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Fjala e Avokatit të Popullit
Synim i punës së Avokatit të Popullit është rivendosja e të drejtave të cenuara të
individëve, përmes rekomandimeve drejtuar autoriteteve përgjegjëse, në funksion të
gjetjes dhe përdorimit të mjeteve efektive, për të korrigjuar shkeljet e shkaktuara dhe për
të përmirësuar gjendjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në vend
Ky Raport vjetor sjell para Kuvendit të Republikës së Kosovës përshkrimin dhe
vlerësimin e situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2016. Shpresoj që
Kuvendi do t‟ia kushtojë vëmendjen e duhur dhe do ta përdorë atë si mekanizëm për të
zhvilluar politika më efikase për ushtrimin e kontrollit parlamentar, me qëllim të forcimit
të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit.
Në kuadrin e zbatimit të mandatit, gjatë këtij viti raportues, janë adresuar 173
rekomandime, për institucionet publike të Republikës së Kosovës, gjë që shënon një rritje
prej 203% në krahasim me vitin paraprak. Gjithashtu, është shënuar rritje, në nivelin prej
100%, të rasteve të hetuara Ex-Officio (hetimeve me vetë iniciativë), krahasuar me vitin e
kaluar, që kanë të bëjnë kryesisht me shkelje sistematike të të drejtave dhe lirive të
njeriut.
Në kuadrin organizativ dhe funksional të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP), është
themeluar Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës, në pajtim me nenin 17 të
Ligjit nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit.
Në të njejtën kohë, kemi filluar procesin e ri-organizimit, i vetmi që nga themelimi i IAPsë, proces që është filluar me miratimin e Rregullores së brendshme të IAP-së dhe i cili
mëton ngritjen e efektivitetiti të Institucionit dhe ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e
mandateve të besuara me Kushtetutë dhe ligje.
Për më shumë, në dhjetor të vitit 2016, IAP për herë të parë ka miratuar “Strategjinë dhe
Planin Zhvillimor të IAP-së për vitin 2017 – 2019”, me anë të së cilës janë përcaktuar
objektivat dhe prioritetet kryesore në bazë të cilave do të zhvillohen aktivitetet e
institucionitpërgjatë këtyre viteve.
Megjithatë, imperativ në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive në nivelin nacional të vendit
mbetet koordinimi ndër institucional i autoriteteve, duke respektuar frymën e ndarjes së
pushteteve në jetësimin e të kuptuarit të drejtë të institucioneve të tilla si Avokati i
Popullit, nga ana e udhëheqësve politik, qeverisë dhe deputetëve të vendit, si një
mekanizëm i veçantë dhe i fuqishëm në dispozicion të publikut për ta mbikëqyrur
autoritetin ekzekutiv.
Betejat e vazhdueshme politike për zhvillimin e demokracisë dhe ndërtimin e frymës
liberale, duhet të nisen nga përkushtimi që mban në thelb mbrojtjen dhe respektimin e të
drejtave të njeriut. Në këtë kontekst, dua të besoj se shumë nga vlerësimet dhe
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rekomandimet e ngritura në këtë Raport vjetor, do të kenë vëmendjen e merituar të
autoriteteve dhe në një të ardhme të afërt këto çështje do të zgjidhen dhe tejkalohen.
Dëshiroj të besoj në përkushtimin e vendimmarrësve, udhëheqësve qeveritar dhe
zyrtarëve publik që mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut ta shndërrojnë në
realitet për shoqërinë në Kosovë. Tejkalimi i këtyre sfidave kërkon politika të bazuara në
respektimin e të drejtave të njeriut, guximtare dhe të qëndrueshme nga autoritetet.

Institucioni i Avokatit të Popullit
Kushtetuta e Republikës së Kosovës (nenet 132-135) e përcaktojnë Institucionin e
Avokatit të Popullit (IAP) si kategori kushtetuese, përkatësisht si institucion i pavarur
kushtetues. 1 Avokati i Popullit mbikëqyr, promovon dhe mbron të drejtat dhe liritë
themelore të personave fizik dhe juridik nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme dhe
të parregullta të autoriteteve publike, institucioneve dhe personave apo autoriteteve tjera,
të cilët ushtrojnë autorizime publike në Republikën e Kosovës (më tej: autoritetet
publike) si dhe krijimin e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT).2
Po ashtu, Avokati i Popullit përfaqëson mekanizmin e barazisë i cili promovon,
monitoron dhe mbështet trajtimin e barabartë pa diskriminim në bazat e përcaktuara me
Ligjin për barazi gjinore dhe Ligjin për mbrojtje nga diskriminimi, 3 ndërsa Ligji për
Avokatin e Popullit përcakton se IAP përbëhet nga: Avokati i Popullit, pesë (5) zëvendës
të Avokatit të Popullit dhe personeli i IAP.4
Institucioni i Avokatit të Popullit është kategori kushtetuese dhe Kushtetuta e Republikës
së Kosovës garanton pavarësinë, funksionale, buxhetore organizative dhe njëherit
përcakton mandatin e Avokatit të Popullit, për të pranuar dhe për të hetuar ankesa nga
çdo person, brenda apo jashtë territorit të Republikës së Kosovës, i cili pretendon se i
janë shkelur të drejtat dhe liritë e njeriut të parapara me kushtetutë, ligje dhe akte të tjera,
si dhe me standarde ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe konventa ndërkombëtare,
posaçërisht me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ). Është i pavarur
në ushtrimin e detyrave dhe nuk pranon udhëzime ose ndërhyrje nga organet,
institucionet ose nga autoritetet e tjera, të cilat ushtrojnë pushtet në Republikën e
Kosovës. Të gjitha organet, institucionet dhe autoritetet tjera që ushtrojnë pushtet legjitim
në Republikën e Kosovës, janë të detyruara t‟u përgjigjen kërkesave të IAP-së dhe t‟i
paraqesin të gjitha dokumentet dhe informacionet e kërkuara në pajtim me ligjin. Mirëpo,
edhe gjatë vitit 2016, ka pas zhvillime të cilat janë konsideruar si ndërhyrje në punën e
pavarur të IAP, të garantuar me kushtetutë, dhe lidhur me këtë më 29 prill 2016, Avokati
i Popullit ka parashtruar kërkesë në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës për vlerësimin e
1

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, nenet 132-135.
Po aty, neni 132 dhe Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, neni 1, paragrafi 1.
3
Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, neni 1, paragrafi 2.
4
Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, neni 5.
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kushtetutshmërisë së Qarkores Administrative nr. 01/2016 për Klasifikimin e Vendeve të
Punës dhe Katalogun e Vendeve të Punës në Shërbimin Civil, të nxjerrë nga Ministria e
Administratës Publike (MAP), më 21 janar 2016, duke pretenduar se me të është shkelur
pavarësia kushtetuese e IAP dhe e institucioneve të tjera të pavarura të numëruara në
Kapitullin XII të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kjo Qarkore ishte nxjerrë për të zbatuar Rregulloren nr. 05/2012 për klasifikimin e
vendeve të punës dhe Katalogun e vendeve të punës në Shërbimin Civil të Republikës së
Kosovës, të miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me Vendimin nr. 05/12, të
datës 5 shkurt 2015.
Gjykata Kushtetuese, më 16 nëntor 2016, me aktgjykim ka vendosur që Qarkorja
Administrative nr. 01/2016 në tërësi cenon pavarësinë e institucioneve të pavarura të
parapara me Kushtetutën e Kosovës dhe se është jokushtetuese në raport me këto
institucione. Rrjedhimisht, Qarkorja Administrative është e pavlefshme sa i përket IAP si
parashtruese e kërkesës dhe institucioneve të tjera të pavarura shprehimisht të renditura
në Kapitullin XII të Kushtetutës, si dhe përkitazi me Gjykatën Kushtetuese (Kapitulli
VIII i Kushtetutës).5

Mandati i Institucionit të Avokatit të Popullit
Mandati i Avokatit të Popullit është përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës
dhe Ligjin për Avokatin e Popullit në bazë të të cilëve pranon dhe heton ankesat nga çdo
person, brenda apo jashtë territorit të Republikës së Kosovës, i/e cili/a pretendon se i janë
shkelur të drejtat dhe liritë nga autoritetet publike të Kosovë.
IAP është i pavarur në ushtrimin e detyrave dhe nuk pranon udhëzime ose ndërhyrje nga
autoritetet publike, të cilat janë të detyruara t‟u përgjigjen kërkesave të IAP dhe t‟i
paraqesin të gjitha dokumentet dhe informacionet e kërkuara në pajtim me ligjin.
Në punën e vet IAP udhëhiqet nga parimet e paanësisë, pavarësisë, epërsisë së të drejtave
të njeriut, konfidencialitetit dhe profesionalizmit 6 si dhe ka pavarësi organizative,
administrative e financiare për realizimin e detyrave të përcaktuara me Kushtetutë dhe
ligj.7
Në kuadër të kompetencave të tij kushtetuese8 dhe ligjore,9 Avokati i Popullit zhvillon
hetime për ankesat e pranuara nga çdo person fizik a juridik lidhur me pohimet për
shkeljen e të drejtave të njeriut të parapara me Kushtetutë, ligje dhe aktet tjera, si dhe me

5

Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës në rastin nr. KO 73/16, publikuar më 8 dhjetor 2016.
Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit .
7
Po aty, neni 3, paragrafi 3.
8
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 132.
9
Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, neni 16.
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instrumente ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, posaçërisht me Konventën Evropiane
për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore (KEDNJ).
Avokati i Popullit mund të zhvillojë hetime me iniciativën e vet (ex officio) nëse
dëshmitë, faktet, konstatimet ose njohuritë e fituara nga mjetet e informimit publik apo
burime tjera ofrojnë bazë për shkeljen e të drejtave të njeriut. Gjithashtu, Avokati i
Popullit përdorë ndërmjetësimin dhe pajtimin, si dhe mund t‟u ofrojë shërbime të mira
edhe qytetarëve të Republikës së Kosovës që ndodhen jashtë shtetit.
Nëse Avokati i Popullit gjatë kryerjes së hetimeve lidhur me çështjet e të drejtave të
njeriut vëren se ka elemente të veprës penale, mund të kërkojë nga prokuroria kompetente
hapjen e hetimeve, po ashtu Avokati i Popullit mund të paraqitet në cilësinë e mikut të
gjykatës (amicus curiae) në proceset gjyqësore që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut,
çështjet e barazisë dhe mbrojtjes nga diskriminimi. Avokati i Popullit nuk ndërhynë në
rastet dhe në procedura tjera gjyqësore, përveç rasteve që kanë të bëjnë me administrimin
e drejtësisë (zvarritjet e procedurave gjyqësore dhe mosekzekutimi i vendimeve
gjyqësore), por Avokati i Popullit mund të jap rekomandime të përgjithshme për
funksionimin e sistemit gjyqësor, si dhe mund të iniciojë çështje në Gjykatën Kushtetuese
të Kosovës në pajtim me Kushtetutën dhe Ligjin për Gjykatën Kushtetuese.10
Me Ligjin e ri për Avokatin e Popullit është paraparë krijimi i Mekanizmit Kombëtar për
Parandalimin e Torturës dhe trajtimeve e ndëshkimeve të tjera mizore, jonjerëzore dhe
poshtëruese (MKPT)11 si dhe fillimi i ushtrimit të kompetencave dhe obligimeve ligjore
si MKPT brenda një (1) viti pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.12 Konform kësaj, Avokati i
Popullit, më 14 janar 2016, ka nënshkruar Vendimin me të cilin është themeluar MKPT
si strukturë e veçantë në kuadër të IAP-së.
Avokati i Popullit, në kuadër të përgjegjësive si MKPT, është i obliguar që t‟i vizitojë
rregullisht dhe pa paralajmërim të gjitha vendet ku mbahen personat e privuar nga liria
(duke përfshirë ndalimin policor, paraburgimin, qëndrimin në institucionet shëndetësore,
ndalimin doganor, ndalimin e emigracionit dhe çdo vend tjetër kur dyshohet se ka shkelje
të të drejtave dhe lirive të njeriut). Avokati i Popullit duhet të bashkëpunojë me
mekanizmat ndërkombëtar dhe vendor në fushën e parandalimit të torturës si dhe formave
të tjera të trajtimit apo ndëshkimit mizor, jonjerëzor dhe poshtërues. Gjithashtu, Avokati i
Popullit mund të jap sugjerime dhe rekomandime për personat dhe institucionet
përgjegjëse ku mbahen personat e privuar nga liria pa marrë parasysh llojin apo objektin
dhe rrethanat e mbajtjes së tyre, për përmirësimin e trajtimit dhe kushteve të tyre.
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Kushtetuta e Republikës së Kosovës, nenet 113, paragrafi 2 dhe 135, paragrafi 4; Ligji nr. 05/L-019 për
Avokatin e Popullit, neni 16, paragrafi 10; Ligji nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, neni
29.
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Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, neni 17.
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Avokati i Popullit kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me Ligjin për mbrojtje nga
diskriminimi, Ligjin për barazi gjinore dhe legjislacionin tjetër në fuqi. Ndër të tjera,
mbledh të dhëna statistikore për çështjet e diskriminimit dhe barazisë të paraqitura në
IAP, të cilat dalin në raportet e publikuara të Avokatit të Popullit, me rekomandime për
politikat dhe praktikat për luftimin e diskriminimit dhe promovimin e barazisë,
bashkëpunon me partnerët social dhe OJQ-të që merren me çështje të barazisë dhe kundër
diskriminimit si dhe me trupa të ngjashëm ndërkombëtar me Avokatin e Popullit.13
Përveç hetimit të shkeljeve dhe diskriminmit të pohuar të të drejtave të njeriut, Avokati i
Popullit ka synim rritjen e besimit të qytetarëve në administratën publike, sistemin
gjyqësor dhe institucionet e organet tjera të pushtetit përmes angazhimit në forcimin e
sundimit të ligjit, në krijimin dhe zhvillimin e kulturës së qeverisjes dhe administrimit të
mirë, për një administratë profesionale, efikase, efektive, transparente, llogaridhënëse dhe
përgjegjëse karshi qytetarëve.
Avokati i Popullit ka edhe përgjegjësitë e theksuara ligjore: jo vetëm t‟i hetojë shkeljet e
pohuara të të drejtave të njeriut dhe veprimet e diskriminimit por edhe të angazhohet për
eliminimin e tyre; të hartojë dhe miratojë procedura të veçanta për pranimin dhe trajtimin
e ankesave për fëmijët, si dhe krijimin e ekipit të specializuar për të drejtat e fëmijëve dhe
të programit të përhershëm për vetëdijesimin e fëmijëve për të drejtat e tyre dhe rolin e
IAP-së për mbrojtjen e tyre; t‟i bëjë të njohura të drejtat e njeriut dhe t‟i rekomandoj
Qeverisë, Kuvendit dhe autoriteteve të tjera kompetente të Republikës së Kosovës për
çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave dhe lirive të njeriut,
barazisë dhe jo diskriminimit; t‟i publikojë njoftimet, mendimet, rekomandimet,
propozimet dhe raportet e veta; të rekomandojë nxjerrjen e ligjeve të reja në Kuvend,
ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve si dhe nxjerrjen apo ndryshimin dhe plotësimin e
akteve nënligjore dhe administrative nga institucionet e Republikës së Kosovës; të
përgatitë raporte vjetore, periodike dhe të tjera për gjendjen e të drejtave dhe lirive të
njeriut në Republikën e Kosovës; të rekomandojë harmonizimin e legjislacionit vendor
me standardet ndërkombëtare për të drejtat dhe liritë e njeriut, barazisë dhe diskriminimit,
dhe të kryejë hulumtime për çështjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, barazisë
dhe diskriminimit në Republikën e Kosovës; të bashkëpunojë, në pajtim me Kushtetutën
dhe legjislacionin në fuqi, me të gjitha autoritetet vendore dhe ndërkombëtare që merren
me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut; të ruaj fshehtësinë e të gjitha informatave
dhe të dhënave që i merr, duke i kushtuar kujdes të veçantë sigurisë së ankuesve, palëve
të dëmtuara dhe dëshmitarëve, në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale
(obligim ky që vlen për Avokatin e Popullit, zëvendësit e tij dhe personelin e IAP-së, dhe
atë edhe pas përfundimit të mandatit ose marrëdhënies së punës).14
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Po aty, neni 18.
12

Ankesat kundër administratës publike, qytetarët mund t‟i parashtrojnë sipas një procedure
të thjeshtë dhe pa pagesë. Ankesat e drejtuara në IAP mund t‟u referohen veprimeve,
mosveprimeve ose vendimeve të administratës publike, që nga ankuesit mund të
konsiderohen të padrejta ose të pafavorshme. Në shqyrtimet e ankesave të tilla, veprimet
e juristëve të IAP-së kanë të bëjnë me ofrimin e këshillave juridike, me kërkim të të
dhënave nga administrata publike, nga gjykatat dhe nga institucionet tjera të rëndësishme,
lidhur me ankesat e paraqitura, si dhe me mbikëqyrjen e procedurave të caktuara
administrative dhe gjyqësore.
Në rastet që kërkojnë veprime të menjëhershme, Avokati i Popullit paraqet kërkesa për
masa të përkohshme. Nëse Avokati i Popullit konsideron se duhet të merren masa të
menjëhershme nga autoritetet publike, ai mund të kërkojë ligjërisht që organi
administrativ kompetent të ndërmarrë ose të suspendojë një veprim të veçantë, si masë e
përkohshme për të parandaluar dëmtimin e papërmirësueshëm të ankuesve apo pasurisë
së tyre.
Në qoftë se kërkesat për intervenim dhe përpjekjet për ndërmjetësim nuk janë të
suksesshme, Avokati i Popullit mund të nxjerrë raport, duke siguruar analiza dhe
paraqitje publike për shkelje të të drejtave të njeriut ose të ligjeve të aplikueshme, së
bashku me rekomandime për institucionin publik, për të evituar shkeljet. Raportet janë
metoda e fundit e institucionit për avokim, raporti i drejtohet autoritetit që ka bërë
shkelje, ndërsa kopja e raportit i dërgohet Kuvendit të Kosovës dhe organizatave të tjera
relevante. Ndërsa , raportin vjetor, për vitin paraprak, Avokati i Popullit, ia paraqet
Kuvendit deri më 31 mars të vitit vijues, i cili shqyrtohet në seancë plenare në Kuvend
gjatë sesionit pranveror.15
Avokati i Popullit, në kuadër të obligimeve ligjore,dhe me qëllim të përmbushjes sa më
efektive të mandatit të përcaktuar me Kushtetututë dhe me Ligjin për Avokatin e
Popullit, 16 më 25 mars 2016 ka miratuar Rregulloren nr. 01/2016 për organizimin e
brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Institucionin e Avokatit të Popullit, e
cila është publikuar në GZRK më 31 mars 2016 dhe po atë ditë ka hyrë në fuqi; ndërsa,
më 26 maj 2016 ka miratuar Rregulloren nr. 02/2016 e punës të Institucionit të Avokatit
të Popullit, e cila është publikuar në GZRK më 27 maj 2016 dhe ka hyrë në fuqi më 10
qershor 2016. Me Rregulloren nr. 01/2016 për organizimin e brendshëm dhe
sistematizimin e vendeve të punës në Institucionin e Avokatit të Popullit, është paraparë
struktura e re organizative e IAP, e ndarë në sektorë, departamente dhe divizione të
caktuara.17 Sipas kësaj Rregulloreje, janë paraparë të krijohen pesë (5) Sektorë: Sektori
për mbrojtjen dhe Mbikëqyrjen e të Drejtave të Njeriut me dy (2) Departamente
(Departamenti për Pranim dhe Administrim të Ankesave dhe Departamenti i Hetimit të
15

Po aty, neni 29
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Ankesave); Sektori për mbrojtjen nga Diskriminimi me dy (2) Departamente
(Departamenti për Mbrojtje nga Diskriminimi dhe Departamenti për Mbrojtje të të
Drejtave të Fëmijëve); Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës me
Departamentin përkatës për Parandalimin e Torturës; Sektori i Hulumtimit dhe Shërbimit
Juridik, në kuadër të të cilit do të jetë Departamenti i Çështjeve Juridike; dhe Sektori për
Raportimin dhe Promovimin e të Drejtave të Njeriut, në kuadër të të cilit do të jetë
Departamenti për Bashkëpunim, Raportim dhe Promovim të të Drejtave të Njeriut.
Kompetencat e Avokatit të Popullit për të shqyrtuar çështjet që kanë të bëjnë me
mbrojtjen nga diskriminimi në përgjithësi dhe diskriminimi gjinor në veçanti janë
paraparë me dy ligjet tjera bazike për të drejtat e njeriut (Ligjin për Mbrojtje nga
Diskriminimi dhe Ligjin për Barazi Gjinore).
Kështu, sipas Ligjit për Barazi Gjinore,18 Avokati i Popullit është institucion i barazisë
gjinore që trajton rastet që lidhen me diskriminimin gjinor, në përputhje me procedurat e
parapara me Ligjin për Avokatin e Popullit.
Ndërsa, sipas Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 19 Avokati i Popullit është
institucion i pavarur, i cili bënë promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe
trajton rastet që kanë të bëjnë me diskriminimin sipas ligjit përkatës dhe Ligjit për
Avokatin e Popullit.
Përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit, që kanë
të bëjnë me zbatimin e Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi, është Zyra për Qeverisje të
Mirë (ZQM) në kuadër të Zyrës së Kryeministrit (ZKM).20

Qasja në Institucionin e Avokatit të Popullit
Për të lehtësuar qasjen e qytetarëve të Kosovës në IAP, përveç Zyrës Qendrore në
Prishtinë, IAP ka edhe zyra rajonale në Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë, Pejë, Prizren
dhe Graçanicë. Po ashtu, në kuadër të Zyrës Rajonale të IAP-së në Mitrovicën veriore.
Ankesat e qytetarëve në zyrat e IAP pranohen çdo ditë pune (nga e hëna deri të premten)
nga ora 8:00 - 16.00, IAP çdo ditë pune pret qytetarët, të cilët pretendojnë se u janë
shkelur të drejtat e tyre. Ata priten nga këshilltarët ligjorë të IAP, të cilët i trajtojnë rastet
me kujdes, konfidencialitet dhe profesionalizëm.
Formë tjetër e qasjes më të lehtë të qytetarëve është edhe organizimi i Ditëve të Hapura
nga Avokati i Popullit dhe zëvendësit e tij. Ato organizohen në Prishtinë dhe në zyrat
rajonale. Zyrat rajonale i njoftojnë qytetarët e komunave përkatëse për ditët e hapura me
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anë të publikimit të datave nëpër këto komuna, nëpërmjet mediave lokale dhe nëpërmjet
faqes zyrtare të IAP në internet.
Format tjera të qasjes janë edhe me postë, telefon dhe me postë elektronike, që po
përdoret gjithnjë e më shumë dhe e cila, aktualisht po përdoret edhe për parashtrimin e
ankesave nga qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës. Në Zyrën Qendrore të IAP në Prishtinë
ekziston edhe linja telefonike falas për raste urgjente, por edhe për raste të tjera të
zakonshme.
Zyrtarët e IAP bëjnë vizita të rregullta në të gjitha burgjet dhe në vendet ku mbahen
personat me liri të kufizuar në Kosovë. Për të mundësuar komunikim të drejtpërdrejtë me
të burgosurit, në bashkëpunim me autoritetet e Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe me
autoritetet përgjegjëse të burgjeve në Kosovë, IAP që nga viti 2004, në të gjitha burgjet
dhe në qendrat e paraburgimit në Republikën e Kosovës, në vende të dukshme, ka
vendosur kutitë postare, të cilat hapen vetëm nga përfaqësuesit e IAP-së. Kjo praktikë ka
dëshmuar se kutitë e vendosura nëpër burgje, përkatësisht në vendet ku mbahen personat
e privuar nga liria, kanë ndihmuar shumë të burgosur ose të paraburgosur ta vënë
kontaktin e parë me Avokatin e Popullit. Kutitë e tilla janë vendosur edhe në Entet dhe
Qendrat e Shëndetit Mendor, gjë që lehtëson qasjen e pacientëve në IAP. Këto ente dhe
qendra vizitohen rregullisht për çdo muaj nga përfaqësuesit e IAP.
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1 GJENDJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT NË
REPUBLIKËN E KOSOVËS
1.1.

Legjislacioni

Avokati i Popullit edhe gjatë vitit 2016 ka përcjellë procesin e hartimit, shqyrtimit dhe
miratimit të ligjeve. Sipas Programit legjislativ për vitin 2016, të miratuar nga Qeveria e
Republikës së Kosovës, në mbledhjen e saj të 70-të, me Vendimin nr. 01/70, datë 15
janar 2016 (i plotësuar disa herë gjatë vitit) është paraparë që gjatë vitit 2016 të
shqyrtohen dhe të miratohen 108 projektligje (prej tyre 53 të reja dhe 55 me ndryshime
dhe plotësime të ligjeve ekzistuese). Vlen të theksohet se gati gjysma e projektligjeve
(gjithsej 51) kanë qenë të përcaktuara në Programin Kombëtar për Zbatimin e
Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA), prej tyre 23 projektligje të reja dhe 28
projektligje me ndryshime dhe plotësime të ligjeve ekzistuese.
Nga kjo vërehet se për dallim nga viti 2015, kur 65 % e projektligjeve të propozuara kanë
qenë me ndryshime dhe plotësime, gjatë vitit 2016 numri i projektligjeve të tilla ka qenë
më i vogël, duke pasur parasysh se 50% e projektligjeve të propozuara me ndryshime dhe
plotësime ishin të kushtëzuara nga PKZMSA. Megjithatë, mbetet shqetësues numri
jashtëzakonisht i lartë i miratimit të ligjeve me plotësime dhe ndryshime që në një
mënyrë mund të paraqet problem për zbatuesit e ligjit.
Sistemi i hartimit të ligjeve është një sistem i decentralizuar, i cili nënkupton se hartimi i
draft ligjeve bëhet nga sektorët përkatës qeveritar, derisa zyra ligjore në kryeministri
është e vetmja zyrë e cila në nivelin qendror koordinon dhe kontrollon draft ligjet e
propozuara nga sektorët qeveritar. Kjo zyrë për shkak të mbingarkesës dhe kapaciteteve
të kufizuara ka pak mundësi për të bërë kontroll adekuat të kualitetit të ligjeve të
propozuara.
Gjithashtu, zbatimi i pamjaftueshëm i ligjeve mbetet një problem i përhapur në vend. Një
nga arsyet për moszbatim mbështetet tek ndryshimet e shpeshta të ligjeve, dukuri që
pastaj ndikon në mos informim adekuat të institucioneve publike dhe përgatitjeve për
zbatim. Një faktor tjetër që ndikon në masë të madhe në moszbatim është edhe konflikti i
dispozitave ligjore, apo ligjeve dhe akteve nënligjore. Nga faktorët e tjerë të cilët
ndikojnë në zbatim të pamjaftueshëm është edhe mungesa e shqyrtimit të pavarur
gjyqësor të pajtueshmërisë së legjislacionit primar me atë sekondar. Sidoqoftë gjykatat
pothuajse në asnjë raste nuk janë përfshirë në shqyrtimin e legjislacionit të tillë.
Megjithatë, në situatat kur nuk ka zbatim të duhur të legjislacionit duhet të ketë kontroll
më të shtuar parlamentar ndaj ekzekutivit, kontroll i cili do të mund të ndihmonte në
ngritjen e përgjegjshmërisë së qeverisë në zbatimin e ligjeve. Por meqenëse Kuvendi
është i mbingarkuar me numër të madh të ligjeve të propozuara nga qeveria, Kuvendi ka
shumë pak hapësirë për të ushtruar mandatet tjera të përcaktuara me kushtetutë siç është
16

kontrolli parlamentar. Në anën tjetër koha në dispozicion për miratimin e ligjeve është
afati njëvjeçar i cili afat gjithashtu ndikon dukshëm në dobësimin e kualitetit të ligjeve.
Derisa në disa vende me demokraci më të zhvilluar afati kohor për miratim të ligjeve
është nga 18 muaj apo 2-3 vite. Tipari më i spikatur i procesit legjislativ në vend është se
aktiviteti shtetëror matet me numrin e ligjeve të miratuara. Legjislacioni duket të jetë
përgjigjja e mundshme primare për sfidat ekonomike-sociale dhe të tjera.
Një tipar tjetër i cili e ka përcjell gjithë legjislacionin e miratuar deri më tani është
mungesa e konsistencës gjuhësore dhe terminologjike e ligjeve, kjo dukuri përveç
vështirësive në zbatim adekuat të ligjeve sjellë vështirësi edhe në interpretim gjatë
zbatimit dhe krijon pasiguri juridike gjithashtu. Prandaj është e nevojshme që të bëhet
standardizim i terminologjisë juridike në formën e një fjalori juridik dhe gjithashtu të ketë
një verifikim kualitativ gjuhësor të ligjeve para miratimit përfundimtar në Kuvend.
Përndryshe, gjatë vitit 2016, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar 52 ligje.
Ndërsa, në procedurë janë edhe 26 projektligje, 9 prej të cilave kanë kaluar shqyrtimin
(leximin) e parë në Kuvend, 10 projektligje u janë shpërndarë deputetëve, kurse 7
projektligje të tjera nuk u janë shpërndarë fare deputetëve.
Asnjë nga ligjet e miratuara në vitin 2016 nuk i përket legjislacionit me interes vital 21,
ndërkohë që nuk janë miratuar disa projektligje të kësaj fushe që kanë qenë të parapara
me Programin legjislativ për këtë vit.
Shqyrtimin e parë në Kuvendin e Kosovës e ka kaluar vetëm Projektligji për
Inspektoratin e arsimit në Republikën e Kosovës, ndërkohë që deputetëve u janë
shpërndarë Projektligji për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës dhe Projektligji për
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-31 për lirinë fetare në Kosovë. Ndërsa, në
fund të vitit, Kuvendi ka pranuar Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.
03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, por nuk ka arritur që të njëjtin t‟ua
shpërndajë deputetëve.
Edhe këtë vit një numër i projektligjeve me interes vital nuk janë proceduar fare.22
Në fushën e legjislacionit që kryesisht kanë të bëjnë me grupet e cenueshme, në vitin
2016 janë miratuar këto ligje: Ligji nr. 05/L-067 për statusin dhe të drejtat e personave
paraplegjik dhe tetraplegjik; Ligji nr. 05/L-077 për regjistrimin dhe ofrimin e shërbimeve
dhe masave për punësimin e të papunëve, punëkërkuesve dhe punëdhënësve; Ligji nr.
05/L-078 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-019 për aftësimin, riaftësimin
profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara; Ligji nr. 05/L-087 për
21

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 81 dhe Amendamentet 2 e 3 të Kushtetutës së Republikës së
Kosovës, hyrë në fuqi më 7 shtator 2012.
22
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të
drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës; Projektligji për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit nr. 02/L-88 për trashëgiminë kulturore dhe Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit nr. 03/L-041 për kufijtë administrativ të komunave.
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kundërvajtje; dhe Ligji nr. 05/L-047 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-065
për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta.
Ndërsa, Qeverisa e Republikës së Kosovës më 18 shkurt 2016 ka miratuar Udhëzimin
Administrativ Nr. 03/2016 për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme
të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve, që paraqet masë afirmative për të stimuluar
çiftet bashkëshortore të regjistrojnë pronën e përbashkët në regjistrin publik.
Në shqyrtim të parë në Kuvendin e Kosovës ka kaluar vetëm Projektligji për mbrojtjen e
fëmijës, ndërsa deputetëve u është shpërndarë Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin
e Ligjit nr. 02/L-31 për lirinë fetare në Kosovë, kurse Projektligji për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës është pranuar
në Kuvend, por nuk u është shpërndarë deputetëve.
Mirëpo, edhe këtë vit, nuk janë proceduar një sërë Projektligjesh të tjera që kryesisht
kanë të bëjnë me grupet e cenueshme.23
IAP, në Raportin vjetor të vitit 2015 ka tërhequr vërejtjen për lëshimet në procesin e
harmonizimit të ligjeve si dhe të projektligjeve të propozuara me ligjet ekzistuese, me
ç‟rast, me qëllim të konsolidimit të legjislacionit, ka rekomanduar fuqizimin e
Departamentit për standardizim, përafrim dhe harmonizim ligjor të Kuvendit të Kosovës.
Në këtë drejtim, duhet theksuar se këtë vit, Kuvendi i Kosovës ka themeluar Njësinë për
analiza ligjore, i cili do të funksionojë në kuadër të Drejtorisë për standardizim, përafrim
dhe harmonizim ligjor. Kjo njësi do të ndihmojë Komisionet parlamentare me ekspertizë
ligjore gjatë shqyrtimit dhe amendamentimit të projektligjeve dhe pritet të ndikojë në
forcimin e kapaciteteve profesionale për analiza ligjore dhe përafrimin e legjislacionit të
Kosovës me legjislacionin e Bashkimit Evropian si dhe për zbatimin e Marrëveshjes së
Stabilizim-Asociimit (MSA). Instituti Nacional Demokratik (NDI) nga SHBA ka dhënë
mbështetje profesionale për themelimin e Njësisë për analiza ligjore dhe do të ndihmojë
edhe më tej me ofrimin e trajnimeve profesionale. Njësia do të ketë dhjetë (10) ekspertë
të fushës së të drejtës evropiane dhe pritet të funksionalizohet në tremujorin e parë të vitit
2017.
Ndërsa, sa i përket procesit për kodifikimin e ligjeve, përkatësisht përmbledhjes së ligjeve
të cilat rregullojnë fushën e njëjtë apo të përafërt, që vitin e kaluar i është rekomanduar
23

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të
drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës; Projektligji për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit nr. 03/L-172 për mbrojtjen e të dhënave personale; Projektligji për ndryshimin dhe
plotësimin e Kodit të drejtësisë për të mitur; Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit nr. 04/L123 të procedurës penale; Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 079/L-149 për ekzekutimin
e sanksioneve penale; Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë;
Projektligji për pensionimin e zyrtarëve policor të Kosovës; Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit nr. 04/L-217 për azil; Projektligji për mbrojtjen e konsumatorit; Projektligji për Inspektoratin e
Punës si dhe Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-131 për skemat pensionale të
financuara nga shteti.
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Kuvendit të Kosovës, përmes opinioneve të IAP-së, mund të thuhet se gjatë vitit 2016
nuk është ndërmarrë ndonjë veprim në këtë drejtim.
IAP ka pranuar një sërë projektligjesh dhe draftesh të udhëzimeve administrative nga
Qeveria dhe ministritë për dhënien e komenteve. Rregullorja e Punës së Qeverisë së
Republikës së Kosovës, nr. 09/2011, përcakton obligimin e organit propozues që për
projektligjet dhe aktet nënligjore, pos me ministritë përkatëse, të konsultohet edhe me
IAP-në, për përputhshmërinë e tyre me “... standardet e pranueshme ndërkombëtare për
të drejtat dhe liritë e njeriut...”.24 Avokati i Popullit ka dhënë komente dhe rekomandime
për Projektligjin për mbrojtjen e fëmijës dhe në Projektligjin për kundërvajtje.
Avokati i Popullit e vlerëson pozitivisht praktikën e dërgimit të projektligjeve si dhe të
drafteve të udhëzimeve administrative dhe të akteve tjera nënligjore nga institucionet
shtetërore të Republikës së Kosovës për konsultim me IAP.
Po ashtu, Avokati i Popullit ri-konfirmon gatishmërinë për të ofruar ndihmën dhe
përkrahjen profesionale të IAP në këtë drejtim dhe u rekomandon të gjitha institucioneve
të vendit që t‟i dërgojnë në IAP aktet normative për konsultim dhe komentim, sidomos
ato që kanë të bëjnë në çfarëdo mënyre me të drejtat dhe liritë e njeriut.
Në kuadër të përgjegjësive të Avokatit të Popullit, të përcaktuara me Ligjin për Avokatin
e Popullit, është edhe: “të rekomandojë nxjerrjen e ligjeve të reja në Kuvend, ndryshimin
e ligjeve që janë në fuqi dhe nxjerrjen apo ndryshimin e akteve nënligjore dhe
administrative nga institucionet e Republikës së Kosovës”.25
Avokati i Popullit i ka rekomanduar Kuvendit të Republikës së Kosovës ndryshimin dhe
plotësimin e këtyre ligjeve dhe akteve nënligjore:
Ndryshimin e nenit 159 të Kodit të Procedurës Penale, nr. 04/L-123, për të
hequr afatin dyvjeçar për të gjitha veprat penale të Kapitullit XXXIV
“Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare” të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës, nr. 04/L-082 (shih: Raporti me rekomandime ex officio,
datë 5 gusht 2016).
Plotësimin e nenit 72 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës
për të përcaktuar procedura të posaçme për shqyrtimin e Raportit Vjetor të
Avokatit të Popullit duke përfshirë mbikëqyrjen e nivelit të zbatimit të
rekomandimeve të tij nga autoritetet e tjera shtetërore (shih: Raporti me
rekomandime ex officio A. nr. 563/2016).
Gjithashtu, Avokati i Popullit i ka rekomanduar Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies
Sociale (MPMS) që, në bazë të kompetencave dhe autorizimeve ligjore, të iniciojë
procedurat për ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-131 për skemat pensionale të financuara nga
24
25

Rregullorja e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, neni 7, paragrafi 2.
Neni 18, paragrafi 1, pika 1.7.
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shteti, për të mënjanuar cenimin e dinjitetit dhe të së drejtës së pensionistëve për pension
(shih: Raporti me rekomandime ex officio nr. 382/2016).
Avokati i Popullit i ka rekomanduar Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) të iniciojë
përpilimin e një instrumenti ligjor që do të përbënte mjet efektiv në kuptim të nenit 13 të
KEDNJ-së, që siguron lehtësim në formën e parandalimit apo kompensimit lidhur me
ankesat për zvarritje të procedurës gjyqësore (shih: Raporti me rekomandime për rastin
A. nr. 185/2012).
Po ashtu, gjatë hetimit të rasteve të ankuesve në IAP është vërejtur mungesa e nxjerrjes së
akteve nënligjore, të parapara me ligjet përkatëse.
Ligji nr. 04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve penale (neni 83, paragrafi 7) përcakton
se: “Me akt nënligjor, të cilin e nxjerrë Ministri për Arsim me pëlqimin e Ministrit të
Drejtësisë rregullohet arsimimi i personave të dënuar”. Ky akt nënligjor, sipas ligjit (neni
249, paragrafi 3) është dashtë të nxjerrët në afat prej gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi
e këtij ligji. Mirëpo, edhe pse Ligji ka hyrë në fuqi më 12 shtator 2013, ky akt nënligjor
nuk është nxjerrë ende, kështu që ka mbetur pa u rregulluar arsimimi i personave të
dënuar.26
Rasti tjetër ka të bëjë me të drejtën e rizgjedhjes së drejtorëve dhe të zëvendësdrejtorëve
të shkollave.27 Ndonëse, Udhëzimi Administrativ i MASHT nr. 08/2014 procedurat dhe
kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit të institucionit edukativo-arsimor
dhe aftësues (neni 8, paragrafi 3) përcakton që “Kandidatët e zgjedhur për drejtorë /
zëvendësdrejtorë në institucionet e caktuara, kanë të drejtë të rizgjedhen në të njëjtin
institucion, pa konkurs publik, në bazë të vlerësimit të performancës që rregullohet me
akt të veçantë nënligjor”, një akt i tillë ende mungon.

1.2.

Mbrojtja gjyqësore e të drejtave

Gjyqësori i vendit përkundër reformës ligjore e organizative nuk ka arritur të sigurojë
mbrojtjen e të drejtave të njeriut sipas standardeve ndërkombëtare, në veçanti KEDNJ
dhe praktikës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ).
Plani strategjik i gjyqësorit 2014-2019,28 përmban objektiva të cilat kanë të bëjnë me
përshpejtimin e zgjidhjes së lëndëve gjyqësore, menaxhimin përkatës dhe llogaridhënien,
përforcimin e mekanizmave të vlerësimit dhe të atyre disiplinor, përfshirjen e
komuniteteve pakicë në sistemin gjyqësor si dhe arsimimin e shtuar dhe trajnimin e
gjyqtarëve dhe personelit të gjykatave, që duhet të përmbushen në mënyrë që sistemi
gjyqësor të jetë sa më funksional dhe në shërbim të qytetarëve.

26

A. nr. 602 / 2014.
A. nr. 142/2016.
28
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Plani Strategjik i Gjyqësorit të Kosovës 2014-2019, faqe 14, 19, 22 dhe 26
www.kgjk-ks.org
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Mbetet problematike mungesa e qasjes në drejtësi në pjesën veriore të Kosovës dhe
mosintegrimi i saj në sistemin e gjithmbarshëm gjyqësor, për vite të tëra edhe përkundër
nënshkrimit të Marrëveshjes së Brukselit të datës 10 shkurt 2015. E drejta për qasje në
drejtësi është e drejtë e përcaktuar dhe e mbrojtur me KEDNJ e cila përfshinë të drejtën
për gjykim të drejtë dhe të paanshëm dhe të drejtën për mjete efektive juridike. Avokati i
Popullit këtë vit ka publikuar raport me rekomandime29 lidhur me këtë të drejtë, me të
cilin ka tërheq vëmendjen e institucioneve përkatëse për nevojën e ndërmarrjes së
veprimeve adekuate në realizimin e kësaj të drejte. IAP ka ngritë shqetësimin lidhur me
parashkrimin e mbi 1500 lëndë në çështje penale të cilat nuk janë trajtuar fare, dhe mbi
2500 çështje civile në të cilat nuk është ndërmarr asnjë veprim, me çka kërcënohet
seriozisht parimi i sigurisë juridike dhe qasjes në drejtësi në një regjion të caktuar në
krahasim me pjesën tjetër të territorit të vendit ani pse nën ombrellën e njëjtë juridike dhe
kushtetuese.
Gjyqësori i vendit vazhdon të mbështetet nga Misioni i Bashkimit Evropian për Sundim
të Ligjit (EULEX) në Kosovë, në fushën e sundimit të ligjit, në bazë të Ligjit për
Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare në mes të Republikës së Kosovës dhe
Bashkimit Evropian.30
Gjyqtarët dhe prokurorët ndërkombëtarë ndihmojnë autoritetet gjyqësore drejt zhvillimit
dhe forcimit të sistemit të pavarur të drejtësisë. Gjyqtarët veprojnë në panele të përziera
gjyqësore me gjyqtarë vendorë në çështjet e krimeve të luftës, gjenocidi, terrorizmi, krimi
i organizuar, korrupsioni, krimet ndëretnike, vrasjet e rënda, krimet ekonomike, por edhe
për gjykimin e lëndëve civile sipas ligjit.31
Avokati i Popullit vëren se gjykatat me rastin e vendosjes së çështjeve, rrallë ose fare nuk
i referohen praktikës së GJEDNJ-së dhe në rastet kur kjo ndodhë ato janë të
përgjithësuara, dhe jo konkrete në raport me rrethanat e rastit në praktikë. Vlen të
ritheksohet që sipas nenit 53 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të drejtat e njeriut
interpretohen në pajtim me praktikën e GJEDNJ-së.
Avokati i Popullit sa i përket mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut në lëmin e
gjyqësorit ka mandat të kufizuar, të përcaktuar me Ligjin për Avokatin e Popullit, sipas të
cilit Avokati i Popullit mund të jep rekomandime të përgjithshme për funksionimin e
sistemit gjyqësor, duke mos ndërhyrë në raste dhe në procedura ligjore që janë duke u
zhvilluar para gjykatave, përveç çështjeve që kanë të bëjnë me pretendimet për
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administrimin e drejtësisë, përkatësisht me rastet e zvarritjeve të procedurave gjyqësore
dhe mos ekzekutim të vendimeve gjyqësore.32
Në bazë të numrit të ankesave të paraqitura në IAP gjatë këtij viti raportues, rezulton se
qytetarët vazhdojnë të mos kenë besim në sistemin gjyqësor. Ata edhe më tej vazhdojnë
të përballen me zvarritje të procedurave për vendosjen e rasteve të tyre me vite të tëra,
mosekzekutim të vendimeve gjyqësore të plotfuqishme, vendime joefektive, parashkrim
të lëndëve gjyqësore, si dhe gabime në shënimet personale të tyre që ndikon në
pamundësinë e realizimin të të drejtave të tyre. Aq më tepër, Avokati i Popullit vëren se
ekziston një perceptim i qytetarëve për mungesë të objektivitetit të gjyqtarëve gjatë
vendosjes së rasteve të tyre.
1.2.1. Zvarritja e procedurave gjyqësore
Sikur edhe viteve paraprake, Avokati i Popullit vazhdon të pranojë ankesa kundër
gjykatave që kryesisht kanë të bëjnë me zvarritjeve në vendosjen e rasteve të tyre.
Ankesat kryesisht kanë të bëjnë me zvarritje të procedurave lidhur me kontestet e natyrës
civile, si pronësore, detyrimore, pune, sociale, 33 si dhe të atyre penale. 34 Kjo vjen si
pasojë e numrit të madh të rasteve të vjetra të pazgjidhura dhe paraqitja e rasteve të reja.
Avokati i Popullit nuk vëren ndonjë përparim të theksuar në raport me periudhën
paraprake raportuese sa i përket shtimit të numrit të gjyqtarëve, 35 çfarë do të ndikonte
sadopak në përmirësim të gjendjes në këtë aspekt.
KGJK në raportin statistikor të gjykatave, të gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 ka
raportuar se numri i lëndëve të ngelura si të pazgjidhura është 417,733. 36 Sipas këtij
raporti gjykatat kanë pasur në punë gjithsej 664,465 lëndë gjyqësore, ndërsa kanë
zgjidhur 246,700. Në ketë gjashtëmujor qytetarët kanë parashtruar 223.838 lëndë të reja
gjyqësore.
Me gjithë numrin e lartë të lëndëve të pazgjidhura në gjashtëmujorin e vitit 2016 vërehet
një ulje prej 7,544 lëndë krahasuar me te njëjtën periudhë raportuese të vitit 2015.
Pavarësisht kësaj, KGJK duhet të angazhohet në mbështetje të gjyqësorit për
përmirësimin e situatës.
Avokati i Popullit vëren se kur bëhet fjalë për zvarritje procedurale, sidomos në lëndët që
kalojnë nga një instancë në instancën tjetër përgjatë procesit të shqyrtimit apo në situata
kur rastet kthehen në rigjykim, gjykatat kanë tendencë që periudhën e vendosjes së rastit
ta llogarisin prej ditës kur rasti i është kaluar asaj gjykate, ndërsa sipas praktikës së
32
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GJEDNJ-së periudha e llogaritjes për zgjidhjen e një rasti gjyqësor fillon prej ditës kur
qytetarët kanë paraqitur padinë në gjykatën kompetente. Po ashtu, Avokati i Popullit
vëren se gjykatat nuk trajtojnë me urgjencë kontestet nga marrëdhënia e punës37 ashtu
sikur që kërkohet me Ligjin për Procedurën Kontestimore.
Situatës së rëndë lidhur me procedurat e stërzgjatura nëpër gjykata, i kontribuon edhe
mungesa e një mekanizmi të brendshëm ligjor nëpërmes të cilit qytetarët të cilëve u është
shkelur e drejta në një gjykim brenda një afati të arsyeshëm kohor, në kuptim të nenit 6 të
KEDNJ-së, do të mund të kërkonin kompensim për shkak të shkeljes së kësaj të drejte.
1.2.2. Parashkrimi i lëndëve
Avokati i Popullit vëren se edhe me tej një numër i lëndëve të qytetarëve parashkruhen në
gjykata dhe prokurori, gjë që dëmton seriozisht besimin e qytetarëve në drejtësi dhe
shkelë të drejtat e njeriut. 38 Gjykatat nuk ofrojnë të dhëna statistikore për lëndët e
parashkruara, gjë që cenon sigurinë juridike. Për çështjen e parashkrimit të rasteve
kundërvajtëse në fazën e procedurës gjyqësore dhe fazën e ekzekutimit të vendimeve,
Avokati i Popullit në vitin 2016 ka bërë një hulumtim sipas detyrës zyrtare, me qëllim që
të zbulojë gjendjen lidhur parashkrimin e rasteve, me çꞌrast kërkoi informata për vitin
2015, nga gjykatat themelore dhe degët e Policisë së Republikës së Kosovës. Statistikat e
marra nga gjykatat themelore tregojnë se numri i lëndëve kundërvajtëse të parashkruara
ishte 26,266. Gjykatat themelore në të gjitha qendrat rajonale kanë pasur lëndë të
parashkruara, por problemi duket të jetë më i madh në Gjykatën Themelore të Prishtinës
dhe në Gjykatën Themelore të Gjakovës, ku numri i lëndëve kundërvajtëse të
parashkruara ishte 11,860, përkatësisht 9,492. Kjo do të thotë se afërsisht 83% të lëndëve
kundërvajtëse të parashkruara në vitin 2015 ishin nga këto dy gjykata.
Fatkeqësisht, statistikat e dërguara nga degët e Policisë tregojnë se problemi i
parashkrimit të ekzekutimit është edhe më serioz se sa ai i parashkrimit të procedurës.
Gjatë vitit 2015 u parashkruan gjithsej 32,860 urdhëresa të pranuara nga gjykatat
themelore në lëndë kundërvajtëse. Duke bashkuar numrin e rasteve të parashkrimit të
procedurës me numrin e rasteve të parashkrimit të ekzekutimit, rezulton se, gjatë vitit
2015 u parashkruan gjithsej 59,126 raste, në fazën e procedurës gjyqësore, dhe në fazën e
ekzekutimit dhe kjo buxhetit të vendit i ka kushtuar minimalisht 808,095 €. Për këto
gjetje Avokati i Popullit ka dërguar Raportin me Rekomandime 39 institucioneve
përgjegjëse për plotësimin e legjislacionit, me qëllim të parandalimit të parashkrimit të
rasteve.
Parashkrimi i lëndëve mund të jetë rezultat i ngarkimit të gjykatave me lëndë gjyqësore
dhe pamundësisë së vendosjes brenda afateve kohore, për shkak të numrit te
37
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pamjaftueshëm të gjyqtarëve. Mirëpo, ka raste kur parashkrimi vjen si pasojë e
neglizhencës apo e keqpërdorimeve. Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD) në të gjitha rastet
e parashkrimit të lëndëve gjyqësore, duhet të hetojë në hollësi shkaqet e parashkrimit të
lëndëve për çdo rast, pa asnjë përjashtim, dhe të iniciojë procedura përkatëse ndaj
përgjegjësve që kanë lejuar parashkrimin e lëndëve gjyqësore.
1.2.3. Mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore
Avokati i Popullit, gjatë këtij viti përveç se ka pranuar një numër të konsiderueshëm të
ankesave,40 lidhur me mosekzekutimin e vendimeve gjyqësore ai ka hapur edhe rast ex
officio.41
Në disa situata të caktuara, përveç tjerash, pas hetimit të ankesave është vërejtur se si
pengesë në ekzekutimin e vendimeve ka qenë gjendja ekonomike-financiare e debitorit,
përkundër veprimeve të ndërmarra nga gjykata. Në një rast të hetuar është vërejtur që
pengesë e ekzekutimit ishte shuma e lartë e mjeteve e kërkuar nga gjykata për deponim,
nga kreditori, me qëllim të ekzekutimit te vendimit, përkitazi me këtë rast është
publikuar raport me rekomandime për ekzekutimin e vendimit të plotfuqishëm
gjyqësor.42
Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore në nivel të vendit mbetet ende i ulët, gjë që për
Avokatin e Popullit mbetet shqetësuese. Raporti gjashtë mujor i vitit 2016 i KGJK-së,43
sa i përket lëndëve civile, tregon se gjykatat kanë pasur në punë 3,179 lëndë, prej të
cilave i kanë ekzekutuar 880, ndërsa 2,299 kanë mbetur pa u ekzekutuar.
Avokati i Popullit shpreh shqetësimin se akoma kemi një numër të lartë të vendimeve të
plotfuqishme gjyqësore që kanë mbetur të paekzekutuara. Madje, disa nga këto vendime
janë shqyrtuar edhe nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës me ç‟rast janë
gjetur shkelje të nenit 31 të Kushtetutës, në kuptim të nenit 6 të KEDNJ-së dhe për të
cilat ka kërkuar që këto vendime të ekzekutohen. 44 Me këtë rast Avokati i Popullit
tërheqë vëmendjen e autoriteteve përkatëse, se sipas KEDNJ-së dhe praktikës së
GJEDNJ-së, ekzekutimi i vendimeve të plotfuqishme është pjesë e të drejtës për një
gjykim të drejtë dhe të paanshëm e që obligon ato për ndërmarrjen e masave të
domosdoshme për realizimin e kësaj të drejte.
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1.2.4. Përmbaruesit privat
Vërehet se përmbaruesit privat e kanë përmirësuar nivelin e ekzekutimit të vendimeve
gjyqësore dhe qytetarëve u është ofruar mundësi më efikase dhe efektive në realizimin e
të drejtave të tyre. Por në disa raste përmbaruesit privat kanë tejkaluar normat ligjore
lidhur me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore,45 duke lëshuar urdhra përmbarimor, për
ekzekutimin e vendimeve në bankat komerciale, me çꞌrast kanë kërkuar bllokimin e
llogarive bankare të ankuesve.46 Avokati i Popullit gjatë hetimit ka vërejtur, se ankuesit
kanë qenë shfrytëzues të ndihmave sociale, pensioneve të pleqërisë dhe këto të hyra janë
bllokuar në procesin e ekzekutimit, në kundërshtim me ligjin, i cili përcakton kufizimet
ligjore për shumat të cilat nuk mund të jenë objekt i ekzekutimit. Pas veprimit të Avokatit
te Popullit, është arritur zgjidhja e çështjeve të ankuesve që llogaritë bankare të tyre të
zhbllokohen dhe ndalesat të behën në pajtim me ligjin. Avokati i Popullit është njoftuar
se Ministria e Drejtësisë ka bërë vlerësimin ex post të Ligjit për Procedurën
Përmbarimore dhe pritet të shihet nëse çështjet e debatuara janë identifikuar në raportin e
vlerësimit.
1.2.5. Mungesa e mjeteve efektive juridike
Numri i ankesave të paraqitura në IAP tregon se qytetarët kanë vështirësi të mëdha edhe
gjatë realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave në procedurën e shkallës së parë, në Gjykatën
Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative. Ato kanë të bëjë me
mos-efikasitetin e kësaj gjykate lidhur me kontestet administrative. 47 Nga hetimet e
zhvilluara rezulton se kjo gjykatë me rastin e shqyrtimit të kontesteve administrative,
përveç zvarritjeve, nuk vendosë mbi substancën e çështjes por vetëm për shkeljet
procedurale, duke e kthyer çështjen për vendosje te organi administrativ,48 ndërsa organet
administrative gjatë rishqyrtimit, kryesisht marrim vendime refuzuese dhe çështja përsëri
përfundon në gjykatë.
Një situatë e tillë është shqetësuese për Avokatin e Popullit ngase qytetarët privohen nga
e drejta për mjete efektive juridike. Në veçanti, kjo situatë i afekton personat me aftësi të
kufizuara që aplikojnë për pensionet e personave më aftësi të kufizuara pranë
Departamentit të Administratës Pensionale të Kosovës (DAPK) e MPMS-së, të cilët me
këtë rast janë të detyruar të ndjekin procedura që ripërsëriten, por pa një vendim meritor
dhe pa një shqyrtim të përshtatshëm gjyqësor.
Avokati i Popullit vlerëson se në kontestet administrative gjykata duhet të shfrytëzojë
mundësinë dhe kompetencën ligjore që vendimet administrative të MPMS të shqyrtohen
45
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në meritën e rastit dhe njëherë të riparohen shkeljet duke vendosur në meritën e rastit, në
pajtim me Ligjin për konfliktet administrative.
Lidhur me këtë Avokati i Popullit, ka hartuar një raport me rekomandime, të cilin ua ka
drejtuar organeve përkatëse duke kërkuar evitimin e mangësive të konstatuara për
çështjen në fjalë.49
1.2.6. Përfaqësimi ligjor i qytetarëve
Një çështje tjetër e cila e pengon realizimin e plotë të së drejtës për mbrojtje gjyqësore ka
të bëjë edhe me mos përfaqësimin adekuat të palëve nga ana e avokatëve mbrojtës në
çështje të ndryshme gjyqësore. Lidhur me këtë, IAP ka pranuar ankesa ndaj avokatëve
por edhe kërkesa për t‟u këshilluar lidhur me adresimin e shqetësimeve të tyre. 50 Në të
gjitha këto raste, ankuesit janë njoftuar me të drejtën e tyre për ndërrimin e avokatëve,
duke tërhequr autorizimin për përfaqësim si dhe për mundësinë e paraqitjes së ankesave
në Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK).
OAK ka një kornizë normative lidhur me standardet e punës dhe Kodin e Etikës për
sjelljet e avokatëve, por ajo nuk ka arritur që të vendosë një sistem i cili në mënyrë
efikase do të mbikëqyr dhe përcjell respektimin e këtyre standardeve.
Ndihma juridike falas është kategori kushtetuese51 dhe u mundësohet qytetarëve që nuk
kanë mjete të mjaftueshme financiare, dhe nëse një ndihmë e tillë është e domosdoshme
për të siguruar qasje efektive në drejtësi. Por si sfidë për ofrimin e ndihmës juridike falas
në raport me kërkesat e qytetarëve mbetet mungesa e mjeteve buxhetore, gjë që
pamundëson ofrimin e ndihmës juridike për qytetarët në tërë territorin e Republikës së
Kosovës në pajtim me Ligjin për ndihmë juridike falas.52
Zvarritjet e procedurave në vendosjen e lëndëve gjyqësore, mungesa e mjeteve efektive
juridike, shkalla e ulët e ekzekutimit të vendimeve janë çështje që kërkojnë vëmendje dhe
adresim adekuat nga autoritet përkatëse.
Prandaj, Avokati i Popullit, përveç tjerash, rithekson nevojën e krijimit të një mekanizmi
ligjor të brendshëm, në kuptim të nenit 13 të KEDNJ-së, i cili qytetarëve do t`u
garantonte të drejtën në mjete efektive juridike në rastet e shkeljes së të drejtës në
zgjidhjen e rasteve të tyre brenda një afati të arsyeshëm kohor dhe mosekzekutimin e
vendimeve të plotfuqishme gjyqësore, të drejta këto të përcaktuara me nenin 6 të
KEDNJ-së dhe të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
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Raport me rekomandime, Ex-Officio nr. 425/2015 , i datës 22 gusht 2016, kundër Gjykatës Themelore në
Prishtinë-Departamenti Administrativ.
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Ankesat A.549/2015 A.537/2016, A.516/2015, Ankesa e Z.D. e dates 22.08.2016, kundër Odës Avokatëve
të Kosovës.
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Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 31,paragrafi 6.
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Raporti vjetor 2015 i Agjencisë për ndihmë juridike falas.
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1.3.

Roli i ekzekutivit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut

Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton të drejtat dhe liritë themelore të njeriut si të
të pandashme, të patjetërsueshme dhe të pacenueshme e që përbëjnë bazë për rend juridik
të Republikës së Kosovës. Pa dyshim se mbrojtja, avancimi dhe respektimi i të drejtave
dhe lirive të njeriut kërkon ndërmarrjen e veprimeve përkatëse nga organet, institucionet
dhe autoritetet që ushtrojnë pushtet legjitim në nivelin qendror dhe atë lokal.
1.3.1. Çështjet pronësore
Avokati i Popullit edhe gjatë këtij viti ka pranuar ankesa nga qytetarët lidhur me çështjet
e tyre pronësore si kontestet pronësore, kompensime në të holla, shpronësimeve etj.
Ankesat kryesisht i drejtohen Avokatit të Popullit në fazën kur çështjet janë duke u
trajtuar nga organet kompetente gjyqësore dhe administrative apo kur nuk është
ndërmarrë asnjë veprim juridik lidhur me çështjet e shtruara. Prandaj, lidhur me ankesat
individuale ku nuk kemi të bëjmë më ndonjë shkelje sistematike, qytetarët udhëzohen t‟i
shfrytëzojnë mjetet juridike në dispozicion dhe të presin vendimet përfundimtare të
organeve kompetente.
Kjo nuk do të thotë se çështjet pronësore në Kosovë janë të rregulluara deri na atë masë
sa për të pasur pritshmëri të lartë se organet kompetente çdo herë do të vendosin në
mënyrë të drejtë. Një varg problemesh lidhur me çështjet pronësore janë identifikuar në
Strategjinë Kombëtare për të Drejtat Pronësore në Kosovë (SKDP), e cila është publikuar
në dhjetor të vitit 2016.53 Vet SKDP vë në pah se [l]egjislacioni i paqartë, i cili rregullon
të drejtat mbi pronën e paluajtshme, shkalla e gjerë e informalitetit në sektorin e
pronave dhe zbatimi jo-konsistent i të drejtave pronësore ndikon në të drejtat e njeriut,
dobëson gjendjen e komuniteteve të margjinalizuara dhe pengon rritjen ekonomike.
Avokati i Popullit përshëndet nxjerrjen e SKDP dhe përkushtimin e autoriteteve dhe
ministrive përkatëse për zotimin se mangësitë lidhur me çështjet pronësore do të
adresohen dhe se do punohet në fuqizimin dhe ngritjen e sigurisë juridike në të drejtat
pronësore për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Sidoqoftë, SKDP edhe pse përmend çështjen e mungesës së ligjit për restituim, nuk jep
ndonjë rekomandim për nxjerrje të ligjit apo ndonjë arsyetim nëse Republika e Kosovës
duhet apo nuk duhet ta ketë një ligj të tillë. Dihet se shtetet tjera post-socialiste kanë
nxjerre ligjet për restituim. Avokati i Popullit lidhur me ligjin për restituim ka dhënë
qëndrimet e veta në raportet e mëparshme dhe mbetet i shqetësuar se mungesa e
restituimit të pronave qoftë fizikisht, aty ku është e mundur, apo mungesa e kompensimit
adekuat monetar jo vetëm se shkelë të drejtat e njeriut por paraqet një rrezik për
Republikën e Kosovës në të ardhmen kur qytetarët do të jenë në gjendje të ngritin çështje
pranë GJEDNJ.
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Qeveria, Ministria e Drejtësisë, Startegjia Kombëtare për të Drejtat Pronësore, dhjetor 2016;
http://www.md-ks.net/repository/docs/National_Strategy_and_Annexes_ALB.pdf
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Avokati i Popullit konsideron se përmbushja e rekomandimeve nga SKDP kërkon
angazhim gjithëpërfshirës të të gjitha organeve, autoriteteve dhe institucioneve që
paraqiten si akterë dhe të cilat kanë një rol të përcaktuar sipas SKDP. Për më shumë,
Avokati i Popullit konsideron se në veçanti nevojitet përmirësim i punës së gjyqësorit.
Kjo për shkak se SKDP parasheh një sërë zgjidhjesh për çështjet që deri me tani nuk janë
trajtuar dhe se potencialisht këto çështje do të mund të përfundojnë në gjykata, të cilat
përveç sfidave aktuale do të mund të ballafaqohen edhe me situata të reja dhe shtim të
numrit të rasteve.
1.3.2. Agjencia Kosovare e Privatizimit
Situata sa i përket ankesave në IAP kundër Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKPv)
ka mbetur e pandryshuar. Edhe gjatë këtij viti Avokati i Popullit ka vazhduar të pranojë
ankesa kundër AKPv-së, ndërsa ka një ndryshim të vogël lidhur me natyrën e ankesave.
Gjatë viteve të kaluara ankesat kishin më shumë të bëjnë me mos përfshirje në listat e ishpunëtorëve të ndërmarrjeve shoqërore që përfitojnë nga 20% e shitjes së ndërmarrjeve
dhe lidhur me vendimet e AKPv për kompensimin e personave të cilët paraqiten si
kreditorë në raport me ndërmarrjet shoqërore të privatizuara. Përderisa, gjatë vitit
raportues, numri i ankesave lidhur me 20% nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore ka rënë,
numri i ankesave që ka të bëjë me zbatimin vendimeve të AKPv-së është rritur.
1.3.2.1. Moszbatimi i vendimeve të AKPv

Lidhur me moszbatimin e vendimeve të AKPv-së Avokati i Popullit më 15 korrik 2016
ka publikuar dy raporte me rekomandime, për dy ankesa të ndara të paraqitura në IAP 54
me ç„rast ka rekomanduar AKPv-së marrjen e masave të menjëhershme për zbatimin e
vendimeve të veta të lëshuara më 28 qershor 2011.
Avokati i Popullit ka pranuar përgjigje nga AKPv-ja lidhur me dy raportet e publikuara
me pohimet se AKPv ka informacione se në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të
Kosovës (DHPGJS) ekzistojnë ankesa pezull në lidhje me ndërmarrjen shoqërore të
privatizuar. Me këtë nënkuptohet se ankesat e dorëzuara në DHPGJS nga palët e
pakënaqura me vendimet e AKPv-së duhet të merret vendimi final nga DHPGJS në
mënyrë që të procedohet me shpërndarjen e pagesave për kreditoret e ndërmarrjes
shoqërore dhe se AKPv nuk është në gjendje të përcaktojë kohën e saktë të shpërndarjes
për shkak të varësisë së çështjes nga vendimi final i DHPGJS.
Përgjigje pothuajse të ngjashme Avokati i Popullit pranon në të gjitha situatat kur flitet
për zbatimin e vendimeve të AKPv-së me të cilat AKPv-ja i njeh të drejtën për
kompensim kreditorëve në procesin e privatizimit apo likuidimit të ndërmarrjeve
shoqërore. Lidhur me zbatimin e këtyre vendimeve përfaqësuesit e IAP-së janë paraqitur
në një debat publik në Radio Televizionin e Kosovës (RTK) me ç „rast është njoftuar
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A. 113/2016 dhe A. 114/2016
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publiku se vendimet e AKPv-së për kompensim i nënshtrohen një procesi gjyqësor pranë
DHPGJS edhe pse nuk ka ndonjë ankesë drejtpërdrejt kundër atyre vendimeve, procesi i
shpërndarjes së mjeteve mbetet peng i përfundimit të proceseve që janë në shqyrtim
pranë DHPGJS lidhur me çfarëdo ankese ndaj privatizimit apo likuidimit të ndërmarrjeve
shoqërore. Kjo është konfirmuar edhe nga zyrtari i AKPv-së. Prandaj, nga AKPv është
kërkuar që me rastin e lëshimit të vendimeve për njohje të së drejtës në kompensim,
kreditorët të njoftohen se shpërndarja e mjeteve do të bëhet pasi që i gjithë procesi i
privatizimit apo likuidimit të ndërmarrjes shoqërore të përfundon me vendime
përfundimtare të lëshuara nga DHPGJS.
Lirimi nga shfrytëzuesit e paligjshëm të pronave të ndërmarrjeve shoqërore të shitura nga
Agjencia Kosovare e Privatizimit

Avokati i Popullit gjatë vitit 2015 dhe fillimin e vitit 2016 ka pranuar disa ankesa nga
pronarët e rinj të pronave të privatizuara lidhur me uzurpimin e këtyre pronave dhe
pamundësimin e lirimit të tyre nga shfrytëzuesit e paautorizuar. Gjatë hetimit të rastit
Avokati i Popullit ka konstatuar se ka hezitim nga organet e rendit për të liruar pronat e
uzurpuara. Me gjithë shqetësimet e Avokatit të Popullit për mos reagim me kohë të
organeve të rendit, Avokati i Popullit i kishte fokusuar hetimet në përgjegjësitë e AKPvsë për lirimin e këtyre pronave. Lidhur me këtë Avokati i Popullit ka mësuar se AKPv-ja
në nëntor të vitit 2014 kishte nxjerrë Vendimin nr. 270/2014 dhe Udhëzuesin për Lirimin
e Aseteve të Ndërmarrjeve Shoqërore nga Uzurpuesit (Shfrytëzuesit e Paligjshëm) që
vlen për pronat që aktualisht janë nën jursidikcionin e AKPv-së dhe veprimet që AKPv-ja
i ka ndërmarrë për lirimin e pronave që janë në shitje, por të cilët nuk vlejnë edhe për
pronat që janë shitur para nëntorit të vitit 2014. Me gjithë faktin që vendimi i AKPv-së
paraqet një iniciativë të mirë për të siguruar se AKPv-ja do të garantojë shitje të pronave
të liruara nga të metat juridike, në këtë rast uzurpimit të pronave, kjo nuk zgjidh situatën
e pronave të shitura nga AKPv-ja duke mos i liruar ato nga uzurpatorët dhe shfrytëzuesit
e kundërligjshëm. Lidhur me këtë Avokati i Popullit ka nxjerrë një raport me
rekomandime për AKPv-në, Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë e Shtetit duke
rekomanduar, ne mes tjerash, lirimin e pronave. 55 Pas publikimit të Raportit me
Rekomandime, Avokati i Popullit ka pranuar përgjigje nga Prokurori i Shtetit që lidhur
me çështjet e ngritura në raport, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit i ka dërguar në
kompetencë të prokurorive themelore përkatëse për trajtim të mëtutjeshëm procedural
dhe ligjor. Avokati i Popullit po ashtu ka pranuar përgjigje nga AKPv-ja e cila ka njoftuar
se AKPv i ka dorëzuar Policisë së Kosovës, Drejtorisë për Krime Ekonomike listën e të
gjitha shitjeve të aseteve në të cilat ka pasur uzurpatorë në momentin e shitjes.
Pas publikimit të Raportit me rekomandime nga Avokati i Popullit, ka pasuar një aksion i
Policisë së Kosovës për lirimin e pronave të uzurpuara, në mesin e të cilave edhe pronat
të cilat Avokati i Popullit i ka trajtuar në raport.
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Shih Raportin me Rekomandime, të datës 19 prill 2016, kundër Agjencisë Kosovare të Privatizimit
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1.3.3. Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme
Çështja e punës dhe efikasitetit të DHPGJS, sikur viteve të kaluara edhe gjatë vitit 2016
nuk ka ndonjë përmirësim dhe se situata akoma mbetet shqetësuese. Avokati i Popullit
gjatë punës me palë vëren një shqetësim të shtuar të qytetarëve, rastet e të cilëve ndodhen
në shqyrtim pranë kësaj gjykate për shkak të zvarritjeve të jashtëzakonshme. Gjatë
komunikimit zyrtar në mes të Avokatit të Popullit dhe DHPGJS, lidhur me ankesat e
regjistruara në IAP, Avokati i Popullit në mënyrë të rregullt njoftohet për zhvillimet rreth
procedurave të rasteve në DHPGJS dhe në shumicën e përgjigjeve që Avokati i Popullit
pranon konstatohet se ka zvarritje procedurale. Pa dyshim se DHPGJS ka dështuar të
përmbush kriteret e nenit 6 të KEDNJ-së në kuptimin e një procesi të rregullt, brenda një
afati të arsyeshëm kohor si dhe nenit 13 të KEDNJ-së, për shkak se qytetarët përpos që
presin me vite për zgjidhje të lëndëve ata nuk kanë ndonjë mjet efektiv juridik për
zbatimin e të drejtës së tyre në një gjykim brenda një afati të arsyeshëm kohor.
Avokati i Popullit gjatë viteve të kaluara ka publikuar një numër raportesh me
rekomandime, lidhur me rastet e paraqitura në IAP, por si duket këto rekomandime nuk
kanë prodhuar ndonjë efekt, pasi që situata ka mbetur e pandryshuar. Avokati i Popullit
konstaton se në rastin konkret bëhet fjalë për një problem sistematik, prandaj për të
identifikuar çështjet kryesore që shkaktojnë këto vonesa, ka zhvilluar një takim me
kryetarin e DHPGJS nga i cili është njoftuar për problemet dhe sfidat me të cilat
ballafaqohet DHPGJS gjatë punës së saj. Në mesin e një numri çështjesh të identifikuara
nga kryetari i DHPGJS, Avokati i Popullit vlerëson se problemet kryesore të cilat
shkaktojnë zvarritje janë dispozitat e Ligjit për Dhomën e Posaçme, përkatësisht neni 3.1
i ligjit, i cili përcakton numrin dhe përbërjen e gjyqtarëve. Rritja e numrit të gjyqtarëve
do të ishte njëra ndër zgjidhjet e mundshme, pasi që sipas të dhënave aktuale secili
gjyqtar është i ngarkuar me 1.300 lëndë nga 21.300 lënda sa aktualisht janë në DHPGJS.
Po ashtu, në tjetër vështirësi me të cilën ballafaqohet DHPGJS është edhe çështja e
përkthimit të dokumenteve. Sipas kryetarit të DHPGJS aktualisht në pritje për përkthim
janë rreth 31.000 faqe. Duke marrë parasysh vështirësitë e paraqitura nga kryetari i
DHPGJS dhe në bazë të vlerësimeve të tij nëse vazhdohet më këtë trend gjykatës do t‟i
duhen edhe shumë vite për t‟i përfunduar rastet që ndodhen në gjykatë, duke mos i
llogaritur rastet e reja që priten të paraqiten. Prandaj, Avokati i Popullit konsideron se
propozimi i DHPGJS për ndryshimin e Ligjit për Dhomën e Posaçme duhet të mbështetet
dhe se lidhur me këtë Avokati i Popullit planifikon t‟i drejtohet autoriteteve përkatëse dhe
Kuvendit të Republikës së Kosovës me propozim për ndryshimin e Ligjit për Dhomën e
Posaçme.
1.3.4. Agjencia Kosovare e Pronës
Ankesat kundër Agjencisë Kosovare të Pronës (AKPr) kanë pësuar rënie gjatë vitit 2016,
megjithatë kanë mbetur një sërë çështjesh të pazgjidhura për të cilat Avokati i Popullit ka
raportuar viteve të kaluara.
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1.3.4.1. Pronat në Mitrovicën veriore

Viteve të kaluara Avokati i Popullit ka raportuar për pamundësinë e lirimit të pronave në
Mitrovicën veriore. Sipas AKPr-së nga marsi 2014 dhe deri në fund të vitit 2016 në
Mitrovicën veriore janë ekzekutuar gjithsejtë 13 dëbime. Sipas AKPr-së ka përparime në
realizimin e dëbimeve në këtë pjesë të Kosovës, dhe megjithëse në fazën fillestare, pritet
që ky proces të ketë ndikim në stabilitet dhe në të drejtat pronësore në këtë pjesë të
Kosovës.
1.3.4.2. Kërkesat për kompensim të kategorisë A

AKPr-ja ka trashëguar detyrat e pazgjidhura të paraardhësit të saj, Drejtoratit për Çështje
Pronësore Banesore (DÇPB). Situata sa i përket kompensimit të kategorisë A ka mbetur e
pandryshuar sepse, sipas AKPr-së, nën gjendjen e tanishme financiare, AKPr-ja nuk do të
mund të mbulojë shpenzimet që ndërlidhen me implementimin e 143 vendimeve të
lëshuara sipas nenit 4 të Rregullores së UNMIK-ut 2000/60 që ndërlidhen me skemën e
DÇPB-së për kompensim.
Shuma e nevojshme për të kryer pagesën e kompensimit përkatës arrin deri në gjithsej 3.2
milion Euro. Meqenëse, AKPr-ja nuk ka kapacitete financiare, ajo u ka dërguar letër të
gjithë donatorëve duke iu ofruar një propozim për të financuar këtë skemë. Kjo çështje
gjithashtu i është drejtuar edhe Qeverisë së Kosovës për të kërkuar fondet e nevojshme
për implementimin e kësaj skeme edhe gjatë vitit 2016. Pavarësisht nga përpjekjet e bëra,
AKPr-ja nuk ka arritur t‟i sigurojë këto fonde.
Lidhur me këtë, Gjykata Kushtetuese, ka lëshuar tri aktgjykime duke ardhur në
përfundim se mos ekzekutimi i vendimit të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe
Banesore (KKPB) në lidhje me kompensimin është në kundërshtim me parimet e zbatimit
të ligjit dhe përbën shkeljen e të drejtave themelore të njeriut të garantuara me
Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
1.3.4.3. Rastet e riuzurpimit të pronave të liruara nga AKPr-ja

Sipas të dhënave që posedon IAP, AKPr-ja në vazhdimësi ballafaqohet me përsëritjen e
ri-uzurpimit të pronave. Pengesa më e madhe për kthimin e të drejtës pronësore
personave të zhvendosur në përgjithësi është gjetja e një zgjidhjeje të qëndrueshme në
vend. Në raste të ri-uzurpimeve të paligjshme, AKPr-ja ka kompetencë të kryej dëbimet e
dyta. Mirëpo, meqenëse mandati i AKPr-së nuk ofron një alternativë të qartë mbi
zgjidhjen e kontestit apo ndërmjetësimin para vendosjes, mundësitë e AKPr-së që të gjejë
një zgjidhje të qëndrueshme janë të kufizuara. Megjithatë, AKPr-ja ndërmjetëson në
rastet ku uzurpuesit kanë ndërtuar objekte në pronat e kërkuara në mënyrë që të gjejë një
zgjidhje miqësore dhe të qëndrueshme gjatë fazës së implementimit.
Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme dhe thyerja e drynit zyrtar është vepër
penale sipas Kodit Penal të Kosovës dhe AKPr-ja i paraqet këto raste në gjykatë kur ato
ndodhin si dhe ka kërkuar mbështetjen e EULEX-it që këto raste të shqyrtohen në
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Prokurori dhe në Gjykata. Megjithatë, sipas AKPr-së, kjo nuk ka qenë efektive sa është
pritur dhe nuk e ka pasur efektin e parandalimit që është kërkuar. Sipas AKPr-së, për të
adresuar këtë, ishte arritur një marrëveshje më 23 gusht 2012 me Policinë e Kosovës dhe
prokurorët, me qëllim të arrestimit të këtyre ri-uzurpuesve dhe të trajtimin e këtyre
rasteve seriozisht nga gjykatat në përputhje me Kodin Penal të Kosovës. AKPr-ja
shpreson se arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave do të prodhojë efektin e dëshiruar
për të parandaluar rastet e ri-uzurpimeve serike, gjë që sjellë harxhimin e panevojshëm të
burimeve të AKPr-së dhe të Policisë së Kosovës duke kryer më shumë se një dëbim nga e
njëjta pronë, të të njëjtit uzurpues të paligjshëm.
Gjatë vitit 2016, 16 raste për ri-uzurpim janë iniciuar në prokuroritë përkatëse. Të gjitha
rastet janë në pritje në prokuroritë apo gjykatat themelore. Kjo sjell numrin e
përgjithshëm të rasteve për ri-uzurpim të iniciuar në prokuroritë përkatëse në 386. Nga të
cilat 217 raste janë vendosur nga gjykata komunale/themelore përkatëse dhe 169 raste
janë në pritje në prokuroritë apo gjykatat themelore. Sipas AKPr-së, pas zbatimit të
marrëveshjes së 23 gushtit 2012, në vitin 2015 AKPr-ja ka kërkuar arrestimin e 2
personave për uzurpim të paligjshëm, të cilët nuk ishin të pranishëm në ditën e dëbimit.
1.3.4.4. Zbatimi i vendimeve

Sipas legjislacionit në fuqi, zbatimi efikas i vendimeve përfundimtare për kërkesat arrihet
përmes masave që përfshijnë por nuk janë të kufizuara, në vendosjen e pronës nën
administrimin e AKPr-së, dëbimin, sekuestrimin dhe shkatërrimin e strukturave të
paligjshme, ankandet dhe marrëveshjet për qiranë. Zbatimi i vendimeve të KKPB-së
është përgjegjësi e Sekretarisë Ekzekutive e cila kryhet nga Njësiti i Implementimit.
Aktivitetet e zbatimit që përfshijnë dëbimin e uzurpuesve të paligjshëm kryhen nga
Njësiti i Dëbimeve të AKPr-së. Gjatë periudhës raportuese për vitin 2016 janë zbatuar
1090 vendime.
1.3.4.5. Mandati i ri

Pas miratimit në Kuvendin e Kosovës dhe publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së
Kosovës, datë 3.11.2016, ka hyrë në fuqi Ligji Nr. 05/L-010 për Agjencinë Kosovare për
Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP). Themelimi i AKKVP-së është rezultat i
Marrëveshjes për kthimin, krahasimin dhe verifikimin e regjistrave kadastral të arritur në
Bruksel në vitin 2011 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ky ligj ka të bëjë me zgjidhjen e kërkesave lidhur me pronën e paluajtshme private, duke
përfshirë pronën bujqësore dhe pronën private komerciale si dhe krahasimin e zgjidhjen e
dallimeve në mes të dokumenteve kadastrale origjinale të marra në Kosovë nga
autoritetet serbe para qershorit vitit 1999 dhe të dokumenteve kadastrale aktuale në
Republikën e Kosovës, për pronën private, pronën private komerciale dhe pronën private
të bashkësive fetare.
Është me rëndësi të ceket se me dispozitat kalimtare të këtij Ligji përcaktohet se pjesë të
mandatit dhe përgjegjësive të AKPr-së dhe DÇPB të bartura në këtë Agjenci do t‟i barten
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AKKVP-së kryesisht ato pjesë që kanë të bëjnë me implementimin e vendimeve të
KKPB si dhe pronave që aktualisht janë nën administrimin e AKPr-së, gjë që siguron që
çështjet e pazgjidhura nuk do të mbeten në harresë.
Sipas AKPr-së kapacitetet aktuale të saj profesionale dhe administrative janë të gatshme
për të realizuar me sukses procesin e transformimit nga AKPr-ja në AKKVP.
Avokati i Popullit rekomandon që AKKVP t`i ofrohet përkrahje maksimale në realizimin
e funksioneve të saj sipas ligjit të ri dhe në zbatimin e vendimeve të pazbatuara të
trashëguara nga AKPr-ja dhe DÇPB-ja.
1.3.5. Përgjegjësia për mjedisin jetësor
Edhe këtë vit janë evidentuar raste të cenimit të së drejtës së qytetarëve në mjedis të
sigurt dhe të shëndetshëm. Nuk është shënuar përmirësim në kualitetin dhe cilësinë e
ajrit, ujërave dhe tokës. Parcializimi i tokave bujqësore dhe shkatërrimi i sipërfaqeve
pyjore ka vazhduar, vështirësitë e publikut në informata kualitative mjedisore gjithashtu
kanë vazhduar.
Nuk është vërejtur ndonjë përmirësim as sa i përket pjesëmarrjes së publikut në proceset
kur vendoset për nxjerrjen e planeve rregulluese, ndërtohen rrugë apo edhe objekte të
larta të banimit, si dhe sa i përket afateve për shqyrtimin e rasteve që kanë të bëjnë me
ndotjen e ambientit, zhurmën, ndërtimet pa leje, etj., nga ana e gjykatave. Mosrespektimi
i normave bazë të ndërtimit, problemet me infrastrukturë rrugore, mosmenaxhimi
përkatës i mbeturinave, zhurma, pamjaftueshmëria e sistemeve monitoruese,
mosbashkëpunimi i inspektorateve mjedisore të nivelit qendror dhe lokal, kanë mbetur
edhe më tej sfida që kërkojnë vëmendjen dhe shtimin e përpjekjeve të institucioneve
shtetërore.
Nuk është arritur që mjedisi të vendoset në prioritetet e qeverisë, përkundër situatës së
rëndë mjedisore, e cila do të duhej të adresohej në mënyrë adekuate. Taksa ekologjike56,
vazhdon të mos shfrytëzohet për qëllime të mbrojtjes së mjedisit, ashtu si është paraparë
me Ligjin për taksën rrugore dhe ekologjike të automjeteve. Mungesa e interesimit për
mjedis është bërë një çështje serioze për shëndetin publik dhe cilësinë e jetës në
Kosovë.57
Bashkëpunimi ndërinstitucional për zgjidhjen efektive të problemeve mjedisore në
çështjet që kanë të bëjnë me ligje të ndryshme, nuk ka shënuar përmirësim. Të zbehta
janë veprimet e ndërmarra në drejtim të vetëdijesimit dhe edukimit të qytetarëve për
mbrojtjen e mjedisit.
56

Ligji Nr. 04/L-117, për Taksën Rrugore dhe ekologjike, që ka për qëllim ngritjen e cilësisë së mbrojtjes
së ambientit, e cila inkasohet nga Qendra për Regjistrimin e Automjeteve në Ministrinë e Punëve të
Brendshme, e cila derdhet në buxhetin e Republikës së Kosovës
57
http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/20141008kosovo-progress-report_en.pdf, fq.4
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Krahasuar me vitin e kaluar, as këtë vit nuk është evidentuar ndonjë përparim në drejtim
të mbrojtjes së ajrit nga ndotja. Edhe më tej janë prezentë problemet e shkaktuara nga
emesionet industriale, përdorimi i mjeteve të vjetra të transportit dhe karburanteve të
cilësisë së ulët, pluhuri i liruar nga ndërtimi i rrugëve dhe objekteve, ushtrimi i
veprimtarive të gurthyesve dhe guroreve, djegia e hamulloreve, mosmenaxhimi përkatës i
deponive, mbeturinave urbane dhe industriale. Organet kompetente nuk kanë arritur të
përmbushin detyrimet ligjore për planifikimin e aktiviteteve si masa preventive të
mbrojtjes së ajrit nga ndotja. Strategjia dhe Plani i Veprimit për Cilësinë e Ajrit, nuk
është zbatuar.
Ka vazhduar ndotja e theksuar nga pluhuri në formë të PM10 dhe PM2.5.58 Vlerësimi i
përgjithshëm i ajrit ka munguar pasi që nuk ka pasur të dhëna të vazhdueshme nga disa
stacione monitoruese.
Komuna e Prishtinës në periudhën tetor-dhjetor 2016, është ballafaquar me tejkalime
enorme të vlerave të lejuara të ajrit. 59 Edhe pse gjatë kësaj periudhe Prishtina, preku
pragun e alarmit, (430 PM 2.5,60 nivel i cili përbën rrezik për shëndetin e qytetarëve,
madje edhe në ekspozime të shkurtra), organet kompetente dështuan të ndërmarrin masat
e nevojshme efektive për mbrojtjen e qytetarëve.
Qytetarët e komunës së Obiliqit, vazhdojnë të ballafaqohen me kufizim të së drejtës për
mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm. Komuna e Obiliqit dallon nga vendet tjera me 90
tejkalime të VML brenda vitit, nga ndotja e theksuar nga pluhuri në formë të PM10 dhe
PM2.561. Sipas vlerësimeve të emesioneve në Termocentralet Kosova A dhe Kosova B
58

Dallojnë stacionet e monitorimit në Obiliq me 90 ditë tejkalime të VML brenda vitit, Gjilani me 75,
Prishtinë-IHMK me 74, Prishtinë-Rilindja me 66, Drenasi me 61 dhe Hani i Elezit me 45 ditë tejkalime,
krahas 35 ditë sa janë të lejuara sipas Udhëzimit Administrativ Nr.02/2011, për normat e cilësisë së ajrit
është regjistruar tejkalimi i parametrave të lejuara58. Ndotësit kryesorë kanë vazhduar të jenë KEK-u,
komplekset industriale Trepça, Ferronikeli.
59
KEK-u, veturat e vjetra, mungesa e katalizatorëve në vetura, derivatet e cilësisë së ulët, ngrohja përmes
sistemit të djegies me thëngjill, dru dhe alternativa tjera, neglizhimi i organeve kompetente për të lidhur
lagje dhe objekte në sistemin e kogjenerimit, neglizhimi i kontrollës së ndërtimit të objekteve sipas
parimeve të efiqiencës së energjisë, ndërtimet pa leje dhe ato në kundërshtim me normat e planifikimit
hapësinor, pa rrethim të objekteve në ndërtim, të cilat nuk rrethohen, dhe ndotin hapësirat përreth në
mungesë të respektimit të rregullave të ndërtimit, mungesa e hapësirave të gjelbra, planifikimi jo
profesional, dhe jo racional i infrastrukturës rrugore, duke mos planifikuar në mënyrë të duhur rrugët për
qasje në to edhe nga biçiklistë dhe këmbësorë që do të ulte drejtpërdrejtë përdorimin e mjeteve motorike në
pjesët urbane, si dhe vetëdijesimi i qytetarëve përmes kampanjave për përdorimin e transportit të
përbashkët (car sharing), po ashtu mos koordinimi i infrastrukturës rrugore me rrethinën – objektet
përgjatë rrugës në të dy drejtimet, ngecjet e trafikut, si rezultat i mos vlerësimit të ndikimit në mjedis nga
ndërtimi i pakriter të viteve paraprake por edhe të vitit raportues, orientimi i qytetarëve për shfrytëzimin i
transportit motorik vetanak, në mungesë të transportit urban të organizuar, sidomos në mungesë të
trotuareve, shtigjeve të këmbësorëve, lidhjeve të sigurta, nënkalimeve dhe mbikalimeve, ka bërë që komuna
e Prishtinës të renditet ndër vendet me ndotje më të lartë të ajrit në botë.
60
http://telegrafi.com/alarmante-ndotja-e-ajrit-ne-prishtine-ne-nivelin-te-larte-te-rrezikshmerise-foto/
61
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/ , PM prek më shumë njerëz se çdo ndotës tjetër.
Komponentët kryesore të PM janë sulfate, nitrateve, amoniak, klorur natriumi, karboni i zi, pluhur mineral
dhe ujë. Ajo përbëhet nga një përzierje komplekse e grimcave të ngurta dhe të lëngshme të substancave
organike dhe inorganike pezull në ajër. Grimcat më të dëmshme për shëndetin, janë ato me diametër prej
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për vitin 2015, janë regjistruar tejkalime të emisioneve të pluhurit në mg/Nm3, tejkalime
të emisioneve të SO2 në mg/Nm362, dhe emisionet e NOx në mg/Nm3,63 gjatë tërë vitit.
Monitorimi i nivelit të ndotjes, i bërë nga KEK/operatori, bëhet përmes metodologjisë jo
adekuate, dhe në kundërshtim me kërkesat e legjislacionit nacional e ndërkombëtar. 64
Edhe pse në komunën e Obiliqit regjistrohen tejkalime të vazhdueshme të vlerave të
lejuara, as Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), as komuna dhe as
operatori, nuk kanë informuar banorët për prekjen e pragut të alarmit.65 Ata gjithashtu
kanë dështuar të informojnë banorët edhe për masat mbrojtëse si standard minimal në
kuadër të detyrimeve dhe përgjegjësive të tyre.
Edhe pse gjatë vitit raportues u evidentuan tejkalime të vlerave të lejuara, nuk është
realizuar ndonjë fushatë informuese e veçantë dhe serioze nga Ministria në fjalë,
institucionet qendrore, komunat apo organizatat e autorizuara,66 e cila do të përmbante
informata për ndotjen, ndikimin në shëndet, si dhe masat parandaluese. Dokumenti i
publikuar nga MMPH që kishte të bënte me udhëzimin e qytetarëve për mbrojtje nga
ndotja e ajrit, 67 nuk është publikuar përmes mjeteve të qasshme publike, ka figuruar
vetëm në faqen e MMPH. Masa konkrete emergjente nga autoritetet lokale në
bashkëpunim me Ministrinë, për të normalizuar gjendjen e cilësisë së ajrit, nuk u
ndërmorën.
Shfrytëzimi i pakontrolluar i resurseve dhe dëmtimi i shtretërve të lumenjve, si formë e
degradimit të resurseve ujore ka vazhduar. Obligimi ligjor i shtetit për sigurimin e
zhvillimit dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të resurseve ujore, si të domosdoshme për
mbrojtjen e shëndetit publik, mbrojtjes së mjedisit dhe për zhvillimin social–ekonomik68,
ka mbetur vetëm dispozitë ligjore e pa zbatueshme. Nuk janë ndërmarrë veprime për
përmirësimin e infrastrukturës ujore, ngritjen e impianteve për trajtimin e ujërave të

10 mikronë ose më pak, (≤ PM10), të cilat mund të depërtojnë thellë brenda mushkërive. Ekspozimi kronik
në grimca kontribuon në rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe respiratore, si dhe atyre
të kancerit të mushkërive
62
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/ , SO2 mund të ndikojë në sistemin e frymëmarrjes
dhe funksionet e mushkërive, dhe shkakton acarim të syve. Inflamacion i traktit respirator shkakton kollitje,
sekretimim të mukusit, përkeqësim të astmës, bronkit kronik dhe i bën njerëzit më të prirur për infeksioneve
të traktit respirator. Ka shtrime në spital për sëmundje kardiake dhe mortalitet në rritje në ditët me nivele
më të larta të SO2. Kur SO2 kombinon me ujë, formon acid sulfurik; ky është komponenti kryesor i shiut
acid i cili është një shkak i shpyllëzimit.
63
http://www.icopal-noxite.co.uk/nox-problem/nox-pollution.asp, NOx kryesisht ndikon në rrugët e
frymëmarrjes duke shkaktuar inflamacion të rrugëve të frymëmarrjes.. Ekspozimi afatgjatë mund të ulë
funksionin e mushkërive, të rrisë rrezikun e rrugëve të frymëmarrjes dhe rrit predospozitat ndaj
alergeneve. NOx gjithashtu kontribuon në formimin e grimcave (PM) dhe ozonit tokësor, të cilat të lidhura
së bashku shkaktojnë efekte negative shëndetësore.
64
Informatë e pranuar nga MMPH, më 21 nëntor 2016.
65
Informatë e pranuar nga përfaqësuesit e komunës së Obiliqit, menaxhmenti I KEK, dhe përfaqësuesi i
MMPH-së.
66
Ligji Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit, neni 54.
67
http://mmph-rks.org/sq/Publikime/Udhezues-Mbrojtja-nga-ndotja-e-ajrit-1565
68
Ligji Nr. 04/L-147, për Ujërat e Kosovës, neni 1.2.
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ndotura dhe adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike në sektorin e ujërave. Pagesat për
shfrytëzimin dhe shkarkimin e ujërave kanë vazhduar të jenë sfidë.
Nga mbishfrytëzimi i pa kriter i inerteve janë tejkaluar kapacitetet e shtretërve, duke
shkaktuar dëme jo vetëm në ekosistemin e lumenjve, por duke ndikuar edhe në vërshime
dhe përmbytje. Lumenjtë më të degraduar dhe që ende vazhdojnë të degradohen janë:
Drini i Bardhë, Lumëbardhi i Pejës, Ereniku, Lumi Desivojcë, Lumi Krivarekë dhe Ibri.
Edhe pse e drejtë e njeriut, 0.7% e popullatës, nuk ka qasje në shërbimin e ujësjellësit69.
Vetëm 53% e popullsisë e bënë shkarkimin e ujërave të zeza nëpërmjet kanalizimit të
lidhur me sistem publik, 16% e bëjnë shkarkimin e ujërave të zeza nëpërmjet kanalizimit
që nuk menaxhohet nga kompanitë publike, ndërsa 27 % e popullsisë përdorin forma tjera
të shkarkimit (kanal, grope septike etj.), ndërsa 4% nuk ka sistem të kanalizimit70. Ujërat
e ndotura nuk trajtohen. Shkarkimi i tyre vazhdon të bëhet direkt në lumenj. Impianti për
trajtimin e ujërave urbane në Llaushë të Skenderajt, vazhdon të mbetet i vetmi impiant
për trajtimin e ujërave të ndotura i cili funksionon me pengesa.
E drejta e qytetarëve për mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm, e drejta e pronës, dhe e
gëzimit të shtëpisë, ka vazhduar të cenohet nga ndotja dhe degradimi i sipërfaqeve
tokësore nga ndikimi i aktiviteteve të njeriut. Nuk është vërejtur përmirësim i planifikimit
të përdorimit të tokës në harmoni me konceptet e zhvillimit të qëndrueshëm. Parcializimi
i tokës bujqësore, ndryshimi i pakontrolluar i destinimit të tokës nga bujqësore në
ndërtimore edhe pse në masë më të vogël, mosmenaxhimi i duhur i mbeturinave,
shkarkimi i ujërave të zeza nga deponitë, ujërat e patrajtuara nga industritë, deponitë e
egra me mbeturina, 71 ndërhyrjet në gërryerje, në hapje të rrugëve dhe eksploatimi i
lumenjve, erozioni i tokës, ngjeshja e tokës, ndotja nga veprimtaritë ekonomike dhe
industriale (ndotja kimike) mbeten problematike, edhe gjatë vitit raportues.
Ndërsa çështje në vete janë rrëshqitjet e dheut dhe dëmet e shkaktuara nga rrëshqitjet e
dheut, nga aktivitetet minerare. Aktivitete të theksuara janë ndërmarrë nga Avokati i
Popullit, përkitazi me kufizimet e të drejtave, të banorëve përreth Zonës me Interes të
Veçantë Ekonomik “Fusha e Mihjes së Re”, nga dëmet e shkaktuara në pronën e tyre nga
veprimtaria në mihje dhe rrëshqitjet e dheut.
Prerja e pakontrolluar e pyjeve ka vazhduar, duke rrezikuar menaxhimin e qëndrueshëm
të tyre si dhe erozionin e tokave.
Keqmenaxhimi i deponive dhe ndikimi i tyre në mjedis ka vazhduar. Kompaktimi,
mbulimi dhe rrjedhja e ujërave të zeza dhe depërtimi në prona private ka vazhduar. Sasia
më e madhe e mbeturinave është deponuar në deponinë sanitare në Mirash,72 e cila nuk
69

http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raporti_i_ujrave_i_2015_shqip_(2).pdf, fq.38
A. 418/2016
71
Deponia e mbeturinave të rrezikshme nga Trepça, në fshatin Mazgit, e vendosur pa asnjë kriter në tokën
bujqësore.
72
Raport vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë, fq. 28,
36
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menaxhohet ne pajtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi për menaxhim të deponive.
Parregullsitë në menaxhimin e deponisë, kanë ndikuar në frekuentimin e shumë qenve
endacak, brejtësve, dhe shpezëve, si bartës të sëmundjeve në zinxhirin e sistemit
ekologjik73 si dhe që gjysma e saj të jetë e mbushur çdo herë me ujë dhe të kundërmojë.
Janë regjistruar 1062, deponi ilegale. 74 Madje edhe në ambientet urbane, janë vërejtur
mbeturina inerte dhe të ndërtimit. Nuk ka infrastrukturë të përshtatshme për ruajtjen ose
trajtimin e mbeturinave të rrezikshme. Ato shpeshherë janë të përziera me mbeturina
shtëpiake.75 Përpunimi i tyre, trajtimi dhe reciklimi, mbetet ende në fazë të brishtë.
Nuk është shënuar ndonjë përmirësim as në promovimin e cilësisë së lartë të jetesës dhe
sistemeve të qëndrueshme për zhvillimin e vendbanimeve, në planifikimin hapësinor, e
cila do të krijonte parakushte për zhvillim social dhe ekonomik të baraspeshuar, trajtim të
barabartë, lëvizje të lirë dhe qasje adekuate në shërbimet publike për të gjithë qytetarët në
tërë territorin e Kosovës.
E drejta e privatësisë, dhe e gëzimit të shtëpisë, edhe më tej është kufizuar edhe për shkak
të mospërmbushjes së kërkesave minimale të parapara me legjislacionin e ndërtimit, e që
kanë të bëjnë me masat e sigurisë për jetën dhe shëndetin publik të banorëve, ndriçimin
adekuat dhe ventilim, qasjes, qasjes së personave me aftësi të kufizuara, ruajtjes së
energjisë, përfshirë këtu edhe ato që kanë të bëjnë me hapësirat e gjelbra, garazhet dhe
parkingjet, si hapësira përcjellëse të objekteve.
Nuk janë shënuar përmirësime as sa i përket gjendjes së trotuareve, ato kanë vazhduar të
ngelin me gjerësinë e pamjaftueshme në krahasim me numrin e qytetarëve, dhe
shpeshherë të përcjella me lartësi larg normave të parapara, me mungesë të elementeve
qasëse, rampave të cilat do të krijonin lidhjen pa ndërprerje në mes të niveleve të
ndryshme të trotuarit, me sipërfaqet publike pa pengesë, dhe qasjen në rrugët e
qarkullimit kryesor. Trotuaret janë të përcjella me gropa, puseta të dëmtuara, zënie të
trotuareve me vetura, nga shërbimet hoteliere76 me mallra, material ndërtimor pa asnjë
masë mbrojtëse, apo shenjë paralajmërimi. Të gjitha këto kanë ndikuar në kufizimin e
lëvizjes së lirë të qytetarëve në përgjithësi, e në veçanti të personave me aftësi të
kufizuar. Mungesa e infrastrukturës rrugore, po ashtu ka qenë objekt i ankesave të
parashtruara gjatë vitit 2016 në IAP.
Gjithashtu, nuk është përmirësuar as infrastruktura e cila do të garantonte të drejtën e
jetës, shëndetit dhe sigurisë së fëmijëve, pranë shkollave dhe kopshteve të fëmijëve.
Mungesa e rrethojave adekuate, madje edhe asaj të gjelbër, si pjesë përcjellëse e
shtigjeve/trotuareve të këmbësorëve pranë çerdheve, kopshteve dhe shkollave, si dhe e
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nënkalimeve dhe mbikalimeve në rrugët magjistrale, rajonale, mbeten çështje shqetësuese
që kërkojnë ndërmarrjen e masave të menjëhershme, dhe koordinim në mes të komunave,
Ministrisë së Infrastrukturës (MI), dhe Policisë së Kosovës. Gjendjes së këtillë i
kontribuon, edhe mospërfshirja e qytetarëve në vendimmarrje, për përfshirje të interesave
të tyre para fillimit të ndërtimit të rrugëve, gjë që do të ofronte zgjidhje efektive dhe më
racionale.
Komuna e Prishtinës dhe MI, dështuan, dhe nuk treguan vullnet të mirë për të gjetur
mundësinë për zgjidhje efektive për kalim të sigurt për nxënësit dhe studentët, e grupit të
shkollave dhe Fakultetit të Bujqësisë, në rrugën Prishtinë- Fushë Kosovë, pranë kazermës
“Adem Jashari”77.
Cenimi i privatësisë dhe i gëzimit të shtëpisë, është duke u kufizuar edhe nga mos arritja
e organeve kompetente të ushtrojnë obligimet e tyre pozitive, përmes mbajtjes nën
kontroll të ndotjes nga zhurma. Në autostrada, nuk janë vendosur mbrojtëse nga zhurma.
Përkundër përpjekjeve dhe iniciativës së MMPH për hartimin e ligjit të ri për mbrojtje
nga zhurma, ai akoma nuk është miratuar.
Informimi i publikut lidhur me informatat mjedisore, nuk ka shënuar përparim Edhe
përkundër gjendjes së mjedisit, sidomos në periudhën tetor-dhjetor 2016, organet
kompetente nuk arritën, të informojnë vazhdueshëm qytetarët lidhur me gjendjen e
mjedisit e cila ishte përkeqësuar sidomos në periudhën tetor-dhjetor 2016. Aq më tepër,
deri në muajin tetor 2016, publiku asnjëherë nuk ishte informuar për rastet e tejkalimit të
pragut të alarmit për cilësinë e dobët të ajrit 78. Informimi i publikut, sipas Agjencionit për
Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK), bëhet vetëm përmes raporteve mujore,
periodike dhe vjetore..79.
Gjatë vitit raportues IAP, ka iniciuar hetimet për 24 ankesa lidhur me të drejtën për
mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm.
Më 12 tetor 2016, Avokati i Popullit, publikoi Raportin me Rekomandime80, lidhur me
ndërmarrjen e veprimeve për lirimin e rrugës-hapësirës, për të siguruar lëvizjen e lirë dhe
të papenguar të banorëve nga ana e organeve kompetente komunale.
Më 4 mars 2016 Avokati i Popullit, publikoi Raportin me Rekomandime81, përmes së
cilit i rekomandoi komunës së Gjakovës, që në pajtim me kompetencat dhe autorizimet
ligjore dhe në bashkëpunim me të gjitha autoritetet tjera përgjegjëse, të ndërmarrë masa
të menjëhershme për zgjidhjen e problemit të kanalizimit për banorët e rrugës “Durgut
Vokshi” në Gjakovë .
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Avokati i Popullit më 13 tetor 2016, publikoi Opinion lidhur me gjendjen e krijuar në
hapësirat në zonën e interesit të veçantë ekonomik sipas Vendimit nr. 4/119, datë 3 nëntor
2004 dhe Vendimit 02/57, datë 13 mars 2009 të Qeverisë së Kosovës dhe propozimit për
ndërmarrjen e masave efektive për zgjidhjen e çështjes, përmes së cilit konstatoi që
qytetarët e këtyre hapësirave janë lënë në një situatë pritjeje dhe shteti nuk ka arritur të
përmbushë obligimet e tij pozitive të parapara në Kushtetutë dhe ligje në raport me këta
qytetarë, për të respektuar, të drejtat e tyre: të drejtën për mjedis të sigurt dhe të
shëndetshëm, të drejtën e jetës, privatësisë dhe gëzimit të shtëpisë/pronës dhe
rekomandoi Komisionin për Bujqësi, Pylltari, Mjedis e Planifikim Hapësinor në
Kuvendin e Republikës së Kosovës, që të përcaktojë datën përfundimtare kur do të fillojë
shpronësimi/ zhvendosja e banorëve dhe që i tërë procesi i shpronësimit/ zhvendosjes të
bëhet në bazë të prioriteteve dhe legjislacionit në fuqi.
Avokati i Popullit më 14 tetor 2016, publikoi Opinionin Juridik lidhur me rastin A. nr.
322/2015, qëllimi i të cilit ishte qartësimi i procedurave ligjore dhe shpronësuese,
përkitazi me veprimet që Komuna e Gjakovës duhet të ndërmarrë në drejtim të zgjidhjes
së problemeve me mjedisin jetësor dhe të qasjes në rrjetin e kanalizimit të qytetit, për
banorët në rrugën “Durgut Vokshi” në Gjakovë.
1.3.6. E drejta e qasjes në dokumente publike
Edhe pse e drejta e qasjes në dokumente publike, është e drejtë e garantuar me
Kushtetutën e Republikës së Kosovës, si dhe e konkretizuar në Ligjin për Qasje në
Dokumente Publike (LQDP), respektimi i kësaj të drejte, si dhe zbatimi i ligjit vazhdon të
mbetet sfidues, si për arsye të paqartësive të vet ligjit, për shkak të mungesës së
kapaciteteve të zyrtarëve përgjegjës në trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente
publike, por edhe të mungesës së vullnetit të institucioneve për zbatimin e ligjit.
Ndonëse Avokati i Popullit ka vërejtur ngritje të vetëdijesimit të qytetarëve për këtë të
drejtë, institucioneve përgjegjëse u mbetet ende për të punuar në rrugën drejtë
promovimit të kësaj të drejte, e cila do të ndikonte drejtpërdrejt në përmirësimin e
transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve shtetërore dhe përmirësimin e besimit
të qytetarëve në punën e tyre.
Deri më tani nuk është arritur të krijohet një koordinim i ekspertëve që merren me
interpretim të ligjit për qasje në dokumente publike. Koordinimi do të mundësonte
shkëmbimin e praktikave dhe përvojave nga fusha e qasjes në dokumente publike, por
edhe atyre të fushës së mbrojtjes së të dhënave personale, si dhe të klasifikimit të
dokumenteve. Koordinimi i tillë do të mundësonte përshpejtimin e përgjigjeve në kërkesa,
zgjidhjen e paqartësive, trajtimin e barabartë të kërkesave të ngjashme në institucione të
ndryshme, e mbi të gjitha zgjidhje efektive të rasteve duke i balancuar të drejtat.
Neni 4, paragrafi 1 i LQDP-së garanton që “Çdo kërkues i dokumentit, ka të drejtë në
qasje të dokumenteve të institucioneve publike”, por në të njëjtën kohë i parasheh kushtet
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dhe përgjegjësitë e kërkuesve të dokumenteve, duke kërkuar që kërkuesi duhet
“përmbajtur parimeve, kushteve dhe kufizimeve të përcaktuara me ligj”. Mirëpo,
ligjvënësi, edhe pse në ligj janë paraparë arsyet e kufizimit, nuk ka sqaruar në mënyrë të
qartë se cilat janë parimet dhe kushtet të cilave duhet t‟i përmbahet kërkuesi i
dokumenteve.
Është vërejtur përdorimi i formave/formularëve të veçantë, unik të përcaktuara nga vet
institucionet, të cilat ndikojnë në vonesë të përgjigjes nga institucione. 82 Përdorimi i
formularëve bie në kundërshtim me LQDP, pasi që ky ligj në formë të qartë ka
parashikuar që “Dokumentet janë të hapura për publikun në bazë të kërkesës së
drejtpërdrejt, në bazë të kërkesës së bërë me shkrim ose në formë elektronike, me
përjashtim të informacioneve të kufizuara me ligj”.
Lidhur me promovimin e së drejtës për qasje në dokumente publike mbetet ende për të
bërë, përderisa në drejtim të ndërgjegjësimit të qytetarëve për kufizimet gjatë përdorimit
të dokumenteve të pranuara nga institucionet, nuk është bërë asnjë veprim. Edhe pse ligji
(neni 4, paragrafi 4) përcakton që “Dokumentet publike të pranuara nga kërkuesi nuk
mund të përdoren për qëllime denigrimi, propagandistike dhe komerciale”, ndonjëherë
përdoruesit e informatave, i tejkalojnë kufijtë e lirisë së shprehjes. Deri më tani, nuk është
hasur në asnjë përgjigje të institucioneve publike me të cilën aprovohet kërkesa për qasje,
e cila citon dispozitën e lartpërmendur. Citimi i këtij neni në përgjigjet e institucioneve
do të ndihmonte në vetëdijesimin e shfrytëzuesve të së drejtës për qasje në dokumente
publike, që përkrah të drejtës, në raste të caktuara, kanë edhe kufizime.
Një ndër problematikat e evidentuara është edhe zbrazëtira e lënë në ligj, duke mos
përcaktuar në mënyrë të qartë se kush është zyrtari kompetent për të vendosur për
kërkesat për qasje në dokumente publike. Ndonëse neni 5, paragrafi 3 i LQDP-së
specifikon që “njësia apo zyrtari për komunikim me qytetarë pas marrjes dhe shqyrtimit
fillestar të kërkesës për qasje në dokumente zyrtare duhet të vlerësojnë se cila është
njësia përkatëse brenda institucionit publik që duhet ta ketë dokumentin e kërkuar. Pas
marrjes së dokumentit nga njësia përkatëse brenda institucionit publik, këtë dokument, në
pajtim me legjislacionin në fuqi ia dërgojnë kërkuesit të dokumentit”, në mes të fazë së
vlerësimit nga zyrtari se cila është njësia përkatëse brenda institucionit publik që duhet ta
ketë dokumentin e kërkuar, dhe fazës së marrjes së dokumentit nga njësia, nuk është
saktësuar kush vendos për ofrimin apo refuzimin e kërkesës.
Ligjvënësi, duke mos dhënë sqarime shtesë se kush mundet të konsiderohet “palë e tretë”
në procedurën e realizimit të drejtës për qasje në dokumente publike, ka krijuar konfuzion
në zbatimin e nenit 6, paragrafi 4, sipas të cilit “Kërkuesi i ndonjë dokumenti ka të drejtë
për të mbetur anonim ndaj palëve të treta”.
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Edhe pse ligji e rregullon situatën kur institucioni publik nuk posedon, disponon ose nuk
e mbikëqyrë informatën dhe ka njohuri për organin gjegjës, resorin e tij ose institucionin
tjetër, duke krijuar detyrim që kërkesa t‟i përcillet organit gjegjës ose sektorit të tij, i cili e
posedon, disponon ose e mbikëqyrë informatën, Avokati i Popullit ka vërejtur mungesën
e disponimit të zyrtarëve brenda institucioneve për të përcjellë kërkesën tek organi, apo
resori gjegjës, madje edhe kur ato gjenden në një hapësirë.
Ndonëse përgjigjet e institucioneve për pranimin e kërkesës janë të shpejta dhe brenda
afateve ligjore, koha e vendosjes së lejimit apo të refuzimit të kërkesës, përkundër
rëndësisë së dhënies me kohë të informacioneve, shpeshherë i tejkalon afatet e parapara
me ligj.
Kufizimet e parapara në nenin 12 të LQDP-së përbëjnë një listë të gjatë të kufizimeve që
lë mundësi relativisht të madhe për interpretim për kufizimin e të drejtës, të pabazuar në
ligj, dhe jo të domosdoshëm për një shoqëri demokratike.
Ligji, në nenin 12, paragrafi 2, precizon që: “Qasja në informata të përmbajtura në një
dokument mund të refuzohet nëse zbulimi i tyre dëmton apo ka mundësi të dëmtojë,
cilindo nga interesat e përmendura në paragrafin 1. ..., përveç nëse nuk ekziston ndonjë
interes publik më i lartë për të bërë zbulimin”. Mirëpo, vërehet se përgjegjësit në
institucionet publike nuk janë të gatshëm, për të përmbushur obligimin e tyre kushtetues,
që të drejtën në fjalë ta kufizojnë vetëm deri në atë masë sa është e domosdoshme për një
shoqëri të hapur dhe demokratike, në mënyrë që të përmbushet qëllimi për të cilin lejohet
kufizimi, si dhe t‟i kushtohet kujdes esencës së të drejtës që kufizohet, rëndësisë së
qëllimit të kufizimit, natyrës dhe vëllimit të kufizimit, raportit midis kufizimit dhe
qëllimit që synohet të arrihet.
Përkundër interesit të qytetarëve për informata rreth mjedisit, dhe në kundërshtim me
parimet e ligjeve për mjedisin, të cilat shtyllën e informimit të Konventës Aaurhus e kanë
integruar brenda informatave për mjedisin, ato, sipas LQDP (neni 12, paragrafi 1.10)
mbeten në listën e përjashtimeve. Kufizimi i informatave në fjalë duhet të bëhet vetëm
pjesërisht dhe vetëm në masën e domosdoshme, dhe atë nëse dokumentet e kërkuara
përmbajnë informata që bien brenda një apo më shumë prej këtyre kategorive: sisteme,
instalime, infrastruktura, projekte, plane apo shërbime të mbrojtjes që lidhen me interesat
e sigurisë të Republikës së Kosovës.
Avokati i Popullit, nuk ka hasur asnjëherë në dokumente apo vendime, përmes të cilave
institucioni publik i cili ka refuzuar qasjen në dokumentin në tërësi, apo pjesërisht, ka
dhënë arsye të bazuar për refuzimin. Edhe pse janë përmendur, ndonjëra prej arsyeve të
parapara në nenin 12, nuk është dhënë ndonjë arsyetim ligjor bindës për kufizimin e së
drejtës.
Ndikim në mosarritjen e respektimit të afateve për përgjigje me kohë në kërkesat e
qytetarëve për qasje në dokumente publike, sipas Avokatit të Popullit, është edhe
mungesa e klasifikimit me kohë të dokumenteve. Si e drejtë kushtetuese, e drejta për
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qasje në dokumente publike megjithatë nuk është e drejtë absolute. Ajo duhet të jetë e
mbrojtur në proporcion dhe duke e balancuar me të drejtat e tjera, pa i dëmtuar interesat e
tjera. Gjatë hetimit dhe shqyrtimit të rasteve, përkitazi me kufizimin e të drejtës për qasje
në dokumente publike, Avokati i Popullit ka vërejtur që institucionet shtetërore, mbajtëse,
hartuese apo pranuese të informacioneve, në shumicën e rasteve nuk i kanë klasifikuar
me kohë dokumentet, ose nuk i kanë klasifikuar fare, ashtu sikurse e parasheh Ligji Nr.
03/L-178 për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë dhe Ligji Nr. 03/L172 për mbrojtjen e të dhënave personale. Avokati i Popullit u ka bërë thirrje publike
autoriteteve që klasifikimi i dokumenteve të bëhet ende pa filluar hartimi i aktit, i cili
proces do të lehtësonte procesin e ofrimit të qasjes apo refuzimit të kërkesës për qasje.
Përkundër këtyre problemeve, përpjekjet për ndryshimin dhe plotësimin e LQDP-së, për
t‟i tejkaluar sfidat e deritashme dështuan, pasi që është hartuar vetëm koncept dokumenti.
Po ashtu, gjatë vitit 2016 nuk është miratuar Projektligji për ndryshimet dhe plotësimet e
ligjit për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë, ndërsa moszgjedhja e
mbikëqyrësve shtetërorë të Agjencionit Shtetëror për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
(AShMDhP) paraqet vështirësi në punën e këtij institucioni, sidomos në nxjerrjen e
vendimeve dhe opinioneve lidhur me çështjet nga fushëveprimi i tyre.
Gjatë vitit 2016, IAP ka hetuar 24 ankesa lidhur me kufizimin e të drejtës për qasje në
dokumente publike.
Më 14 mars 2016, Avokati i Popullit ka publikuar Raportin me Rekomandime,
A.nr.348/2015, A. G. kundër Komunës së Fushë Kosovës, në lidhje me kufizimin e të
drejtës për qasje në dokumentet në vijim: “Listën e të gjitha bizneseve të regjistruara në
Komunën e Fushë Kosovës”, në “Listën e pronave në shfrytëzim dhe pronësi të komunës
së Fushë Kosovës”, në “Kopjen e dokumentacionit për dhënien e tenderit, kompanisë së
caktuar mbi vendosjen dhe mirëmbajtjen e ndriçimit publik solar në territorin e Komunës
së Fushë Kosovës, për vitin 2012, 2013 dhe 2014”, në “Kopjen e dokumentacionit për
dhënien e tenderit, kompanisë së caktuar për hapjen e puseve për ujë të pijshëm në
territorin e Komunës së Fushë Kosovës, për vitin 2015”.
Avokati i Popullit, pas hetimit dhe analizës së rastit ka konstatuar se mospërgjigjja e
Komunës së Fushë Kosovës, përkitazi me kërkesën e A. G. dhe përgjigja jo e plotë në
kërkesë, ishin në kundërshtim me dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-215 për qasje në dokumente
publike, dhe i ka rekomanduar Komunës së Fushë-Kosovës “që A.G. t’i mundësojë qasje
në dokumentet e kërkuara në përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj,
për shkak të privatësisë, të sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të
sigurisë, dhe që Komuna të ndërmarrë hapa për ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve
publikë, lidhur me zbatimin Ligjit për Qasje në Dokumente Publike, si dhe të Ligjit për
Avokatin e Popullit”.
Më 3 tetor 2016, Avokati i Popullit publikoi Raportin me Rekomandime, A.nr.702/2015,
Zh. D. kundër Komunës së Kllokotit, lidhur me kufizimin e të drejtës për qasje në “Listën
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e të gjithë të punësuarve në komunë”, duke i rekomanduar Komunës së Kllokotit që ta
shqyrtojë kërkesën e ZH. D. për qasje në dokumente publike në pajtueshmëri me Ligjin
për qasje në dokumente publike dhe që komuna të ndërmarrë hapa për ngritjen e
kapaciteteve të zyrtarëve publikë për zbatimin e Ligjit për qasje në dokumente publike
dhe të Ligjit për Avokatin e Popullit.

1.4.

Të drejtat e fëmijëve

1.4.1. Korniza ligjore dhe të drejtat e fëmijëve
Edhe gjatë kësaj periudhe raportuese korniza ligjore e të drejtave të fëmijëve nuk u
plotësua me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve. Ndonëse Projektligji për Mbrojtjen e
Fëmijëve është draftuar që nga viti 2013, ai prapë do të mbetet pjesë e programit
legjislativ qeveritar edhe për vitin 2017. Më 15 nëntor 2016, KOMF, UNICEF, Zyra e
Bashkimit Evropian në Kosovë dhe IAP i dërguan sugjerime/rekomandime Komisionit
parlamentar për të drejtat e njeriut, barazi gjinore, për persona të pagjetur dhe peticione
lidhur me këtë projektligj. Dërgimi i rekomandimeve ka për qëllim plotësimin e
projektligjit që të bëhet më gjithëpërfshirës, praktik dhe më lehtë i zbatueshëm nga
institucionet publike dhe personat e tjerë, për të krijuar kështu mekanizma të fuqishëm
për mbrojtjen e fëmijëve si dhe për të rritur llogaridhënien e institucioneve përgjegjëse
duke sugjeruar edhe përfshirjen e masave ndëshkimore për moszbatimin e ligjit. Kuvendi
i Kosovës do të duhej që të ndërmarrë veprimet e nevojshme për shqyrtimin e
projektligjit pa vonesa të mëtejme përfshirë këtu edhe rekomandimet e parashtruara nga
institucionet dhe OJQ-të që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. Po ashtu, do të
duhej të vazhdohet edhe me procesin e hartimit dhe të miratimit të strategjisë dhe planit
të veprimit për të drejtat e Fëmijëve 2017-2021.
Lidhur me këtë, Avokati i Popullit edhe në këtë raport vjetor rithekson se miratimi i ligjit
në fjalë dhe dokumenteve të tjera përkatëse do të lehtësojnë dhe plotësojnë kornizën
ligjore për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë. Mirëpo,
përveç hartimit dhe miratimit të ligjeve, përfshirë këtu edhe atë për mbrojtjen e fëmijëve,
është më se e nevojshme që ato të zbatohen në mënyrë adekuate dhe të plotë. Ky detyrim
mbetet sfidë për institucionet e Kosovës. Ato duhet të bashkërendisin dhe shtojnë
përpjekjet dhe veprimet në drejtim të zbatimit adekuat të tyre, përkatësisht për të siguruar
respektimin, mbrojtjen dhe zbatimin përkatës edhe të të drejtave të fëmijëve.
1.4.2 Ankesat e parashtruara lidhur me të drejtat e fëmijëve
IAP gjatë këtij viti raportues ka pranuar 73 ankesa të parashtruara kryesisht nga prindër të
fëmijëve. Nga ky numër, 53 janë pranuar për t‟u hetuar, ndërsa të tjerat janë shpallur të
papranueshme, ngase çështjet me të cilat kanë pasur të bëjnë ato kanë qenë jashtë
juridiksionit të IAP-së, nuk ka shkelje të drejtave të njeriut, apo ankuesit kanë pasur
mundësi t`i shfrytëzojnë ose kanë qenë në shfrytëzim të mjeteve juridike.
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1.4.3 E drejta e fëmijëve për arsimim
Rastet të cilat i ka pranuar IAP, përfshirë këtu edhe ato të filluara sipas detyrës zyrtare, e
të cilat i referohen të drejtës për arsimim e për të cilat IAP ka filluar hetimet kanë trajtuar:
mungesën e kushteve elementare për mësim në disa shkolla, vështirësitë dhe pengesat për
përfshirje të fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsim, mos fillimi i vitit shkollor me kohë
në Qendrën Korrektuese në Lipjan si dhe moslëshimi i dokumentacionit përkatës
fëmijëve, të nevojshëm për vazhdim të mësimit, pas lëshimit nga kjo qendër, braktisja e
shkollimit dhe përdorimi i dhunës ndaj fëmijëve. Gjashtë nga katërmbëdhjetë ankesat që
lidhen me të drejtën për arsimim, sa ka qenë numri i tyre, janë zgjedhur sipas kërkesës së
ankuesve ndërsa të tjerat janë duke u hetuar.
Nga ankesat e hetuara nga fusha e arsimit, një i referohet çështjes së sigurimit të
transportit për fëmijë për të vijuar mësimet në shkollë, për fëmijët e një lagjeje, të një
fshati në Ferizaj, prindi i të cilëve për shkak të largësisë dhe pasigurisë në rrugë, nga
prania e mundshme e ujqërve dhe arinjve, kishte kërkuar ndihmë nga IAP, për të
ndërmjetësuar që autoritetet komunale t‟u sigurojnë transportin83. Autoritetet komunale
kishin deklaruar se fëmijëve të shkollës së fshatit u kishin ofruar transportin publik, por
jo edhe fëmijëve të ankuesit, ngase një gjë e tillë do i kushtonte shumë komunës, për
shkak të largësisë së lagjes. Ata i kishin ofruar mundësinë prindit që t‟u heqin shpenzimet
e karburantit, mirëpo, sipas tyre, prindi kishte refuzuar këtë opsion. IAP do të vazhdojë
ndërmjetësimin për të gjetur mundësinë më të mirë që fëmijëve në fjalë t‟u ofrohet
transporti i sigurt, përkatësisht, të gëzojnë të drejtën e arsimimit pa diskriminim.
Sigurimi i transportit mbetet problematik edhe këtë vit edhe për fëmijët me aftësi të
kufizuara. IAP ka ndërmjetësuar tek autoritetet komunale të Gjakovës për të shikuar
mundësinë që të kryhet pagesa e shpenzimeve të transportit për një nxënëse me aftësi të
kufizuara, e cila do të detyrohet të braktis mësimet në shkollën përkatëse në Prizren nëse
autoritetet komunale nuk ndërmarrin veprimet e duhura, në pajtim me legjislacionin e
zbatueshëm.
1.4.4. Fëmijët me aftësi të kufizuara
Gjendja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë mbetet e rëndë. Vështirësitë në
sigurimin e mbështetjes në transport nuk janë e vetmja barrierë me të cilën vazhdojnë të
përballen ata. Nga ankesat e hetuara edhe gjatë këtij viti84 dhe informatat e siguruara nga
përfaqësues të institucioneve dhe organizatave joqeveritare85 del se gjendja e vajzave dhe
djemve me aftësi të kufizuar nuk ka shënuar përparime të dukshme. Ata përballen edhe
më tej me vështirësi dhe barriera të shumta në të gjitha fushat e jetës. Në fushën e arsimit,
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përkatësisht, në shkollë përballen edhe me infrastrukturë joadekuate shkollore, mungesë
të asistentëve personal, mësuesve mbështetës e shumë herë edhe të planeve individuale
arsimore, gjë që u mohon atyre gëzimin e plotë të së drejtës për arsim cilësor,
gjithëpërfshirës, ashtu si është përcaktuar me ligj.
Në fushën e shëndetësisë hasin në vështirësi edhe sa i përket realizimit të së drejtës për
shërbime shëndetësore cilësore dhe pa pagesë ngase jo gjithherë kanë mundësi të
sigurojnë barnat falas dhe pajisje të tjera që do u mundësonin përmirësimin e shëndetit,
lëvizjen e lirë dhe jetë me dinjitet.
Përfshirja dhe sigurimi i shërbimeve sociale në komunitet, për fëmijët me aftësi të
kufizuara gjithashtu mbetet i mangët. Në Ferizaj, Gjilan, Pejë dhe Prizren funksionojnë
qendra të kujdesit ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara. Aktivitetet e këtyre qendrave
në dhënien e shërbimeve sociale dhe familjare për fëmijët me aftësi të kufizuara
menaxhohen nga OJQ “PEMA”, organizatë e cila është e licencuar nga organet
shtetërore, në pajtim me Ligjin per shërbimet sociale dhe familjare. Në fund të vitit 2016,
përfaqësues të IAP-së në pajtim me Ligjin për Avokatin e Popullit kanë vizituar këto
qendra. Gjatë takimeve ata janë informuar se për shkak të vështirësive financiare këto
qendra rrezikohen të mbyllen. Nëse kjo do të ndodhë, gjendja e shumë fëmijëve me aftësi
të kufizuara që kanë ndjekur këto qendra do të mund të rëndohet dhe përkeqësohet, me
vet faktin që ata nuk do të mund të marrin mbështetjen e nevojshme dhe kujdesin e
specializuar. Përveç tjerash, Avokati i Popullit rithekson sërish domosdoshmërinë e
ndërmarrjes së veprimeve, përfshirë këtu edhe mbështetjen materiale, përkatësisht
ndarjen e buxhetit adekuat për të përmirësuar gjendjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara,
që ata t‟i gëzojnë plotësisht të drejtat e tyre.
1.4.5. Dhuna dhe gjendja e sigurisë në shkolla
Sa i përket dhunës ndaj fëmijëve, IAP gjatë kësaj periudhe raportuese ka zhvilluar hetime
për 4 raste, 3 nga të cilat janë hapur sipas detyrës zyrtare86. Në dy nga këto raste pas
përfundimit të hetimeve rezultoi se autoritetet e shkollës, duke u nisur nga rrethanat e
rasteve kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme. Në rastin e parë fëmijës që refuzonte të
shkonte në shkollë, për shkak të pohimit se ishte rrahur nga mësuesi, i ishte ndërruar
mësuesi, gjersa procedura gjyqësore ndaj mësuesit të dyshuar zhvillohej para organeve të
drejtësisë. Në rastin e dytë çështja e dhunës në mes të bashkëmoshatarëve ishte adresuar
nga autoritetet e shkollës në pajtim me legjislacionin e zbatueshëm. Në një rast tjetër,
përkitazi me pohimet për përdorim të dhunës nga mësuesi i një shkolle fillore, IAP nga
autoritetet e shkollës kishte kërkuar adresimin e çështjes me ç‟ rast autoritetet e shkollës
pas shqyrtimit dhe vlerësimit të rastit, mësuesit i kishin shqiptuar masë disiplinore.
Përdorimi i dhunës ndaj fëmijëve, si dhe shtimi i shpërfaqjes së rasteve, kur dhuna
ushtrohet dhe nga edukatorë e mësues, që janë të thirrur të zbatojnë norma pedagogjike
dhe sjellje të kujdesshme me fëmijët, e ka shtyrë Avokatin e Popullit të trajtojë ndikimin
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e dhunës në shëndetin dhe jetën sociale të fëmijëve dhe në formën e një opinioni t‟ua
drejtojë institucioneve përgjegjëse, me qëllim të tërheqjes së vëmendjes përkitazi me
ndikimin negativ të dhunës ndaj fëmijëve, si dhe rëndësinë e parandalimit të saj, duke e
identifikuar, referuar dhe trajtuar me kohë.87
1.4.6. E drejta shëndetësore
Fusha shëndetësore mbetet një nga fushat më pak të financuara në Republikën e Kosovës,
gjë që ndikon jo vetëm në mosdhënien e shërbimeve kualitative por edhe në shtyrjen e
zbatimit të reformave institucionale dhe ligjore. Lidhur me të drejtën shëndetësore, IAP
ka pranuar 4 ankesa nga të cilat 2 janë zgjidhur pozitivisht ndërsa për 2 të tjerat janë duke
u zhvilluar hetimet.
Një nga ankesat e hetuara sipas detyrës zyrtare nga fusha e shëndetësisë ka të bëjë me
çështjen e verbërimit të një numri të fëmijëve të lindur parakohe në Klinikën e
Neonatologjisë, për shkak të mosrespektimit të protokolleve mjekësore me rastin e
trajtimit të tyre88, bazuar nga një shkrim i gazetës ditore “Zëri”. Duke pasur parasysh
seriozitetin dhe peshën e kësaj çështjeje, përkatësisht informatat që mbështesnin
dyshimin e arsyeshëm se verbërimi i fëmijëve ka mundur të jetë rezultat i mosveprimit të
institucioneve kompetente shëndetësore, Avokati i Popullit nga autoritetet përkatëse ka
kërkuar ndërmarrjen e veprimeve të menjëhershme për hetimin e kësaj çështjeje. Tani më
për këtë çështje janë duke u zhvilluar hetimet në prokurorinë përkatëse publike.
Avokati i Popullit po ashtu duke u nisur nga informatat e siguruara nga një shkrim tjetër i
gazetës në fjalë, ka filluar hetimet ex officio lidhur me çështjen e mungesës së barnave
nga lista esenciale e barnave në Shërbimin Spitalor, Klinik dhe Universitar të Kosovës,
përkatësisht, në Klinikën e Pediatrisë, Pediatrisë Intensive dhe në Repartin e
Hematologjisë. 89 Informatat për mungesë të barnave nga lista esenciale e barnave në
institucionet mjekësore, e në veçanti, e atyre që janë të nevojshme për trajtim mjekësor
të fëmijëve, ishin mjaft shqetësuese për Avokatin e Popullit prandaj i ishte drejtuar disa
herë Ministrisë së Shëndetësisë duke kërkuar që të njoftohet për situatën dhe veprimet e
ndërmarra, apo edhe ato që planifikoheshin të ndërmerren që çështja e mungesës së
barnave esenciale dhe furnizimi me kohë me to, në institucionet mjekësore të adresohet
në mënyrë adekuate dhe të qëndrueshme. Fatkeqësisht IAP ende nuk ka pranuar përgjigje
nga ministria në fjalë. IAP kishte ndërmjetësuar edhe në një rast që kishte të bënte me
mospërgjigje të autoriteteve shëndetësore në kërkesën e parashtruar nga një qytetar për
ndihmë financiare për trajtim mjekësor jashtë vendit,90 gjersa është duke hetuar një rast
lidhur me pohimet për sjellje fyese dhe trajtim joprofesional, nga punonjës shëndetësor.91

87

IAP, rasti A.nr.668/2016
IAP, rasti A.nr.92/2016
89
IAP, rasti A.nr.386/2016
90
IAP, rasti A.nr.373/2016
91
IAP, rasti A.nr.515/2016
88

46

Mungesa e barnave nga lista esenciale e barnave, vonesat në furnizim, rrjedhimisht edhe
mos ofrimi i shërbimeve adekuate shëndetësore, në institucionet mjekësore, u cenon
fëmijëve edhe të drejtat për shërbime cilësore shëndetësore, të garantuara me
legjislacionin e zbatueshëm në Kosovë, përkatësisht u vë në rrezik atyre mirëqenien,
shëndetin e ndonjëherë edhe jetën. Në relacion me të drejtën shëndetësore, të drejtën për
jetë dhe siguri, duke u nisur nga informatat e siguruara lidhur me disa raste të vdekjes së
fëmijeve në rrethana që mund t‟i mvishen edhe mosndërmarrjes së veprimeve adekuate,
të autoritetet shtetërore, IAP në bashkëpunim me KOMF në shtator të këtij viti kanë
filluar hetimin lidhur me humbjen e jetës së fëmijëve në Kosovë, me qëllim që të
konstatohen arsyet dhe faktorët që i kanë shkaktuar ato. Pas përfundimit të hetimeve IAP
dhe KOMF do t‟u dërgojnë autoriteteve përkatëse rekomandimet në mënyrë që ato të
ndërmarrin veprimet përkatëse edhe në hartimin e politikave adekuate për parandalimin e
tyre.
Qeveria e Kosovës, përveç tjerash, përmes mekanizmave përgjegjës për institucionet
shëndetësore publike, duhet të bëjë furnizimin me barna nga lista esenciale dhe material
tjetër sanitar gjatë gjithë kohës, të shtoj kontrollin në institucionet shëndetësore të të
gjitha niveleve, në mënyrë që punëtorët shëndetësorë të ofrojnë shërbime kualitative
shëndetësore dhe t‟u pamundësohet të keqpërdorin vendin e tyre të punës në dëm të
pacientëve.
1.4.7. Të drejtat e fëmijëve në procedurat pranë organeve administrative dhe
gjyqësore
IAP edhe gjatë kësaj periudhe të raportimit, ka pranuar një numër të ankesave, kundër
gjykatave që kanë të bëjnë me zvarritje të procedurës gjyqësore, për të vendosur lidhur
me besimin e fëmijëve në ruajtje dhe edukim si dhe lidhur me mosrealizimin e
kontakteve personale të fëmijëve me prindin.92 Lidhur me mosrealizimin e kontakteve
apo pamundësinë e realizimit të kontakteve të rregullta me fëmijë, si dhe lidhur me
procedurat e adoptimit, IAP ka pranuar ankesa edhe kundër qendrave për punë sociale.93
Në të dy situatat, IAP u është drejtuar institucioneve përkatëse duke kërkuar nga to
ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme, në mënyrë që fëmijët të mund t‟i realizojnë të
drejtat e tyre, të garantuara edhe me Konventën për të Drejtat e Fëmijës. Gjykatat,
përkatësisht, qendrat për punë sociale do të duhej të ndërmarrin të gjitha veprimet e
nevojshme që rastet që kanë të bëjnë me fëmijë apo prekin të drejtat e fëmijëve të
vendosen pa vonesa, brenda afateve të përcaktuara ligjore, në mënyrë që të mos dëmtohet
apo rrezikohet shëndeti i fëmijëve, mirëqenia apo edhe jeta e tyre. Ato gjithashtu do të
duhej të ndërmarrin të gjitha veprimet që interesi më i mirë i fëmijëve të jetë parësor gjatë
punës së tyre lidhur me fëmijët përfshirë këtu edhe respektimin e të drejtës së fëmijëve
për t‟u dëgjuar. Në kontekst të së drejtës për t‟u dëgjuar Save the Children në
92
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bashkëpunim me IAP këtë vit kanë kryer hulumtimin “Zëri ynë”.94 Hulumtimi prezanton
se si 1588 fëmijë kosovarë i perceptojnë situatat e tyre dhe se si mendojnë ata lidhur me
respektimin dhe përmbushjen e të drejtave të tyre. Save the Children, në bashkëpunim me
Institucionin e Avokatit të Popullit, i kanë rekomanduar Kuvendit të Republikës së
Kosovës, Qeverisë, komunave dhe shkollave që të krijojnë struktura dhe procedura që
sigurojnë që mendimet e fëmijëve të dëgjohen dhe të merren parasysh gjatë
vendimmarrjes për çështje të fëmijëve.

1.5. Liritë fetare në Kosovë
Institucioni i Avokatit të Popullit gjatë vitit 2016 ka përcjell situatën në lidhje me
komunitetet fetare, respektivisht liritë fetare në Kosovë.
Një nga problemet më të mëdha për të cilin treguan të gjitha komunitetet fetare gjatë
viteve të fundit është ende statusi i parregulluar ligjor i komuniteteve fetare për shkak të
dështimit për të miratuar Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për liritë fetare në
Kosovë, i cili edhe gjatë vitit 2016 nuk është zgjidhur. Parlamenti ende nuk ka miratuar
ligjin në fjalë, edhe pse për domosdoshmërinë e miratimit të njëjtit IAP ka tërheq
vërejtjen në raportet e tij vjetore në katër vitet e fundit.95
Gjithashtu nuk është shqyrtuar as çështja e kthimit të pronës së paluajtshme të
komuniteteve fetare e cila në mënyra të ndryshme është tjetërsuar në dekadat e fundit,
pavarësisht nga fakti se tani është bërë objekt i procesit të privatizimit, në çka do të
ndërlidhej edhe çështja shumëvjeçare e miratimit të ligjit për kthim të pronave, për të
cilin zyrtarisht nuk u diskutua gjatë vitit 2016.
Si në vitet e mëparshme, bashkëpunimi në mes të komuniteteve fetare është në nivel të
mirë. Gjatë vitit 2016, janë mbajtur takime të shumta me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të
të gjitha komuniteteve fetare, nga të cilat janë dërguar mesazhe të paqes dhe të
bashkëpunimit, të cilat duhet të jenë një shembull për besimtarët e të gjitha komuniteteve
fetare.96
Bashkësia Fetare Islame si në vitet e mëparshme, si pengesë dhe problem më të madh e
thekson mungesën e rregullativës ligjore, e cilat në masë të madhe do të lehtësonte
funksionimin, çështjet e pronës, financimin dhe donacionet dhe ngjashëm. Si një
shembull pozitiv i tolerancës fetare, duhet cekur vendimin e Komunës së Graçanicës, e
cila i ka caktuar bashkësisë islame lokacionin për të ndërtuar një xhami në këtë komunë,
ndërtimi i së cilës duhet të fillojë gjatë vitit 2017.
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Një nga problemet për të cilat IAP ka treguar edhe viteve të kaluara e me të cilin
ballafaqohet bashkësia fetare islame është çështja e lejimit të vijimit të nxënëseve që
bartin shami fetare (hixhabin). Kjo çështje momentalisht zgjidhet, në varësi nga ajo se sa
janë tolerant drejtorët e shkollave apo drejtorët e Drejtorisë për Arsim në komuna, sepse
në këtë moment nuk ka ndonjë zgjidhje të vetme ligjore. Për zgjidhjen e kësaj çështjeje
edhe IAP ka treguar në vitet e mëparshme, si dhe për nevojën e arritjes së një zgjidhjeje
ligjore si rrugë e vetme për tejkalimin e diskutimeve të shumta të cilat kohë pas kohe
kanë një konotacion negativ në dëm të praktikimit të rregullave fetare. Në këtë drejtim,
ne kujtojmë se IAP në raportin e tij për vitin 201597 tregoi se miratimi i një zgjidhjeje
ligjore është mënyra për të tejkaluar debatet e shumta të cilat deri më tani nuk kanë sjellë
deri te një zgjidhje praktike për t;u mundësuar këtyre nxënëseve që në mënyrë të
papenguar të vijojnë shkollimin duke respektuar besimet e tyre fetare dhe zakonet. Në
lidhje me veshjen e hixhabit në shkollë, IAP gjatë vitit 2016 ka pranuar një ankesë e cila
është në procedurë.98
Kisha Ortodokse Serbe (KOS) dhe gjatë vitit 2016 kishte të njëjtat probleme si në vitet e
mëparshme, mungesa e dispozitave ligjore, dhe problemi i dëmtimit të objekteve fetare,
edhe pse gjatë vitit 2016, me përjashtim të incidenteve individuale të një rëndësie të
vogël, kësi problemesh kishte shumë më pak se më parë.
Një problem i veçantë për të cilin shprehet KOS është çështja e përdorimit të tempullit të
Krishtit Shpëtimtar në Prishtinë, i cili njëjtë si vitin e kaluar ishte temë e debatit për
shkak të periudhës dhe vendit ku është ndërtuar. Gjatë shtatorit të vitit 2016, Tempullit të
Krishtit Shpëtimtar iu vu zjarri, dhe pas kësaj klerikët me besimtarët e KOS-it me
vetiniciativë e pastruan dhe rregulluan tempullin. 99 Gjithashtu edhe gjatë kremtimit të
festës së Shën Nikollës, më 19 dhjetor 2016, para portës së manastirit të Deçanit më 30
janar 2016, u arrestua një grup personash të armatosur të cilët falë reagimit me kohë të
Policisë së Kosovës dhe KFOR-it u penguan në qëllimin e tyre që t‟i shkaktojnë dëme
manastirit, 100 derisa Kisha e Zonjës së Bekuar në fshatin Pejçiç afër Prizrenit më 28
shkurt 2016, është thyer dhe prej saj janë marrë artikuj të ndryshëm të kishës.
Përveç këtyre rasteve, në shumicën e tempujve, të cilët janë restauruar, besimtarëve iu
mundësuan vizita pa incidente të mëdha, ndërkohë që në kishë në Ferizaj është shërbyer
gjatë këtij viti dhe liturgjia e shenjtë në praninë e një numri të madh të besimtarëve.101
Miratimi i Ligjit për rregullimin e pozitës juridike të bashkësive fetare edhe për Dioqezën
e Kosovës është një nga çështjet më të rëndësishme që nuk janë zgjidhur gjatë vitit 2016.
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Përfaqësuesit e Kishës Katolike gjatë vitit 2016, kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në
zhvillimin e bashkëpunimit ndër-fetar në Kosovë.
Mungesa e legjislacionit për rregullimin e pozitës juridike të bashkësive fetare ishte
gjithashtu një nga më të rëndësishme edhe për Kishën Protestante në Kosovë, si dhe
zgjidhja e çështjes së përcaktimit të tokës për varreza, si dhe për ndërtimin e kishës
protestante, e cila hasi në mbështetje nga Komuna e Prishtinës, e cili u përgjigj pozitivisht
në këto kërkesa.102 Për më tepër, gjatë lajmërimit për ndarjen e tokës për ndërtimin e
kishës protestante në Kosovë nga ana e Komunës së Prishtinës është lajmëruar edhe
përcaktimi i tokës për ndërtimin e sinagogës, sepse bashkësia çifute është komuniteti i
vetëm fetar i cili tani për tani nuk ka një tempull, në të cilin besimtarët do të mund të
kryejnë ritualet e tyre fetare.

1.6. Barazia gjinore
Barazia gjinore nënkupton vlerat themelore të një shoqërie e cila synon zhvillimin e
demokracisë dhe mbrojtjen e të drejtave të barabarta për gratë dhe burrat. Barazia gjinore
gjithashtu ofron mundësi të barabarta për të gjitha gratë dhe burrat, si dhe njerëzit e
identiteteve të ndryshme gjinore në shoqëri, që kontribuon në përparimin ekonomik,
social, kulturor dhe politik, duke siguruar mundësi të barabarta në të gjitha sferat e
shoqërisë demokratike.103
Diskriminimi në bazë të gjinisë nënkupton një ndryshim në trajtim, duke përfshirë
trajtimin më pak të favorshëm të grave, “për shkak të shtatzënisë dhe amësisë, statusit
martesorë, kombësisë, racës, aftësisë së kufizuar, orientimit seksual, statusit social,
besimit fetar ose besimit, moshës apo ndonjë arsye tjetër të përshkruar me ligj ose me
marrëveshje dhe me instrumente ndërkombëtare në fuqi”.104 Çdo shoqëri demokratike, si
bazë për luftën kundër diskriminimit gjinor, nënkupton ekzistencën e Ligjit për Barazi
Gjinore. Në Republikën e Kosovës në vitin 2015, pas një procesi të ndryshimeve dhe
plotësimeve në ligjin e vjetër për Barazi Gjinore, është miratuar Ligji i ri për Barazi
Gjinore. 105 Miratimi i akteve nënligjore për zbatimin e këtij ligji është rregulluar me
nenin 24 të Ligjit për Barazi Gjinore, e në bazë të vendimeve të Qeverisë, si dhe me
propozimin e Agjencisë për Barazi Gjinore.
Më 16 shtator 2016, me vendim të Qeverisë është miratuar Rregullorja nr.12/2016 mbi
detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarëve përgjegjës për barazinë gjinore në nivel qendror dhe
lokal. Gjithashtu, është miratuar akti nënligjor, me të cilin rregullohet çështja e pronës së
grave në Kosovë për masat e veçanta për regjistrimin e pasurive të paluajtshme në emrat
e të dy bashkëshortëve,106 që ka hyrë në fuqi më 4 mars 2016. Qëllimi i këtij udhëzuesi
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është që të sigurojë një rritje në qasjen e grave për të drejtat e pronës dhe regjistrimit të
pasurisë.
Gjatë vitit 2016, Agjencia për Barazi Gjinore në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, ka
nisur procesin e vlerësimit të zbatimit të Ligjit për barazi gjinore. Ky vlerësim do të
përfshijë, ndër të tjera, edhe çështjet e mëposhtme: masat e veçanta, kuotat, statistikat e
ndara në bazë të gjinisë dhe buxhetimi gjinorë. Grupi punues do të vazhdojë të punojë
brenda afatit të caktuar ligjor, edhe në vitin 2017
Edhe pse gjatë vitit 2016 në Kosovë është përmirësuar kuadri ligjor që rregullon çështjen
e diskriminimit gjinor, i cili synon të përmirësojë statusin e grave dhe eliminimin e
pabarazisë gjinore në shoqëri, ende mbetet një hendek në mes të bazës normative në këtë
fushë dhe zbatimi i të njëjtës në praktikë. Shumë fakte tregojnë se gratë janë në një pozitë
më pak të favorshme se sa meshkujt në fushën e punësimit, përparimit në karrierë, dhe në
veçanti kjo vlen për gratë me aftësi të kufizuara, gratë e moshuara, gratë nga komuniteti
rom, gratë shtatzëna dhe nënat e fëmijëve të mitur.
1.6.1. E drejta në punë
Gjatë vitit të kaluar, disa herë është përsëritur përvoja shumëvjeçare e cila tregon se
numër i madh i grave ankohen për problemet që lidhen me të drejtën për punë, çështjet
ekonomike, sociale dhe përkujdesje prindërore, si dhe në lidhje me shkeljet e të drejtave
të tyre gjatë shtatzënisë dhe pushimit të lindjes, dhe dhunës në familje. Gjithashtu, duhet
të theksohet fakti se qytetarët e Kosovës nuk e njohin sa duhet shkeljen e të drejtave në
bazë të gjinisë, e as diskriminimin kur bëhet fjalë për ndonjërin nga organet
administrative. Përveç kësaj, shumë nga problemet që gratë shpesh përmendin në ankesat
e tyre nuk interpretohen gjithmonë si diskriminim në bazë të gjinisë, jetës martesore ose
familjare ose diskriminim i shumëfishtë kundër grave, por në radhë të parë si një shkelje
e të drejtave të punës ose të drejtave sociale e shëndetësore, pasi që problemet e shoqërisë
në përgjithësi nuk janë vështruar nga perspektiva gjinore.
Edhe pse numri i grave të punësuara është në rritje, shumica e këtyre grave gjithashtu
kanë përgjegjësinë kryesore për familjet e tyre dhe jetën familjare. Është rrit numri i
nënave që punojnë në të gjitha pjesët e Kosovës. Pavarësisht nga kjo tendencë e
punësimit, rritja e shpërndarjes së përgjegjësive dhe detyrimeve brenda familjes midis
burrave dhe grave janë ende të vogla. Përgjegjësia e vazhdueshme e grave për të punuar
dhe kujdesur për anëtarët e tjerë të familjes dhe mungesa e shërbimeve sociale, të cilat do
të duhej të lehtësojnë situatën e tillë, shkaktohen në shumë raste nga pabarazia në tregun
e punës. Gjithashtu, trajtimi i barabartë i grave dhe burrave në tregun e punës varet edhe
nga sigurimi i numrit të mjaftueshëm të institucioneve, si dhe shërbimeve që lidhen me
kujdesin ndaj fëmijëve dhe të moshuarve të familjes, e të cilat varen nga femrat.
Në vetë Ligjin për Barazi Gjinore është parashikuar kuota për përfaqësimin e grave, e cila
në të gjitha fushat do të mbulonte 50% të popullsisë femërore, e me qëllim të eliminimit
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të pabarazisë ekzistuese midis grave dhe burrave. Kuota e përfaqësimit, si masë
afirmative, do të lejojë krijimin e një kulture të pjesëmarrjes së grave në punë, e cila në
një periudhë kohore duhet edhe të mbahet, deri sa të zëvendësohet me konkurrencë reale.
Avokati i Popullit, në këtë periudhë raportuese, ka marrë një numër ankesash nga gratë në
lidhje me të drejtën për punë, e cila në mënyrë specifike i referohen mosrespektimit të
kontratës së punës, 107 pushimit nga puna,108 abuzimi në vendin e punës,109 si dhe mos
pagesa e pagave.110 IAP ka pranuar një ankesë në lidhje me diskriminimin e dyfishtë, e të
cilën e ka paraqitur një grua me aftësi të kufizuara, e cila është refuzuar në çdo konkurs të
shpallur për pozitën e punës.111
Avokati i Popullit , inter alia (ndër të tjera), ka pranuar një ankesë në lidhje me të drejtën
për të punuar gjatë periudhës së shtatzënisë dhe pas lindjes112. Në lidhje me këtë rast,
duhet theksuar se e njëjta është në pritje përpara Gjykatës kompetente113.
1.6.2. E drejta në pronë dhe trashëgimi
E drejta e pronës është absolutisht e drejtë e garantuar me Kushtetutën e Republikës së
Kosovës, si akti më i lartë juridik i vendit. Po ashtu, e drejta e pronës është e rregulluar
edhe me ligjet e tjera pozitive, siç është Ligji për Barazi Gjinore, Ligji për Familjen, Ligji
për Trashëgiminë, Ligji i Pronës dhe Ligji kundër Diskriminimit.
Në Ligjin për trashëgiminë në Kosovë, 114 në nenin 3 thuhet se të gjithë fëmijët e
trashëgimlënësit nën të njëjtat kushte janë të njëjta në trashëgimi, që do të thotë se grave
dhe burrave u garantohen të drejta të barabarta sa i përket trashëgimisë së pronës.
Megjithatë, për shkak të traditës dhe të patriarkalizmit në shoqërinë tonë, në shumicën e
rasteve pasuria trashëgohet nga burrat, dhe kjo situatë është e shprehur kryesisht në zonat
rurale, por për fat të keq me këtë praktikë nuk ngelin prapa as zonat urbane. Në shumicën
e rasteve, vetëm burrat përfaqësojnë subjekte të së drejtës në trashëgimi, ndërsa femrat
përmes shpalljes, veçanërisht nëse janë fëmijë të trashëgimlënësit, heqin dorë nga
trashëgimia e tyre në favor të fëmijëve meshkuj, e një situatë e tillë ekziston në të gjitha
komunitetet në Kosovë pa përjashtim. Në rastet kur gratë pranojnë pjesën e tyre të
trashëgimisë, kishte situata që u janë ekspozuar kërcënimeve dhe shantazhit nga
bashkëshortët e tyre apo meshkujve të tjerë në kuadër të familjes së tyre të afërtë.
Gjatë vitit 2016, çështja e pronës së grave në Kosovë ka qenë subjekt i një vëmendje të
veçantë nga Qeveria, por edhe OJQ-të lokale dhe organizatat ndërkombëtare. Qeveria e
Kosovës në fillim të vitit 2016, ka bërë një hap pozitiv, kur ajo miratoi udhëzimin
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administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e përbashkët të pasurive të paluajtshme
në emër të të dy bashkëshortëve,115 sipas propozimit të Agjencisë për Barazi Gjinore, sa i
përket miratimit të masave afirmative për të nxitur bashkëshortët që pasurinë e
përbashkët të tyre të regjistrojnë në regjistrin publik.
Udhëzimi i cekur u miratua sipas nenit 93 (4) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
dhe në pajtim me nenin 6, paragrafët 1 dhe 6 të Ligjit për Barazi Gjinore. Qëllimi i
udhëzimit është që të ndikojë direkt në sjelljen e bashkëshortëve në lidhje me pronën e
fituar gjatë martesës, e cila nuk mund të tjetërsohet pa pëlqimin e të dy bashkëshortëve.
Në mënyrë të ngjashme, qëllimi i këtij udhëzuesi është që të rrisë qasjen në pronë nga
gratë, si dhe regjistrimi i pronës në emër të tyre, por edhe për të përshpejtuar arritjen e
barazisë, si një fakt në mes të burrave dhe grave në aspektin e të drejtave të pronësisë.
Një vit nga hyrja në fuqi e Ligjit për Barazi Gjinore, kjo ishte masa e parë afirmative e
miratuar nga Qeveria e Kosovës, e cila kishte për qëllim promovimin e barazisë gjinore
në aspektin e të drejtave të pronësisë. Pavarësisht asaj që u tha më sipër, kur është fjala
për ankesa që janë paraqitur nga gratë për IAP-në në lidhje me çështjet që lidhen me
trashëgiminë, ky numër nuk është aq i madh, dhe kjo nuk nënkupton se një situatë e tillë
është edhe në praktikë.
Njëra nga rastet në të cilat IAP është duke punuar momentalisht, ka të bëjë me çështjen e
të drejtës në trashëgimi dhe barazi gjinore.116 Në këtë rast gjatë vitit 2016 është dorëzuar
kërkesa për monitorimin e procedurave gjyqësore. Ankuesja në ankesën e saj pretendonte
se ishte penguar nga xhaxhai i saj që të hyj në pronën e shtëpisë e cila ishte ndërtuar nga
babai i saj në oborrin e përbashkët të familjes, dhe të cilën ajo e kishte trashëguar pas
vdekjes së babait të saj. Procesi ka përfunduar pranë Gjykatës Komunale në Prishtinë, në
shkallë të parë, ndërsa vendimi është marrë në favor të ankueses. Megjithatë, rasti tani
gjendet në procedurën para Gjykatës së Apelit në shkallë të dytë, e në bazë të ankesës të
palës tjetër.
1.6.3. E drejta në mbrojtjen shëndetësore
Një nga detyrimet pozitive të shtetit gjithashtu është ndërmarrja e masave për të mbrojtur
të drejtën për shëndet dhe eliminimin e diskriminimit të qytetarëve në këtë fushë. Duke
pasur parasysh se 50% e popullsisë së përgjithshme janë gra, moszbatimi i Ligjit të
Sigurimeve Shëndetësore reflektohet edhe në gjysmën tjetër të popullsisë. Ligji mbi
Sigurimin Shëndetësorë u krijua në vitin 2004, dhe u miratua në vitin 2007, por deri më
sot nuk është zbatuar. Edhe pas premtimeve të shpeshta nga ana e Qeverisë që nga janari
i vitit 2017 Fondi i Sigurimeve Shëndetësore do të jetë funksional dhe do të fillojë me
mbledhjen e fondeve për të njëjtin, kjo ende nuk ka ndodhur. Avokati i Popullit ka
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theksuar vazhdimisht nevojën e zgjidhjes së kësaj çështjeje, si dhe zbatimin e ligjit, por
për fat të keq, deri më sot ky rekomandim i Avokatit të Popullit nuk është zbatuar.
Zbatimi konsekuent i këtij ligji do të siguronte në mënyrë të konsiderueshme financim
më të mirë të sistemit shëndetësor dhe përmirësim të cilësisë së shërbimeve shëndetësore.
Pavarësisht nga të gjitha shpjegimet dhe arsyetimet e dhëna nga Qeveria për shkak të mos
funksionimit të këtij ligji, mos zbatimi i të njëjtës përfaqëson një nga shkeljet më të rënda
e të drejtave të njeriut në Kosovë.
1.6.4. Dhuna në familje
Dhuna në familje paraqet një problem shumë serioz në shoqërinë e Kosovës, rrënjët e të
cilës duhet kërkuar larg në të kaluarën dhe në format e përcaktuara të sjelljes ndaj grave,
e të cilat mund të jenë fizike, psikologjike, ekonomike, etj. Deklarata e Kombeve të
Bashkuara për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, e cila plotëson CEDAW, jep një
përkufizim të dhunës ndaj grave, si “çdo akt i dhunës me bazë gjinore që rezulton me
lëndime fizike, seksuale, psikologjike apo vuajtje për gratë, duke përfshirë kërcënimet për
sjellje të tilla, shtrëngimin ose heqjen arbitrare të lirisë, që ndodh në jetën private dhe
publike”.
Kur është fjala për dhunën në familje, vetëm një numër i vogël i rasteve raportohet tek
autoritetet kompetente dhe rastet procedohen më tej, ndërkohë që, për fat të keq, numri i
rasteve të pa-raportuara është shumë më i madh. Situata të tilla janë veçanërisht të
pranishme në zonat rurale, ku pozicioni social i grave qartë i nënshtrohet pozitës së
mashkullit dhe ku shoqëria nuk është mjaft e vetëdijshem për konceptin e barazisë
gjinore. Në shumicën e rasteve, viktimat më të shpeshta të dhunës në familje janë gratë,
fëmijët dhe të moshuarit.
Një nga format më të zakonshme të dhunës ndaj grave është dhuna që kryhet nga
bashkëshortët e tyre. Megjithatë, problemi në raportimin e rasteve të tilla dhe zgjidhja
institucionale të tyre varet edhe nga viktimat e dhunës që po heqin dorë nga procedimi i
mëtejshëm, si dhe për shkak të mos raportimit të dhunës. E gjithë kjo që është cekur është
pasojë e faktit se viktimat e dhunës janë zakonisht varen në mënyrë emotive dhe
ekonomikisht nga abuzuesit e tyre, por nuk guxojnë të fillojnë të gjithë procesin dhe ta
dërgojnë deri në fund. Në shumicën e rasteve, dhuna në familje brenda vetë shoqërisë
trajtohet si një problem i brendshëm i familjes për të cilin nuk duhet të flitet jashtë
shtëpisë, dhe në disa raste ndodh që, raportimi të shkaktojë pasoja negative për vetë
viktimën e dhunës dhe madje edhe një formë të hakmarrjes abuzuesi i saj, ose ndodh që
një grua të bëhet subjekt i gjykimit moral në rrethin në të cilin jeton. Gjithashtu është
shumë e rëndësishme, kur dhe në çfarë mënyre autoritetet reagojnë ndaj rasteve të dhunës
në familje. Prandaj, është i pajustifikuar çdo mos veprim apo dështim i institucioneve
përgjegjëse, kur është fjala për mbrojtjen e viktimave të dhunës.
Nga të dhënat në dispozicion të IAP-së, marrë nga përfaqësuesit e Policisë së Kosovës, të
cilat kanë të bëjnë me rastet e dhunës në familje në Kosovë gjatë vitit 2016, rrjedhë si në
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vijim: Në Prishtinë janë raportuar 322, në Gjilan142, në Ferizaj 142, në Pejë 191, në
Gjakovë 101, në Prizren 186, në jug të Mitrovicës 82 në veri të Mitrovicës 61 raste të
dhunës në familje. Në këto raste, aparati shtetëror duhet të garantojë mbrojtjen
ekonomike, sociale, shëndetësore dhe psikologjike për viktimat e dhunës në familje.
Është e vërtetë se në Kosovë ekziston një bazë solide ligjore për mbrojtjen nga dhuna në
familje, por kjo në vetvete nuk është e mjaftueshme, nëse ligjet nuk zbatohen në mënyrë
të vazhdueshme në praktikë.
Gjithashtu, Avokati i Popullit në raportet e tij të mëparshme vjetore rregullisht ka
rekomanduar që në kuadër të Kushtetutës të Republikës së Kosovës të përfshijë edhe
Konventës e Këshillit Evropian (Konventa e Stambollit) në luftën kundër dhunës ndaj
grave dhe dhunës në familje, e cila u miratua në gusht të vitit 2014. Ky rekomandim është
bërë në kuadër të Strategjisë për Zgjerim të Komisionit Evropian.
Në mes të vitit 2016, IAP ka organizuar një tryezë të rrumbullakët me temë "Koordinimi
i institucioneve dhe mbrojtja nga dhuna në familje", me mbështetjen financiare të
Këshillit të Evropës, në kuadër të projektit "Mbështetje për zbatimin e standardeve
evropiane për të drejtat e njeriut dhe reformën e institucionit të Avokatit të Popullit." Në
ngjarjen në fjalë, në kuadër të rekomandimeve të dhëna nga Avokati i Popullit është
theksuar se është i nevojshëm bashkëpunimi i ngushtë në mes të institucioneve shtetërore,
shoqërisë civile dhe shoqërisë në përgjithësi, për të parandaluar dhunën ndaj grave, dhe
për të arritur një qëndrim dhe opinion të përbashkët se dhuna kundër grave është e
papranueshme dhe e pa tolerueshme.
Gjithashtu, brenda vetë rekomandimeve është cekur se institucionet e Kosovës që ofrojnë
ndihmë për viktimat e dhunës në familje, duhet të zbatojnë në mënyrë konsistente të
gjitha rekomandimet që dalin nga raporti i Avokatit të Popullit; të zbatohet profilizimi
profesional i gjyqtarëve të Gjykatës themelore për çështjen e dhunës në familje; të
forcohet koordinimi i institucioneve që merren me dhunën në familje; që IAP të luaj një
rol aktiv në strategjinë për të luftuar dhunën në familje; të harmonizohet Ligji për
Mbrojtjen nga Dhuna në Familje me ligjet e tjera për shkak të mospërputhjeve në disa
nga dispozitat; që të dhënat statistikore mbi rastet e raportuara të dhunës në familje t‟i
dorëzohen institucioneve që merren me këtë çështje (p.sh. policia, prokuroria, gjykatat,
etj); dhe zbatimi i Konventës së Këshillit të Evropës për luftë kundër dhunës ndaj grave
dhe dhunës në familje, Konventa e Stambollit.
1.6.5. Të drejtat e personave LGBT
Çështja e mbrojtjes së të drejtave të personave LGBT është gjithashtu temë e raportit që
është para jush. Para së gjithash, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në nenin 24
garanton barazinë para ligjit për të gjithë qytetarët pa përjashtim apo diskriminim.
Për më tepër, neni 22 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës garanton zbatimin e
drejtpërdrejtë të marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare dhe të njëjtit kanë
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prioritet në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve
publike, ndër të cilat vlen të përmendet Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut dhe
Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe
protokollet e saj, e cila në nenin 14 si dhe në Protokollin 12 garanton mbrojtje nga
diskriminimi.
Gjithashtu, Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, 117 është një nga ligjet themelore që
mbrojnë qytetarët nga diskriminimi dhe në nenin 1, përfshihet edhe identiteti gjinor, në
krahasim me bazat e tjera të diskriminimit, siç janë gjinia apo orientimi seksual. Prandaj,
përfshirja e identitetit gjinor, si një nga shkaqet që njerëzit mund të trajtohen ndryshe,
garantohet me këtë ligj si trajtim i barabartë.
Pikërisht përfshirja e orientimit seksual dhe identitetit gjinor në Ligjin për Mbrojtjen nga
Diskriminimi është çelësi dhe kjo nënkupton se termi LGBT, e cila është një shkurtesë
për persona lezbike, homoseksualë, biseksualë dhe transeksualë, mbetet një term i
tejkaluar, sepse sipas Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi termi më i saktë që është
pranuar për këtë komunitet duhet të jetë OSIGJ që nënkupton orientimin seksual dhe
identitetin gjinorë.
Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi në nenin 12 përcakton Institucionin e Avokatit të
Popullit si organ kompetent për zgjidhjen e ankesave kundër diskriminimit. Sipas nenit 9,
Avokati i Popullit është institucion shtetëror që bën promovimin, monitorimin dhe
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe për rastet që lidhen me diskriminimin. Në pajtim
me atë që u tha më lartë, Avokati i Popullit ka publikuar disa vlerësime publike mbi
çështjet e personave LGBT, dhe gjithashtu për këtë çështje është raportuar edhe raportet e
mëparshme vjetore të IAP. Avokati i Popullit gjithashtu brenda departamentit të tij për jodiskriminim ka një njësi të veçantë e cila merret me ankesat individuale si dhe me hetime
ex officio, dhe gjatë kësaj periudhe raportuese janë pranuar disa ankesa të personave
LGBT.
Gjithashtu, Avokati i Popullit ka një bashkëpunim të mirë me shoqërinë civile, të cilët
merren me çështjet e mbrojtjes së të drejtave të personave LGBT, dhe në shumë raste prej
tyre merr informacione në lidhje me problemet me të cilat përballen.
Edhe pse ekziston kuadri ligjor që shërben për të mbrojtur të drejtat e personave LGBT
në Kosovë, në bazë të ankesave të dorëzuara IAP-së, si dhe në bazë të takimit me anëtarë
të këtij komuniteti, dhe organizatave jo-qeveritare (OJQ) që merren me problemet e
LGBT-së, rrjedh përfundimi se të drejtat e tyre ende nuk respektohen, duke filluar nga
familjet e tyre, e deri te shoqëria si tërësi. Sipas informacionit në dispozicion të Avokatit
të Popullit, problemet me të cilat zakonisht ballafaqohen personat LGBT në Kosovë,
rrjedhin nga perceptimi i shoqërisë, e cila nuk është mjaftueshëm e përgatitur për t‟i
pranuar llojllojshmëritë ashtu si janë. Janë shumë të shpeshta abuzimet e këtyre
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personave brenda vetë familjes, por përveç kësaj abuzimi vërehet edhe në arsim. Ekziston
një numër i rasteve, kur mësuesit në shkollë ngacmojnë dhe diskriminojnë njerëzit në
bazë të orientimit të tyre seksual, dhe në përputhje me këtë, Avokati i Popullit është i
mendimit se është e domosdoshme që qeveria e Kosovës të ndërmerr hapa konkretë në
mënyrë që në kuadër të sistemit të arsimit të përfshihet dhe informimi në lidhje me të
drejtat e personave LGBT.
Avokati i Popullit në periudhën paraprake ka marrë një ankesë118 në lidhje me abuzimin
fizik të dy personave LGBT, një rast i dytë u hap ex officio119 lidhur me artikullin në
portalin e Gazetës Expres “Sulmohen dy homoseksual në Ferizaj”. Pas hetimit të këtyre
dy rasteve, dhe në përputhje me mandatin e tij, Avokati i Popullit është në fazën
përfundimtare për të paraqitur të gjeturat e tij në Gjykatën Themelore në Prishtinë, si
Amicus Curiae, e të cilat i referohen procedurës në rastet e homofobisë.
Përveç kësaj, Avokati i Popullit konsideron se është shumë i rëndësishëm edhe vlerësimi
i krimeve të kryera nga urrejtja. Veprat penale të motivuara nga trendët dhe paragjykimet
ndaj grupeve të caktuara të njerëzve, dhe të cilët i plotësojnë kriteret e mëposhtme: se akti
i kryer është vepër penale, dhe se motiv kishte ekzistencën e paragjykimit, nuk ka dyshim
se kjo paraqet një vepër penale të kryer nga urrejtja. Gjuhën e urrejtjes dhe krimet nga
urrejtja shkelin parimin e barazisë dhe mos-diskriminimit, të cilat janë elemente
thelbësore në një shoqëri demokratike.
Avokati i Popullit konsideron se Qeveria duhet të ketë parasysh se mbrojtja kundër
krimeve të urrejtjes është e garantuar me ligje të veçanta, në mënyrë që rastet e krimeve
të kryera si rezultat i urrejtjes të hetohen dhe dënohen në përputhje me ligjin.
Gjithashtu vlen të theksohet se Avokati i Popullit, në cilësinë e monitoruesit merr pjesë
në mbledhjet e Grupit Këshillues dhe Koordinues në nivel kombëtar në Republikën e
Kosovës për të drejtat e personave LGBT, organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë, në
kuadër të Zyrës së Kryeministrit dhe në të gjitha aktivitetet e tjera të organizuara nga
shoqëria civile në lidhje me komunitetin e lartpërmendur.
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2 BARAZIA PARA LIGJIT – MOSDISKRIMINIMI
2.1 Institucioni i Avokatit të Popullit si mekanizëm për mbrojtje nga
diskriminimi
Avokati i Popullit është mekanizëm i barazisë për promovim, monitorim dhe mbështetje
të trajtimit të barabartë pa diskriminim në bazat e mbrojtura nga Ligji për barazi gjinore
dhe Ligji për mbrojtje nga diskriminimi, të cilat ligje, bashkë me Ligjin për Avokatin e
Popullit përbëjnë pakon ligjore të të drejtave të njeriut, e cila ka hyrë në fuqi në korrik të
vitit 2015.120 Që nga viti 2004, mbi bazën e Ligjit nr. 2004/3, kundër diskriminimit, në
Institucionin e Avokatit të Popullit ka funksionuar grupi i veçantë për mbrojtje nga
diskriminimi. Në vitin 2016, janë miratuar dhe kanë hyrë në fuqi dy rregullore,
Rregullorja nr. 01/2016, për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të
punës në Institucionin e Avokatit të Popullit dhe Rregullorja nr. 02/2016, e punës e
Institucionit të Avokatit të Popullit, sipas së cilave është krijuar Sektori për Mbrojtje nga
Diskriminimi.
Sektori për Mbrojtje nga Diskriminimi i ka përgjegjësi t‟i trajtojë të gjitha rastet që kanë
të bëjnë me diskriminimin, sipas kuptimit të cilësdo nga bazat e përcaktuara në nenin një
(1) të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi dhe Ligjit për Barazi Gjinore, në përputhje
me procedurat e parapara me Ligjin për Avokatin e Popullit. Ky sektor mes tjerash do të
merret me shqyrtimin e ankesave të fëmijëve, të të drejtave të komuniteteve dhe
pjesëtarëve të tyre, të personave me aftësi të kufizuar, të personave LGBTI, si dhe do të
propozojë ligje, rregullore dhe iniciativa për ndryshime në ligjet dhe rregulloret në
mënyrë që të përmirësojë mbrojtjen e të drejtaave të njeriut.
Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Avokatin e Popullit e përcakton si mekanizëm për
trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me diskriminimin mbi bazën e kompetencave
kushtetuese. Megjithatë, Avokatit të Popullit mbi bazën e këtij ligji i jepet edhe mandat
shtesë në disa çështje siç janë ofrimi i asistencës viktimave të diskriminimit në bërjen e
ankesave kundër diskriminimit, ofrimin e informatave të domosdoshme personave që
kanë paraqitur një ankesë për diskriminim në lidhje me të drejtat e tyre, për detyrimet dhe
mundësitë e gjykatës, si dhe për mjetet tjera mbrojtëse. Gjithashtu ofron këshilla,
udhëzime dhe mbështetje, subjekteve të sektorit publik dhe privat mbi praktikat e mira në
promovimin e barazisë, në përshtatjen ndaj diversitetit dhe parandalimin e diskriminimit
mbi bazat e mbuluara nga Ligji për Barazi Gjinore dhe Ligji për mbrojtje nga
diskriminimi dhe për më tepër Avokati i Popullit mund të paraqitet në cilësinë e mikut të
gjykatës (amicus curiae) në proceset gjyqësore që kanë të bëjnë me çështjet e barazisë
dhe mbrojtjes nga diskriminimi.
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Për më tepër neni 12.1 i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi i jep të drejtë çdo personi
ose grup personash që në bazën të nenit 1 të këtij ligji të parashtrojnë ankesë tek Avokati
i Popullit. Neni 12.2, i po këtij ligji i jep mandat Avokatit të Popullit që ankesat t‟i
trajtojë në përputhje me procedurat e specifikuara të ligjit përkatës për Avokatin e
Popullit, kurse neni 9.2.2 i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, , mes tjerash i jep
kompetencë që t‟i ofrojë asistencë viktimave të diskriminimit në bërjen e ankesave
kundër diskriminimit. Prandaj, nga kjo shihet se nenet e lartcekura nuk janë të
harmonizuara me legjislacionin në fuqi që e përcakton mandatin e Avokatit të Popullit, e
që mund të shkaktojë pasiguri juridike.
Rreth sfidave në zbatimin dhe funksionalizimin e Ligjin nr. 05/L-021, për Mbrojtjen nga
Diskriminimi, Avokati i Popullit më 2 nëntor 2015, ka organizuar një punëtori me
mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), me temën
“Zbatimi i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi-Procedurat dhe Autoritetet përgjegjëse Avokati i Popullit, Gjyqësori dhe akterët e tjerë- Sfidat dhe Mundësitë”. Nga kjo punëtori
kanë dalë një numër i rekomandimeve të përbashkëta nga Avokati i Popullit, sistemi
gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë por të njëjtat deri më sot nuk janë zbatuar.
Rekomandimet e dala nga kjo punëtori ishin:
- Sensibilizimi i qytetarëve nga IAP lidhur me përmbajtjen e Ligjit për mbrojtjen
nga diskriminimi e cila do të realizohet përmes fushatës vetëdijesuese dhe
informuese në bashkëpunim me media dhe shoqërinë civile që kanë në fokus të
drejtat e njeriut.
- Të shfrytëzohet praktika gjyqësore nga Gjykata Evropiane për të drejta të njeriut.
- Ligji të ofroj siguri juridike, të jetë i zbatueshëm dhe i qasshëm.
- Të bëhet caktimi i prioriteteve për mbrojtjen nga diskriminimi. Të listohen fushat
ku më së shumti do të ketë raste të diskriminimit.
- Të mbahen trajnime për gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë lidhur me inicimin,
trajtimin vendosjen si dhe mbrojtjen e rasteve me bazë diskriminimi duke u
bazuar në Ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi.
- Të hartohen Udhëzuesit për zbatimin e Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi.
- Të nxirren akte nënligjore në afatin e paraparë me Ligjin për mbrojtjen nga
diskriminimi (6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji).
- Të bëhet publikimi i përmbledhjeve të vendimeve të Gjykatës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) për rastet e diskriminimit si dhe përkrahja buxhetore
shtesë për IAP në realizimin e detyrimeve ligjore për zbatimin e kompetencave
shtesë të Avokatit të Popullit sipas ligjeve bazike për të drejtat e njeriut (Ligji për
Avokatin e Popullit, Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, Ligji për barazi
gjinore).
Institucioni i Avokatit të Popullit gjatë këtij viti raportues përveç ankesave individuale të
personave me aftësi të kufizuar, ka pranuar edhe ankesa lidhur me problemet të
përgjithshme me të cilat ballafaqohen personat me aftësi të kufizuar e të cilat lidhen
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drejtpërdrejtë me të drejta të njeriut si dhe diskriminim me bazë, aftësia e kufizuar. Këto
ankesa Avokati i Popullit i ka pranuar gjatë takimeve të rregullta me përfaqësues të
shoqërisë civile dhe mbi bazën e tyre ka hap edhe raste për hetime të mëtejme.121
Mbi bazën e informatave të cilat i ka në dispozicion Avokati i Popullit, gjendja e
personave me aftësi të kufizuar vazhdon të jetë tejet e vështirë në Kosovë edhe përkundër
ekzistimit të infrastrukturës ligjore për personat me aftësi të kufizuar.
Gjatë këtij viti raportues, Kuvendi i Republikës së Kosovës më 25 maj 2016 miratoi
Ligjin për Statusin dhe të Drejtat e Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik për persona
me aftësi të kufizuar, me të cilin rregullohet statusi, të drejtat, kompensimi për shërbimet
e nevojshme mujore si dhe kompensim për kujdestar personal të personave tetraplegjik
dhe paraplegjik.
Ky ligj pritet të zbatohet nga 1 janari i vitit 2017, por është shqetësues fakti se ky ligj nuk
është përfshirë në ligjin për buxhet për vitin 2017. Lidhur me këtë Avokati i Popullit ka
pranuar ankesën nga organizata joqeveritare e paraplegjikëve dhe e paralizës së fëmijëve
të Kosovës “Handikos”. Avokati i Popullit lidhur me këtë ankesë i është drejtuar me letër
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, por nuk ka pranuar përgjigje.
Ashtu siç është cekur edhe në raportet paraprake vjetore 122 të Avokatit të Popullit,
çështjen e Personave me Aftësi të kufizuar mes tjerash në mënyrë të drejtpërdrejtë e
rregullojnë Ligji për Skemat Pensionale qe Financohen nga Shteti nr. 04/L-131, Ligji për
përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuara nr.03/L-022, Ligji për
aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara,
nr.03/L-019, Ligji për ndërtim nr.04/L-110 dhe Udhëzimi Administrativ për kushtet
teknike të objekteve ndërtimore për qasje të personave me aftësi të kufizuara
nr.33/2207123 Ligji për personat e verbër nr.04/L-092.
Ligji për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuara nr.03/L-022,
parasheh që fëmijët nën moshën 18 vjeçare të kenë përkrahje materiale në vlerë prej 100
euro. Pas moshës 18 vjeçare Personat me aftësi të kufizuar, trajtohen me Ligjin për
Skemat Pensionale qe Financohen nga Shteti nr. 04/L-131, ku edhe më tej nuk ka të
përcaktuar shkallë objektive të aftësisë së kufizuar dhe se shuma e mbështetjes financiare
është 75 euro. Edhe përkundër faktit që personave me aftësi të kufizuar u ndryshojnë
nevojat elementare për jetesë, ata edhe më tej vazhdojnë të përfshihen në një kategori në
kompensim material përkatës dhe shuma e mbështetjes financiare , pas arritjes së moshës
madhore zvogëlohet për 25 euro.
Çështja e rivlerësimit të të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar për pensionet e e
tyre e ngritur në takimet e Avokatit të Popullit me Organizata Joqeveritare të cilat i
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përfaqësojnë interesat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë, vazhdon të mbetet
shqetësim.
Ashtu siç është raportuar edhe në Raportin Vjetor 2015 të Avokatit të Popullit, personat
me aftësi të kufizuar me diagnozë të njëjtë, pas rivlerësimit nga ana e komisionit
mjekësor nuk përfshihen në listën e përfituesve të pensioneve për Persona me Aftësi të
Kufizuar, me arsyetimin se ata nuk i plotësojnë kriteret e kërkuara. Personat me aftësi të
kufizuar vazhdojnë të kenë dyshim mbi korrektësinë e punës së komisionit mjekësor,
sepse sipas tyre komisioni mjekësor nuk i vlerëson aplikuesit sipas diagnozave të
mjekëve profesionist, por sipas të drejtës diskrecionale të komisionit.
Sipas këshillës juridike të vendimeve të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale për
ndërprerjen e pensioneve të personave me aftësi të kufizuar, ankuesit kanë të drejtë të
ushtrojnë padi në Gjykatë Themelore, Departamentin për Çështje Administrative.
Gjykata, në shumicën e rasteve nuk vendos në çështje meritore të rastit por vetëm në
çështje procedurale duke e kthyer rastin për rishqyrtim në komisionin mjekësor në
MPMS.
Lëvizja e rasteve në këtë formë qarkore nga Komisioni Mjekësor në Komisionin e
Ankesave, Gjykatë dhe përsëri në komision mjekësor nuk i ofron ankuesit mjete efikase
juridike për ankesë duke pas parasysh faktin se në pothuaj të gjitha rastet ankuesit
pranojnë vendime të njëjta si vendimin e parë të komisionit mjekësor. Përkitazi me këtë,
dhe duke u bazuar në ankesat e pranuara gjatë vitit 2014 dhe 2015, AP ka hapur hetime,
еx officio.124
Gjatë hetimeve lidhur me këto pohime të ankuesve për humbje të së drejtës në pensione
të pa aftësisë së përhershme, Avokati i Popullit duke i elaboruar me dy raste 125 përmes
raportit me rekomandim drejtuar Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale,
respektivisht Departamentit të Administratës Pensionale të Kosovës, Këshillit të
Ankesave dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Gjykatës Themelore në Prishtinë,
Departamenti për Çështje Administrative ka tërhequr vëmendjen se mjetet juridike të
cilat qytetarët i kanë në dispozicion për ankesat e tyre nuk përbëjnë mjete juridike
efektive dhe lidhur me këtë është rekomanduar që gjykata ta ndryshojë praktikën
gjyqësore duke vendosur çështjet në meritum.
Në të gjitha komunat e Kosovës ende nuk ka infrastrukturë të mirëfilltë të rregulluar në
rrugë, objekte të institucioneve publike, objekte banesore kolektive duke përfshirë edhe
ato të ndërtuara për raste sociale si dhe shkolla publike. Prandaj, edhe më tej mund të
themi se niveli lokal në Kosovë ka dështuar në rregullimin e infrastrukturës për qasje të
lirë të personave me aftësi të kufizuar e sidomos atyre që mjete ndihmëse për lëvizje
përdorin karrocat. Mungesa e pjerrinave të ndërtuara sipas standardeve për qasje të lirë
nëpër ndërtesa publike e sidomos për personat të cilët përdorin karroca si mjete ndihmëse
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për lëvizje i bën ata që të ndihen të diskriminuar edhe në mesin e të barabartëve pra tek
vet personat e tjera kategorive të aftësisë së kufizuar sepse për dallim nga të tjerët që nuk
përdorin karroca si mjete ndihmëse për lëvizje ata nuk mund të kenë qasje të lirë në
fushën e të mirave dhe shërbimeve, veçanërisht qasja në institucionet shëndetësore,
shërbime të cilat janë jetike për ata. Megjithatë, Komuna e Prishtinës, gjatë vitit 2016, ka
bërë disa ndryshime sa i përketë kësaj çështjeje, ka ndërtuar një ashensor i cili do t‟u
ndihmojë personave me aftësi të kufizuar duke përfshirë edhe ata të cilët përdorin
karrocat si mjete lëvizëse. Ashensor për qasje të personave me aftësi të kufizuar Komuna
e Prishtinës ka ndërtuar edhe në objektin Qendrës së Mjekësisë Familjare në Prishtinë,
por edhe më tej brenda QMF, personat me aftësi të kufizuar nuk kanë qasje të lirë sepse
objekti nuk ka ashensor të brendshëm dhe lëvizja bëhet nëpër shkallë.
Por, Komuna e Prishtinës, end nuk ka ndërmarr ndonjë veprim për e sigurimin e lëvizjes
së lirë të personave me aftësi të kufizuar në objektet e banimit, që janë ndërtimetë vjetra
dhe banesa kolektive. Edhe më tej mbetet i vogël numri i shkollave në të gjitha komunat
e Kosovës, të cilat i plotësojnë kushtet për qasje të lirë të fëmijëve me aftësi të kufizuar
për shkollim duke pas parasysh faktin se nëpër shkollat ndërtime të vjetra edhe nëse është
e rregulluar qasja horizontale që fëmijët me mjete ndihmëse të mund të hyjnë në shkollë
nuk mund të lëvizin nëpër objektet shkollore sepse objektet nuk i plotësojnë kushtet për
qasje vertikale si dhe nuk kanë tualete adekuate për fëmijë me aftësi të kufizuar.
Punësimi për personat me aftësi të kufizuar edhe më tej mbetet një sfidë në vete. Ligji për
punësimin e Personave me aftësi të kufizuar i cili parasheh që në 50 punëtorë të jetë i
punësuar 1 person me aftësi të kufizuar edhe më tej mbetet i pa zbatuar. Bazuar në
informatat të cilat Avokati i Popullit i ka siguruar nga organizata joqeveritare e
paraplegjikëve dhe e paralizës së fëmijëve të Kosovës“ Handikos” del që deri më tani ka
një numër të kufizuar të të punësuarve mbi bazën e këtij ligji.
Ashtu siç është raportuar në vitin paraprak nga Avokati i Popullit lidhur me personat me
aftësi të kufizuar në sistemin shëndetësorë gjendja e tyre vazhdon të mbetet e njëjtë. Në
shërbime shëndetësore personat me aftësi të kufizuar janë të liruar nga pagesa megjithatë,
medikamentet janë të obliguar t‟i sigurojnë vet. Në listën esenciale nuk ka mjaftueshëm
medikamente për këtë kategori. Lidhur me këtë Avokati i Popullit ka kontaktuar me
përgjegjës në Ministrinë e Shëndetësisë dhe është njoftuar se medikamente nga lista
esenciale ka mjaftueshëm, por furnizimi me medikamente nga lista esenciale në
Institucionet publike parësore shëndetësore, bëhet mbi bazën e kërkesës së këtyre
Institucioneve..
E drejta e punës në Kosovë është e garantuar me Kushtetutë dhe rregullohet me Ligjin e
Punës dhe Ligjin për shërbimin civil të Republikës së Kosovës. Institucioni i Avokatit të
Popullit vazhdon të pranoj ankesa lidhur me diskriminim në marrëdhënie të punës si në
sektorin privat ashtu edhe në sektorin publik.Ankesat që kanë të bëjnë me të punësuarit
në sektorin privat: mungesën e kontratave të punës, mosrespektimine të drejtës në pushim
62

ditor, javor, vjetor, të lehonisë, siguria në punë, diskriminimi sa i përket pagave, gjë që
paraqet shkelje ligjore dhe pasiguri të vazhdueshme në punë, duke shtuar frikën e
punëtorëve për largim nga vendi i punës, pa procedura dhe pa mundësi ankese. Kjo
konsiderohet ndër arsyet kryesore pse punëtorët në sektorin privat nuk bëjnë denoncime
apo nuk dëshmojnë haptas lidhur me shkeljet që ju bëhen nga punëdhënësi, që kryesisht
paraqiten si pasojë e evazionit fiskal (ekonomisë informale, ikjes nga tatimet), me qëllim
të përfitimit të punëdhënësit.
Ndërsa në sektorin publik ankesat kryesisht kanë të bëjnë me diskriminim në moshë,
diskriminim në bazë gjinore, dhe kontratat për shërbime të veçanta të cilat vazhdohen në
kundërshtim me ligjin.
Avokati i Popullit ka pranuar ankesa për trajtim të pa barabartë tek personeli arsimor
nëpër shkolla të mesme dhe fillore nëpër disa komuna të Kosovës, në ndarje të orëve
mësimore për plotësimin e normës së rregullt. 126 Sipas pohimeve të ankuesve orët
mësimore punëtorëve të arsimit të mesëm dhe fillor nuk u ndahen sipas kritereve të
kërkuara nga konkursi por sipas përkrahjeve politike të udhëheqësve komunale. Këto
raste janë duke u hetuar nga Avokati i Popullit si dhe përmes raportit Avokati i Popullit i
është drejtuar me rekomandime Komunave lidhur me mos respektimin e procedurave
ligjore gjatë procesit të rekrutimit te personelit, sipas konkurseve të shpallura nga
Drejtoritë Komunale të Arsimit në Republikën e Kosovës.127
Ndërprerja e marrëdhënies së punës për shkak të moshës është element i cili përbën
diskriminim. Sipas legjislacionit të Kosovës, mosha për të krijuar marrëdhënie të
rregullta pune fillon nga 18 vjeç duke përfunduar me pensionim, me moshën 65 vjeç.
Lidhur me diskriminim në moshë në marrëdhënie pune Avokati i Popullit ka publikuar
Raporte me Rekomandime megjithatë, ndërprerja e marrëdhënies së punës për shkak të
moshës vazhdon të mbetet problem me të cilin janë duke u ballafaquar punëtorët nëpër
institucione publike në Kosovë.128
Kontratat e punës janë një element të cilat jo mjaftueshëm krijojnë stabilitet të
marrëdhënies së punës. Ka shumë institucione publike të cilat marrëdhënien e punës e
rregullojnë me marrëveshje të veçanta. 129 Edhe përkundër faktit që punët sipas këtyre
marrëveshjeve duhet përfunduar më së largu për një periudhë kohore deri në 6 muaj, ka
punëtorë që me mbi 10 vite kanë kontrata të tilla me punëdhënësin. Punëtorët të cilët e
kanë të rregulluar marrëdhënien e punës në këtë mënyrë janë të diskriminuar në raport
me punëtorë të cilët kanë kontrata të rregullta pune duke pas parasysh faktin e
përfitimeve tjera të garantuara me ligj siç është përvoja e punës, të drejtat në pushime
vjetore dhe mjekësore, të drejtave në shfrytëzim të mjeteve efektive juridike në raste të
kontesteve të punës etj.
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Masat e ndërmarra nga institucionet shtetërore kompetente, duke filluar nga Inspektorati i
punës, lidhur me evitimin e shkeljeve, janë të pamjaftueshme dhe në shumë raste
vendimet e tyre nuk respektohen nga sektori publik e privat prandaj konsideroj se kjo gjë
e zbeh veprimin e funksionimit të shtetit ligjor në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në
fushën e punësimit.
Avokati i Popullit e sheh shumë të rëndësishme edhe më tej çështjen e zbatueshmërisë së
ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. Mbi këtë bazë është më se e nevojshme që rastet të
cilat shkeljet e pohuara kanë bazë diskriminimin të ngritën në sistemin gjyqësor duke u
mbështetur në ligjin për mbrojtje nga diskriminimi. Prandaj në këtë kontekst Avokati i
Popullit e sheh si të pashmangshëm trajnimin e prokurorëve, gjyqtarëve si dhe avokatëve
për zbatimin e ligjit për mbrojtje nga diskriminimi në inicimin, trajtimin si dhe vendosjen
e lëndëve të paraqitura në gjyqësor.
Për më tepër Avokati i Popullit shpreh shqetësimin e tij për mungesën e akteve nënligjore
të parapara me Ligjin për mbrojtje nga diskriminimi. Në këtë vijë rëndësi ka edhe hartimi
i udhëzuesit për zbatimin e Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi prandaj rekomandon që
Qeveria e Kosovës të realizoj pa vonesa të mëtejme obligimet të cilat në këtë aspekt
dalin nga Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi.

2.2 Çështjet ekonomiko sociale
Avokati i Popullit në vazhdimësi ka ngritur çështjen e përfshirjes së Konventës
Ndërkombëtare për të drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore në Kushtetutën e
Republikës së Kosovës e cila ende ka mbetur jashtë listës së instrumenteve ligjore që
sipas Kushtetutës së Republikës janë drejtpërdrejt të zbatueshme në Kosovë.
2.2.1 Strehimi social
Rastet e strehimeve sociale edhe më tej vazhdojnë të mbesin sfidë për organet e
vetëqeverisjes lokale sikur dhe për qytetarët në nevojë. Kërkesat për strehim social janë të
mëdha, ndërsa mundësitë për të ofruar strehime sociale janë të vogla. Gjatë vitit raportues
nëpër disa komuna është vërejtur progres rreth sigurimit të strehimit social për banorët
me kërkesa të tilla por kapacitetet e ofruara duken të jenë të pamjaftueshme.
IAP ka një numër rastesh nën hetim lidhur me ankesat për mos ofrimin e strehimit social
kundër komunave.
Komuna e Prishtinës, më 1 nëntor 2016, ka hapur konkurs publik për aplikim për banesat
të cilat i ka në dispozicion nga Programi i Veçantë i Banimit Social, në objektin banesor
të ndërtuar në fshatin Hajvali, me 50 njësi/banesa, të cilat i jep me qira joprofitabile për
kategoritë me gjendje të rëndë. Nga raportimi i mediave mësohet se, më 31 janar 2017,
Komisioni Komunal për Vlerësimin dhe Përzgjedhjen e Familjeve të Mundshme
Përfituese nga Programi i Veçantë i Banimit Social, ka filluar vlerësimin dhe verifikimin
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e gjendjes së banimit të të gjithë atyre që kanë aplikuar në programin e veçantë për banim
social, ashtu që drejtpërdrejt nga terreni të konstatojë vërtetësinë e aplikacioneve.
2.2.2 Ndihmat sociale
Në IAP gjatë vitit raportues janë parashtruar ankesa kundër MPMS lidhur me ndërprerjen
e ndihmave sociale.
Avokati i Popullit vëren se edhe përkundër plotësimit dhe ndryshimit të ligjit për skemën
e ndihmës sociale sfidë mbetet kriteri i vendosur për përfitim të ndihmës sociale
përkatësisht kufizimi për përfitim të ndihmës sociale për fëmijët nën moshën 5 vjeç (Neni
4.5. a). Lidhur me këtë nen Avokati i Popullit në vazhdimësi ka shprehur shqetësimin e tij
dhe ka kërkuar heqjen e këtij kufizimi sepse përbën diskriminim në moshë, duke kërkuar
plotësim dhe ndryshim të këtij ligji, mirëpo ky rekomandim i Avokatit të Popullit ka
mbetur i pazbatuar.
Kufizimi i tillë përbën diskriminim në moshë sepse me fëmijë130 kuptohet çdo person
nën moshën18 vjeç, me përjashtim të rasteve kur mosha madhore arrihet më përpara, në
përputhje me legjislacionin të cilit ai i nënshtrohet. Sipas pohimeve të vet familjeve të
afektuara me këtë kufizim, ka vlerësime se një kufizim i tillë thellon edhe më tepër
gjendjen e rëndë, sepse këto familje në mënyrë të planifikuar çdo 5 vite lindin edhe nga
një fëmijë në mënyrë që mos t‟u ndërpritet ndihma sociale.
2.2.3 Çështja e pensioneve
E drejta në pension në Kosovë rregullohet në përputhje me Ligjin, për skemat pensionale
të financuara nga shteti, nr. 04/L-131. Ky ligj rregullon të drejtën në pension bazik të
moshës, të drejtën në pension kontributpagues të moshës, të drejtën në pension të pa
aftësisë së përhershme, të drejtën në pension të parakohshëm, të drejtën në pension
invalidor të punës dhe të drejtën në pension familjar. Avokati i Popullit vëren se edhe
gjatë këtij viti raportues një pjesë e skemave të parapara me këtë ligj mbeten të
pazbatuara si e drejta në pension familjar, e drejta në pension invalidor të punës, ndërsa e
drejta në pension kontributpagues zbatohet pjesërisht për shkak se pensionistet të cilën
këtë të drejtë e kanë gëzuar deri në vitin 1999, disa vite më pas nuk kanë marrë pensione
kontributpaguese por kanë marrë vetëm pensionin bazik të moshës.
Avokati i Popullit kupton se moszbatimi apo zbatimi i pjesshëm i ligjit ka të bëjë me
pezullimin e kundërligjshëm të pensioneve nga Republika e Serbisë në vitin 1999. Në
lidhje me këtë Avokati i Popullit më 15 shkurt 2016, publikoi Opinionin drejtuar
Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, për mos ekzekutimin e aktgjykimit të
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), për rastin Grudiq kundër Serbisë,
numër 31925/08 (2012). Opinioni, shpreh shqetësimin për mos përmbushjen e
obligimeve të Republikës së Serbisë ndaj pensionistëve të Kosovës, sipas aktgjykimit të
130 Neni 1 i Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës
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GJEDNJ-së, në vitin 2012, për rastin Grudiq kundër Serbisë. Aktgjykimi i GJEDNJ-së në
rastin Grudiq kundër Serbisë, është aktgjykim parimor, me të cilin Serbia është e obliguar
t‟i kompensojë në mënyrë të njëjtë, sipas aktgjykimit të lartpërmendur, pensionet
kontributpaguese, pensionet invalidore të punës dhe pensionet familjare, për qytetarët e
Kosovës, të cilët i kanë gëzuar këto pensione deri në vitin 1999, kur edhe janë ndërprerë
nga Serbia në mënyrë arbitrare.
Ky Opinion i Avokatit të Popullit të Republikës së Kosovës paraqet rastin e parë kur një
institucion kombëtar i të drejtave të njeriut siç është Avokati i Popullit i drejtohet
Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, bazuar në Rregullën 9 të Rregullores që
ka të bëjë me mbikëqyrjen e ekzekutimit të aktgjykimeve, për zbatimin e një vendimi të
GJEDNJ-së kundrejt një vendi të tretë.131
2.2.3.1

Pamundësia për të përmbushur kriterin 15 vjeçar për realizimin e pensionit
kontributpagues

Gjatë vitit raportues Avokati i Popullit ka pranuar një numër ankesash lidhur me
pensionet kontributpaguese nga qytetarët të cilët nuk kanë arritur ta përmbushin njërin
nga kriteret për njohje të pensionit kontributpagues, përkatësisht stazhit pensional
kontributpagues që është minimum 15 vjet. Ankesa është pranuar dhe është ripërsëritur
disa herë nga Federata Sindikale e Administratës Publike në Kosovë (SPAK) dhe po
ashtu ankesa të njëjta janë paraqitur nga një numër qytetarësh individualisht. Ankuesit
pohojnë se ata nuk kanë mundur ta përmbushin kriterin 15 vjeçar për shkak se gjatë
viteve 90 të shekullit të kaluar ishin dëbuar dhunshëm nga puna, në baza diskriminuese
dhe pa vullnetin e tyre. Avokati i Popullit i është drejtuar MPMS-së lidhur me çështjen
por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Po ashtu lidhur me këto ankesa Avokati i Popullit ka
njoftuar edhe Qeverinë e Kosovës. Nga takimet që përfaqësuesit e IAP- kishin me
zyrtarët e MPMS-së është ardhur në përfundim se Qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë
strategji lidhur me këtë kategori, sa për shkak të mungesë së ndonjë ligji i cili do ta
rregullonte statusin e kësaj kategorie aq edhe për shkak të pamundësive buxhetore.
Sidoqoftë, Avokati i Popullit konsideron se çështja e kësaj kategorie duhet të trajtohet
nga Qeveria e Kosovës dhe lidhur me këtë kërkohet një dialog në mes të palëve në
mënyrë që të arrihet një zgjidhje e pranueshme në favor të këtyre qytetarëve. Kjo për
faktin se këta qytetarë janë dëbuar nga puna mbi bazë diskriminuese dhe pa vullnetin e
tyre dhe se me mos trajtimin e këtij problemi këta qytetarë vazhdojnë të jenë të
diskriminuar.
2.2.3.2

Kategorizimi i pensioneve sipas strukturës kualifikuese

IAP ka pranuar ankesa nga përfituesit e pensioneve kontributpaguese lidhur me
kategorizimin e pensioneve sipas strukturës kualifikuese dhe kohëzgjatjes së pagesës së
kontributeve, përkatësisht ankesa lidhur me nenin 5.5 të Udhëzimit Administrativ
09/2015 të MPMS, i dhjetorit 2015. Sipas nenit 5.5 të UA 09/2015 të gjitha dëshmitë,
131
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dokumentet që dëshmojnë kualifikimin duhet të jenë para datës 01.01.1991. IAP ka
ngritur çështjen e kësaj dispozite me MPMS-në dhe ka pranuar një përgjigje se nga 15
vite stazh kontributpagues së paku gjysma e këtij stazhi duhet të jetë kontributpaguese
sipas kualifikimit të pretenduar. Avokati i Popullit është duke e analizuar ligjshmërinë e
kësaj dispozite. Njëherësh, Avokati i Popullit vëren edhe një çështje tjetër e që ka të bëjë
me kohëzgjatjen e stazhit kontributpagues pa marrë parasysh kualifikimin, çështje kjo që
nuk trajtohet nga UA 09/2015. Kriteri i cili duhet të përmbushet për të përfituar pensionin
kontributpagues është që aplikuesi të ketë 15 vite stazh kontributpagues dhe ky kriter
vlenë për të gjithë që aplikojnë për pension kontributpagues. Ndërsa për aplikuesit të cilët
aplikojnë për kategorizim të pensioneve sipas strukturës kualifikuese duhet që të kenë së
paku 7.5 vite nga stazhi kontributpagues 15 vjeçar. Mirëpo në UA 09/2015 nuk përfshihet
kohëzgjatja e viteve të punës, që po ashtu është një element mjaft i rëndësishëm për
kategorizimin sa më të drejtë dhe të balancuar. Bëhet fjalë për kategorinë e pensionistëve
të cilët mund të mos kenë pasur ndonjë kualifikim gjatë gjithë stazhit kontributpagues por
që kanë stazh të gjatë deri në 40 vite, prej të cilëve atyre u merren parasysh vetëm 15 vite,
dhe se pensioni i tyre është minimal krahasuar me pensionet e kategorizuara sipas
strukturës kualifikuese.
2.2.3.3

Ndërprerja e pensioneve kontributpaguese

Gjatë këtij viti Avokati i Popullit, ka pranuar një numër të konsiderueshëm të ankesave të
cilat janë drejtuar kundër MPMS-së e të cilat kanë të bëjnë me heqjen nga skema
pensionale e pensionistëve të cilët përveç pensionit kontributpagues kanë qenë të
përfshirë edhe në skema tjera pensionale të rregulluara me ligje të veçanta. Sipas
ankuesve ata janë hequr nga lista e përfituesve të pensioneve pa paralajmërim, dhe në
pothuaj shumë raste janë hequr nga e drejta në pensione ku niveli i pagesës ka qenë më i
lartë se në pensionet tjera ku ata kanë qenë përfitues sipas ligjeve të veçanta.
Ligji, për skemat pensionale të financuara nga shteti, nr. 04/L-131, në nenin 8 përcakton
kushtet dhe kriteret për njohjen e të drejtës në pension kontributpagues të moshës dhe në
paragrafin 3 përcaktohet se “personat të cilët i plotësojnë kushtet dhe kriteret për pension
kontributpagues të moshës, nuk mund të jenë edhe shfrytëzues të ndonjë skeme tjetër
pensionale të përcaktuar me këtë ligj.” Neni 16 i këtij ligji përcakton kufizimet në numrin
e pensioneve të paguara sipas së cilit “personat të cilët janë përfitues të cilit do pension të
skemave pensionale të përcaktuara me këtë ligj, nën asnjë rrethanë, nuk mund të jenë
përfitues të ndonjë pensioni nga skemat e veçanta pensionale të cilat menaxhohen dhe
administrohen nga Ministria.”
Megjithatë, e drejta në pension është e drejtë në pronë. Ligji, për skemat pensionale të
financuara nga shteti, nr. 04/L-131, në nenet e lartcekura përcakton se një pensionist nuk
mund të përfshihet në dy skema pensionale të menaxhuara nga MPMS. Trajtimi i
pensionistëve në përputhje me ketë ligj përbën shkelje në të drejtën e tyre sepse pensioni
kontributpagues është e drejtë e tyre e fituar me kontributet e tyre të paguara gjatë
përvojës mbi 15 vjeçare në punën e tyre, kurse pensionet e fituara me ligje të veçanta si
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pensioni për personat e verbër apo për mos aftësi, pensionet të cilat rregullojnë të drejtat
dhe benificionet e posaçme për anëtarët e familjeve të dëshmorëve, invalidët, veteranët,
invalidët e vdekur, pjesëtarëve të marrë peng ose të zhdukur të UÇK-së dhe anëtarëve të
familjeve të tyre, janë pensione të cilat një person apo familje kompensohet për një arsye
të veçantë prandaj, përjashtimi i cilitdo person nga skema pensionale diskriminon
përfituesit e pensioneve në raport me personat e tjerë të cilët janë përfitues të atij pensioni
sepse në kushte të barabarta ata do të trajtoheshin njëjtë. Për më shumë, neni 21 i Ligjit
për skemat pensionale të financuara nga shteti përcakton kushtet për ndërprerje të
pensionit bazë të pleqërisë apo pensionit kontributpagues dhe që në asnjë rast kusht për
ndërprerje të pensionit bazë të moshës apo kontributpagues nuk është përfitimi i ndonjë
pensioni tjetër të fituar me ndonjë ligj tjetër të veçantë.
Avokati i Popullit, i është drejtuar MPMS-së duke kërkuar informata mbi bazën ligjore të
heqjes së të drejtës në pensione të pensionistëve në mënyrë arbitrare, pa paralajmërim dhe
pa mundësi të zgjedhjes në mes dy pensioneve, por nuk ka pranuar përgjigje.
Një tjetër çështje shqetësuese është se edhe përkundër faktit që kushtet e ndërprerjes së
pensioneve përcaktohen me ligj, MPMS i obligon pensionistët që çdo 6 muaj të
lajmërohen në DAPK për të dëshmuar se janë gjallë, në të kundërtën largohen nga skema
pensionale. Për shkaqe të ndryshme si të moshës, sëmundjeve dhe pamundësisë për të
lëvizur ndodh që ata të mos jenë në gjendje të lajmërohen brenda afatit të përcaktuar nga
MPMS, prandaj largohen nga lista e skemës pensionale. Lidhur me këtë çështje Avokati i
Popullit ka pranuar shumë ankesa dhe pas hetimit të tyre ka vlerësuar se pensionistëve u
cenohet dinjiteti njerëzor dhe e drejta në pensione. Përkitazi me këtë çështje,Avokati i
Popullit ka publikuar një Raport me Rekomandime të ciliin ia ka drejtuar MPMS .132

2.3 Komunitetet pakicë
Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), nga fillimi i themelimit të tij i kushton vëmendje
të veçantë gjendjes së të drejtave të njeriut të komuniteteve pakicë në Kosovë, dhe për
këtë arsye edhe në raportin vjetor që është para jush do të vazhdojë në mënyrë
konsistente me raportim dhe punë për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e
komuniteteve pakicë në Kosovë. Të gjitha vitet e mëparshme Avokati i Popullit i ka vënë
në dukje problemet serioze me të cilat komunitetet pakicë vazhdojnë të përballen, dhe
tërheq vëmendjen për këto çështje në çdo raport pasues vjetor pa ndonjë indikacion nga
ana e institucioneve që një situatë e tillë do të përmirësohet, në mënyrë që të drejtat
respektohen para se gjithash nga vetë institucionet dhe qytetarët. Vërehët se ka arritje të
caktuara në krijimin e një gjendje të kënaqshme në drejtim të përmirësimit dhe avancimit
të lirisë së lëvizjes, formimi i komunave të reja në zonat kryesisht të banuara nga
pjesëtarë të komunitetit serb, qasja në drejtësi, mediet, lëshimi i dokumenteve personale
132 Raport me Rekomandim ex-officio 382/2016, shih në http://www.ombudspersonkosovo.org/
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në gjuhën dhe shkrimin e pakicave. Në këtë drejtim duhet ta rikujtojmë dhe ta theksojmë
përsëri se respektimi i të drejtave të pakicave kontribuon në zhvillimin e stabilitetit
politik dhe social.
Është e domosdoshme që IAP t‟i rikujtojë autoritetet, por edhe vet qytetarët, se të drejtat
e minoriteteve janë të bazuara në parimin e një shoqërie të integruar që nënkupton
kthimin e personave të zhvendosur dhe refugjatëve, përdorimin e gjuhës amtare,
respektimin dhe zbatimin e gjuhëve zyrtare dhe atyre në përdorim, si dhe ruajtjen e
identitetit kombëtar, kulturor dhefetar.
Komuniteti i malazezëve në Kosovë shpreh shqetësim për shkak të mosnjohjes së këtij
komuniteti në kuadër të Kushtetutës së Kosovës, si dhe problemet me të cilat përballet ky
komunitet. Në fillim të vitit 2016 ka pasur një iniciativë të përfaqësuesve të komunitetit
malazez për hartimin e një strategjie për promovimin dhe integrimin e këtij komuniteti,
por deri në fund të periudhës raportuese nuk ka pasur zhvillime pozitive për këtë çështje.
Strategjia, përveç integrimit, ka përfshirë edhe zgjidhjen e çështjes së malazezëve të
zhvendosur nga Kosova, kthimin e pronave të tyre, në mënyrë që të lehtësohet procesi i
kthimit dhe integrimit të tyre.
Gjithashtu, duhet theksuar problemet e mëdha me të cilat ballafaqohen çdo ditë edhe
anëtarët e komunitetit shqiptar në veri të Kosovës, por edhe komunitetet tjera jo-serbe që
jetojnë në këtë rajon. Për shkak të gjendjes së dukshme të pasigurt rreth integrimit të
veriut të Kosovës në sistemin e përgjithshëm shtetëror të Kosovës, pjesëtarët e
komuniteteve jo-serbe në veri, të cilët përbëjnë një komunitet minoritar, veçanërisht
pjesëtarët e komunitetit shqiptar, janë duke u përballur me vështirësi dhe sfida në
aspektin administrativ dhe ligjor.133 Gjendja socio-ekonomike e komuniteteve jo serbe në
veri të Kosovës është e rëndë, norma e papunësisë është shumë e lartë dhe pjesëmarrja e
tyre politike është e pamjaftueshme. Problemet e komuniteteve jo-serbe, e sidomos e
komunitetit shqiptar në veri të Kosovës nuk zgjidhen, shpesh lihen pas dore, dhe në
mungesë të përfaqësuesve të vetë, nevojat e tyre bazë margjinalizohen dhe anashkalohen.
Problemet më të zakonshme me të cilat përballen janë qasja e dobët në shërbime
shëndetësore, diskriminimi në punësim, pamundësia për të marrë informacion në gjuhën
shqipe, qasja në shërbime publike etj. Shqiptarët dhe komunitetet tjera jo-serbe në veri të
Kosovës, nuk janë kyçur mjaftueshëm në procesin e vendimmarrjes në nivel komunal dhe
nuk kanë përfaqësues të mjaftueshëm të tyre, prandaj në periudhën e ardhshme është e
nevojshme të punohet në integrimin e tyre më të mirë, për të shmangur margjinalizimin e
tyre të mëtejshëm.
Përfaqësuesit e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve edhe më tutje përballen me shumë
probleme ekzistenciale në të gjitha aspektet e jetës, e sidomos kur flasim për nivelin e
lartë të varfërisë, mungesën e arsimit të përshtatshëm, papunësinë, etj. Sipas Kushtetutës,
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Kosova ka parashikuar një sërë instrumentesh ndërkombëtare që ofrojnë një bazë të
mjaftueshme në garantimin dhe respektimin e detyrueshëm të drejtave të njeriut,
megjithatë, në praktikë gjendja nuk është e kënaqëshmepërkundër iniciativave që
kontribuojnë në zbutjen e situatës në të cilën gjenden komunitetet rom, ashkali dhe
egjiptianë.
Gjatë kësaj periudhe raportuese IAP i ka kushtuar vëmendje të veçantë promovimit të të
drejtave të njeriut në mesin e komuniteteve të romëve, ashkalive dhe egjiptianëve. Ky
promovim është bërë përmes mediave si dhe në takimet me qytetarë të këtyre
komuniteteve. Kontribut të theksuar në këtë drejtim kanë dhënë organizatat e shoqërisë
civile (OJQ) të cilat merren me çështjet e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve, sikurse
OJQ “Voice of Roma, Ashkali ans Egyptians” (VoRAE), OJQ “Unapređenje Zajednica”,
OJQ “The Idea Partnership”,OJQ “Health for All”, etj.
2.3.1 Kthimi dhe siguria
Siç është theksuar në të gjitha periudhat e mëparshme të raportimit, numri i personave të
zhvendosur brenda vendit dhe refugjatëve nga komunitetet pakicë të cilët janë larguar nga
Kosova po bëhet gjithnjë e më i vogël edhe pse ende, sipas informatave nga Ministria për
Komunitete dhe Kthim (MKK), ekziston interes i madh në kthimin e tyre.
Sipas të dhënave Komisionarit të Lartë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara
(UNHCR) në Kosovë për 16 vitet e fundit janë kthyer gjithsej 25.864 pjesëtarë të
komuniteteve pakicë.134 Gjatë vitit 2016 u kthyen vetëm 356 njerëz, që është herë më pak
se në vitin 2015, kur numri ishte 782 të kthyer.135 Gjithashtu, edhe më tej vazhdojnë të
operojnë qendrat kolektive në të cilat janë të strehuar 468 persona në komunën e
Mitrovicës (pjesa veriore dhe jugore), Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan, Shtërpcë,
Graçanicë dhe Obiliq. 136 Edhe më tej qeveritë lokale nuk kanë gjetur një zgjidhje të
përhershme për të akomoduar personat të cilët janë të vendosur në qendrat kolektive në
komunat e cekura. Është fakt se shumica e njerëzve në qendrat kolektive edhe më tej janë
të vendosur në komunën e Shtërpcës, pavarësisht nga fakti se kjo komunë në
bashkëpunim me MKK ka marrë fonde të rëndësishme për ndërtimin e njësive banesore
për këta persona. Megjithatë, deri në fund të kësaj periudhe raportuese, ata janë ende të
vendosur në qendra kolektive dhe me situatë të pazgjidhur të strehimit. Në lidhje me këtë,
Avokati i Popullit konsideron se është koha e fundit që Komuna e Shtërpcës në mënyrë
serioze dhe të përgjegjshme, duhet të merret me këtë çështje.Për këtë çështje u deklaruar
dhe Komisionari për të Drejtat e Njeriut i Këshillit të Evropësduke apeluar që qendrat
134

Nga viti 2000 deri në nëntor 2016 janë kthyer 11.567 serbë, 13 turq, 3.685 romë, 17 malazez, 1.458
Goran, 3 kroatë, 1,863 boshnjakë dhe 7258 ashkali dhe egjiptianë, Pasqyrë statistikore e UNHCR nga
nëntori i vitit 2016.
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Sipas të dhënave të UNHCR-së nga janari deri në nëntor të vitit 2016 janë kthyer 202 serbë, 7 turq, 30
romë, 1 malazez, 11 boshnjakë dhe 95 ashkali dhe egjiptianë.
136
Persona të zhvendosur brenda vendit në qendrat kolektive në Kosovë: Mitrovicë Veriore 23, Mitrovicë
Jugore 13, Leposaviq 90, Zubin Potok 39, Zveçan 31, Shtërpcë 247, Graçanicë 21dhe Obiliq 4.
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kolektive sa më shpejt që të jetë e mundur të mbyllen dhe ka theksuar domosdoshmërinë
e gjetjes së një zgjidhjeje të qëndrueshme për të gjithë personat e zhvendosur.137
Vërehet një trend kthimi i personave të zhvendosur, por që ky kthim nuk është aq i
qëndrueshëm për shkak se të kthyerit janë kryesisht persona të moshuar, që pas një
periudhe të shkurtër të asistencës së MKK-së dhe organizatave humanitare nuk kanë
kurrfarë perspektive ekonomike. Kjo dërgon një mesazh negativ tek personat e rinj dhe të
aftë për punë, që potencialisht dëshirojnë të kthehen në Kosovë. Përveç mungesës së
perspektivës ekonomike duhet theksuar se gjatë vitit 2016 ka pasur një numër incidentesh
ndëretnike138, gjë që mund të ndikojë në interesimin për t'u kthyer në të ardhmen.
Autoritetet përkatëse rregullisht dhe publikisht kanë dënuar incidente të tilla në komunat
e tyre, si dhe ka pasur reagim të organeve të ndjekjes, që paraqet një shembull pozitiv, i
cili në shumë mënyra mund të ndikojë në vetëdijesimin e qytetarëve edhe të
komuniteteve shumicë edhe asaj pakicë.
Kthimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptianë në Kosovë nga vendet e rajonit edhe
më tej vazhdon të jetë problematik. Institucionet e Kosovës u sigurojnë atyre strehim të
përkohshëm deri në 12 muaj. Por pas kësaj periudhe, shumica e familjeve ende përballen
me vështirësi të mëdha dhe pamundësi për të zgjidhur problemin e tyre të strehimit. Në
periudhën e kaluar, përfaqësuesit e IAP-it ishin në kontakt me disa familje të kthyera
rome të cilët nga frika nuk kanë mundur të kthehen në vendet ku kanë jetuar para vitit
1999, kështu që tani jetojnë në qytete të tjera anembanë Kosovës. Përfaqësuesit e IAP-it i
kanë informuar për procedurat e regjistrimit civil, dhe gjithashtu ka ndërmjetësuar me
sukses me institucionet që janë përgjegjëse për sigurimin e mbështetjes për këta persona
nëpërmjet skemave të ndryshme të ndihmës të parashikuar. Në raportin e lëshuar nga
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE),139 në dhjetor të vitit 2016, u
theksua përparimi i dukshëm në implementimin e kornizës ligjore dhe të politikave për riintegrimin e personave të riatdhesuar në Kosovë. Përkundër disa sfidave me të cilat
përballen personat e riatdhesuar në Kosovë, siç janë qasja në strehim, arsim, asistencë
sociale dhe punësim, sipas këtij raporti, komunat ndjeshëm kanë përmirësuar punën e tyre
duke miratuar një plan lokal të veprimit, dhe gjithashtu është rritur komunikimi mes
institucioneve në nivelin qendror dhe nivelin lokal. Raporti i lartpërmendur i OSBE-së
vlerësoi si të kënaqshëm vlerësimin e rivlerësuar të nevojave të kuadrit ligjor dhe
politikat e personave të riatdhesuar, përfshirë edhe ata që i përkasin komuniteteve pakicë
në Kosovë.
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https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/kosovo-high-time-to-restore-social-cohesion-andsafeguard-media-freedom
138
IAP informatat e cekura i ka konfirmuar në takimin me OSBE-në, i cila u mbajt në Prishtinë me 22
dhjetor 2016. Gjithashtu, Ministria për Komunitete dhe Kthim për incidentet e cekura ka raportuar në veb
faqen e saj zyrtare http://mzp-rks.org/sr-l/aktuelno/vesti.html ose http://mzprks.org/al/aktualitetet/lajmet.html
139
Misioni i OSBE-së Raporti i Vlerësimit të Kosovës për zbatimin e kornizës ligjore dhe të politikave për
ri integrimin e personave të riatdhesuar në Kosovë, dhjetor 2016.
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Kur është fjala për punën dhe përpjekjet e MKK-së, sistemi dhe kushtet e kthimit të
personave të zhvendosur nuk është përmirësuar aspak, por ka mbetur i njëjtë si në vitet e
mëparshme. Edhe pse edhe më tutje vazhdohet të ndërtohen shtëpi dhe banesa për të
kthyerit, nuk është e mjaftueshme vetëm të ndërtohet dhe të mundësohet kthimi, por
duhet edhe të tërhiqet brezi i ri për të marrë këtë hap dhe t‟u sigurohet atyre mundësi për
punësim/vetë-punësim, apo si mbështetje për projektet e bizneseve fillestare dhe
qëndrueshmërinë ekonomike të së njëjtës. Në këtë drejtim, një sfidë e madhe është
“iniciativa e Shkupit”, një nga konferencat më të rëndësishme, e cila u mbajt në mes të
vitit 2016, dhe e cila i referohej promovimit të veprimeve të caktuara në procesin e
kthimit të personave të zhvendosur, e cila është e organizuar nën kujdesin e misionit të
OSBE-së në Kosovë. Megjithatë, edhe pse është ardhur deri te shumë rekomandime të
mira dhe janë miratuar më shumë dokumente dhe strategji për zgjidhjen përhershme të
çështjes së personave të zhvendosur, për këtë nuk ka asnjë informacion specifik ose
dokumente në faqen zyrtare të MKK-së, por as iniciativë serioze për të filluar zbatimin e
rekomandimeve nga Shkupi, duke formuar grupe të punës që do të merren me strategji të
miratuara, etj.
Përfundimi që pason nga e tëra është se ekziston një nevojë për të krijuar një kornizë
ligjore për kthim, në mënyrë që çështja e të zhvendosurve të rregullohet me ligj. Kjo
përfshin miratimin e një ligji gjithëpërfshirës për persona të zhvendosur/refugjatët dhe
kthimin e tyre. Me Ligjin për persona të zhvendosur dhe refugjatë do të vendosej kriteri
deri kur këta persona do të konsiderohen si të zhvendosur, dhe kur ai status ndërpritet. Në
fakt, një numër i këtyre personave tashmë është integruar në Kosovë jashtë vendbanimit
që kishin para vitit 1999, por edhe më tej konsiderohen dhe udhëhiqen si persona të
zhvendosur brenda vendit, gjë që hap derën për keqpërdorime të ndryshme.
Keqpërdorime të tilla, më vonë i vendosin personat e zhvendosur, ata që me të vërtetë
kanë nevojë për ndihmë, në pozicion jo të favorshëm dhe për pasojë gjendja e tyre është e
margjinalizuar. Kjo është një problematikë që është pasojë e mungesës së legjislacionit
që rregullon këtë fushë, dhe të cilën në periudhën e ardhshme duhet të rregullohet.
2.3.2 Shtetësia dhe regjistrimi civil
IAP gjatë periudhës raportuese ka pranuar një numër ankesash në lidhje me pamundësinë
e marrjes së certifikatave të shtetësisë, të cilat janë paraqitur nga persona të zhvendosur të
cilët kanë lindur në Kosovë dhe ku kanë jetuar deri në qershor të vitit 1999, kur ata u
larguan nga Kosova.140 Sidoqoftë, shtetësia e Republikës së Kosovës është e rregulluar
me Ligjin për Shtetësinë (neni 32, paragrafët 1,3 dhe 4), 141 si dhe me Udhëzimin
140

Ankesat nr. 683/16, 822/16 dhe 867/16
Ligji mbi nënshtetësinë në Republikën e Kosovës nr. 04/L-215, neni 32, paragrafët 1,3 i 4:
„1. Të gjithë personat të cilët më 1 janar 1998 kanë qenë shtetas të Republikës Federative të Jugosllavisë
dhe që me këtë datë e kanë pasur banimin e përhershëm në Republikën e Kosovës konsiderohen shtetas të
Republikës së Kosovës dhe regjistrohen si të tillë në regjistrin e shtetasve pa marrë parasysh vendbanimin
ose shtetësinë që posedojnë aktualisht.
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Administrativ për kriteret që përfshijnë dëshmi të shtetësisë së ish-RFJ-së me datë
01.01.1998, (Neni 3, paragrafët 1,3 dhe 4) 142 e cila në mënyrë specifike rregullon
procedurën për marrjen e shtetësisë, si dhe rregullimin e çështjes së shtetësisë për
personat të cilët deri në vitin 1999 jetonin në Kosovë, pavarësisht se ku është vendbanimi
i tyre në kohën e dorëzimit të kërkesës për nënshtetësi. Ankesat janë paraqitur kundër
Drejtorisë Komunale të Regjistrimit Civil/zyrat e regjistrimit në komunat e Ferizajt, Pejës
dhe Prizrenit, sepse ankuesve këto zyre të gjendjes civile, gjatë aplikimit u kanë kërkuar
të dorëzojnë një certifikatë për vendbanim në Kosovë, edhe pse e njëjta nuk mund të
merret për shkak se këta persona ende udhëhiqen si persona të zhvendosur dhe kanë
vendbanim në Republikën e Serbisë. Si rezultat i kësaj, ankuesve u janë lëshuar ekstrakte
të certifikatave të lindjes në të cilën pjesa mbi shtetësinë është fshirë pavarësisht nga fakti
se këta njerëz ishin qytetarë të Republikës së Kosovës.
Për të shmangur probleme të tilla në të ardhmen, Avokati i Popullit konsideron se është e
nevojshme që Agjencia për Regjistrim Civil (ACR), në bashkëpunim me Ministrinë e
Punëve të Brendshme (MPB) t‟i udhëzojë të gjitha zyrat komunale për regjistrim
civil/zyrat e regjistrimit t‟u dërgoj letër qarkore në të cilën përsëri do të ri-dorëzoj
Udhëzimin Administrativ të MPB-së nr. 05/2014, për të shmangur lëshime të tilla të
zyrtarëve për regjistrim civil, me qëllim të sigurimit të mundësisë për të gjithë qytetarët e
Kosovës që në mënyrë të barabartë dhe pa përjashtim, të ushtrojnë të drejtat e tyre civile.
Sa i përket regjistrimit civil të romëve, ashkalive dhe egjiptianëve, duhet theksuar se ka
pasur progres të mirë në këtë fushë, ndërsa institucionet kompetente kanë vazhduar me
praktikën e mirë që njëherë në muaj gjatë vitit pjesëtarëve të këtyre komuniteteve u
ofrohen shërbime falas të regjistrimit civil, por edhe se të njëjtët persona përjashtohen
nga pagesa e taksave që duhet paguar në rast të vonesave gjatë regjistrimit.

3. Regjistrimi i personave të përcaktuar në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni në regjistrin e shtetasve bëhet
me kërkesë të personit që plotëson kushtet e parapara në këtë nen.
4. Organi kompetent përcakton me akt nënligjor kriteret në bazë të të cilave vërtetohet posedimi i shtetësisë
së Republikës Federative të Jugosllavisë dhe banimi i përhershëm në Republikën e Kosovës më datën 1
janar 1998“
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Udhëzimi Administrativ MPB nr.05/2014 mbi kriteret të cilat përbëjnë prova mbi nënshtetësinë e ish
RFJ me datë 01.01.1998., neni 3, paragrafet 1,3 dhe 4:
“ 1. Të gjithë personat të cilët më 1 janar 1998 kanë qenë shtetas të RSFJ-së dhe që me këtë datë e kanë
pasur banimin e përhershëm në Republikën e Kosovës konsiderohen shtetas të Republikës së Kosovës dhe
regjistrohen si të tillë në regjistrin e shtetasve.
3. Me qëllim të vërtetimit të nënshtetësisë së ish RFJ duhet të dorëzohen njëri nga dokumentet zyrtar në
vijim të lëshuara para datës 1 janar 1998 apo ndonjë vërtetim tjetër:
3.1. Vërtetimi për nënshtetësinë e ish RFJ;
3.2. Certifikatë i lindjes, certifikatë e martesës;
3.3. Pasaporta i RFJ, letërnjoftimi i RFJ;
3.4. Çdo dokument tjetër i cili vërteton nënshtetësinë e RFJ; “
4. Në mungesë të dokumenteve zyrtarë nga paragrafi 3 i këtij neni mund të merren parasysh edhe dëshmi
tjera, përfshirë dëshmitë të cilat vërtetojnë se personat kanë përmbushur të gjitha kushtet e nënshtetësisë së
RFJ. DD në kuadër të MPB-së i vlerëson këto dëshmi dhe sjell vendimin e duhur.“
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2.4 Të drejtat pronësore
Gëzimi dhe disponimi i lirë i pronës private edhe më tej është një nga problemet më të
mëdha me të cilat përballen shumica e pjesëtarëve të komuniteteve pakicë. Problemi i të
drejtave të pronësisë dhe respektimi i të njëjtave mbetet një sfidë e madhe për qytetarët,
prokurorinë, policinë, autoritetet gjyqësore, të cilët ende akuzat penale, kur kanë të bëjnë
me pronën e uzurpuar, nuk i trajtojnë me konsistencë në procedurë penale, e gjithashtu
edhe në procedurat civile ku pronarët e ligjshëm nuk mund të hyjnë në pronën e tyre dhe
të disponojnë lirisht me të. Edhe më tej nuk i jepet prioritet këtyre rasteve, edhe pse është
e nevojshme të bëhet kjo.
Edhe pse Agjencia Kosovare e Pronës (AKPr) ka zgjidhë të gjitha pretendimet e ngritura,
kjo agjenci është ende në një situatë të vështirë kur bëhet fjalë për fondet e caktuara për
prishjen e ndërtimeve pa leje në pronën e uzurpuar, për rrënimin e të cilit i janë dorëzuar
agjencisë kërkesat nga pronarët e tokave. Kur është fjala për zgjidhjen e kërkesave të
mësipërme, AKPr ka arritur që rreth 30 kërkesa të tilla t‟i zgjidh me ndërmjetësim, por
ende ka kërkesa të tjera për prishjen e objekteve për të cilat nuk dihet kur dhe si do të
zbatohen. Përveç kësaj, si një nga sfidat që priten janë transformimi që e pret AKPr-në në
Agjencinë për të verifikuar pasurinë dhe kompetenca që ka të bëjë me menaxhimin e
pasurive të cilat janë vendosur nën administrimin e AKPr, e të cilën e kishin kërkuar ata
qytetarë të cilët nuk janë në gjendje të kthehen dhe se prona e tyre e paluajtshme është
liruar nga uzurpatorët e njëjtë. Ka pasur iniciativa që me këtë çështje të merret MKK, por
duke u bazuar në informacionin që disponon IAP, MKK konsideron se nuk është në
mandatin e saj të menaxhoj pasurinë e personave të zhvendosur, kështu që kjo çështje
ende ka mbetur e hapur për dialog dhe diskutim të mëtejshëm mes institucioneve 143 .
Përveç kësaj, ende është prezent një problem i cili lidhet me faktin që pjesa më e madhe e
pasurisë së paluajtshme, në të cilën, para konfliktit të armatosur në Kosovë, kanë jetuar
familje me dokumentacion joadekuat të komuniteteve romë, ashkali dhe agjiptasë, si dhe
një pjesë është uzurpuar nga palët e treta. Kjo sfidë ende qëndron si diçka që institucionet
duhet ta zgjidhin sa më shpejt që të jetë e mundur.
Kur është fjala për ri-uzurpimin e pronës, situata është e njëjtë me atë të raportit të
mëparshëm vjetor të IAP.144 IAP në të gjitha vitet e fundit ka marrë ankesa për punën e
prokurorisë që kanë të bëjnë me të njëjtat lëshime dhe shkelje të të drejtave të qytetarëve
për të disponuar në mënyrë paqësore dhe lirisht me pronë, ri-uzurpimi i pronës së tyre, si
dhe largimi efektiv dhe i menjëhershëm uzurpatorëve të pasurive të patundshme të
uzurpuara, për të cilën IAP ka folur gjithë vitet e fundit. Duke pasur parasysh se është e
nevojshme që edhe këtë herë të theksohet dhe të përkujtohet se si prokuroria, ashtu edhe
autoritetet policore në mënyrë të vazhdueshme dhe jo selektive duhet të zbatojnë Kodin
143

IAP ka marrë këtë informacion në një takim me OSBE-në, i cili u mbajt në zyrën rajonale në Graçanicë
më 14 dhjetor 2016.
144
Raporti vjetor i IAP për vitin 2015, pjesa 1.4. Komunitetet pakicë, të drejtat e pronës, faqe 53,
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Penal, Kodin e Procedurës Penale dhe Ligjin e Policisë në rastet e uzurpimit dhe riuzurpimit të pronës së paluajtshme. E rëndësisë së madhe për pjesëtarët e komuniteteve
pakicë është që lëshimet e bëra në punën e prokurorëve, gjykatave dhe policisë të
përmirësohen dhe që shkelësit të ndëshkohen në mënyrë adekuate, për shkak se politika e
deritanishme penale në raste të tilla jep përshtypjen vetëm të një dënimi formal, pa efekt
të qëndrueshëm, pasi që autorë të njëjtë kryejnë krime të njëjta përsëri, duke
pamundësuar pronarët që të disponojnë me pasurinë e tyre, dhe të njëjtën të vënë në
posedimin e tyre.
Në kuadër të çështjes së cekur të të drejtave pronësore të personave të zhvendosur dhe
refugjatëve duhet cekur edhe çështjen e mbledhjes së tatimit në pronë për personat prona
e të cilëve është uzurpuar ose për shumë vite ka qenë e uzurpuar nga palë të treta. Në fakt
ka sinjale pozitive nga Ministria e Financave që do të aprovohet Udhëzimi Administrativ
për të rregulluar çështjen e mësipërme në përputhje me gjendjen faktike dhe këtë gjatë
vitit 2017, me iniciativën dhe përpjekjet e misionit të OSBE-së në Kosovë, e cila për
shumë vite është duke u përpjekur për ta zgjidhur këtë problem në lidhje me mbledhjen e
taksave për pronarët e pronës së paluajtshme të uzurpuar.145

2.5 Arsimi
Kur bëhet fjalë për arsimimin e komuniteteve pakicë, ende nuk ka sistem të unifikuar të
arsimit, si dhe bashkëpunim formal në mes të dy sistemeve të arsimit të vendosur në
Kosovë, një sipas planit dhe programit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë së Republikës së Kosovës (MASHT), dhe i dyti që punon në përputhje me
programin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimin Teknologjik të Republikës së
Serbisë. Situata është e njëjtë si në të gjitha periudhat e mëparshme raportuese. 146
Pjesëtarët e komuniteteve pakicë ndjekin njërin nga dy sistemet e cekura të arsimit, në
varësi prej qytetit dhe zonës në të cilën ata jetojnë, si dhe nga gjuha që flasin. MASHT
siguron mësim në gjuhën shqipe, boshnjake dhe turke, ndërsa sistemi arsimor i Serbisë
ofron arsimin në gjuhën serbe që ndiqet nga anëtarët serb, rom, goran (në fshatrat në
komunën e Dragashit) dhe një pjesë e komunitetit boshnjak në veri të Kosovës. Orët e
mësimit në gjuhën rome ofrohen për nxënësit e komunitetit rom në disa shkolla në kuadër
të dy sistemeve të arsimit. Bashkëpunimi i vetëm që është regjistruar në mes të
autoriteteve të Kosovës dhe shkollave fillore dhe të mesme që operojnë në kuadër të planprogramit së Serbisë është përmes Drejtorisë për Arsim në komunat të cilat janë kryesisht
të banuara me pjesëtarë të komunitetit serb dhe të cilat ndihmojnë këto shkolla në
aspektin e furnizimit me lëndë djegëse, furnizime të zyrës, projekte të infrastrukturës,
nëse është e nevojshme, si dhe ndihmë në aspektin e logjistikës në zbatimin e aktiviteteve
jashtëshkollore të nxënësve.
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IAP ka marrë këtë informacion në një takim me OSBE-në, e cila u mbajt në zyrën rajonale në Graçanicë
më 14 dhjetor 2016.
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Edhe më tej nuk ka progres në përmirësimin e gjendjes së teksteve shkollore në gjuhën
boshnjake dhe turke. Pjesëtarët e komuniteteve boshnjake dhe turke, si dhe IAP nga viti
në vit theksojnë problemin e mungesës së librave në këto gjuhë, të cilën nuk e zgjidh
MASHT-i. Tekstet në gjuhën boshnjake për klasat e ulëta janë ende të dobëta dhe
joadekuate, ndërsa për klasat më të larta (të shkollave të mesme) edhe më tej nuk ka
tekste, por ato sigurohen nga Bosnja dhe Hercegovina, dhe e njëjta situatë vlen edhe për
librat në gjuhën turke. Çfarë është e nevojshme të theksohet në këtë rast nuk është vetëm
problemi i importeve dhe kostoja e lartë e këtyre teksteve, por edhe papajtueshmëria e
planeve dhe programeve të arsimit në Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Turqi.
Gjithashtu, me probleme në arsim po përballen edhe anëtarët e komunitetit goran të cilët
ndjekin mësimet në kushte shumë të këqija në fshatrat që i përkasin komunës së
Dragashit. Një pjesë e anëtarëve të komunitetit goran ndjekin mësimet sipas planit dhe
programit të MASHT-it, ndërsa një pjesë sipas planit dhe programit të Republikës së
Serbisë dhe kështu ndjekin mësimet në dy ndërrime në varësi të asaj se sipas cilit sistem
punojnë. Në të kaluarën ka pasur probleme dhe komunikim të dobët mes dy drejtorëve të
dy sistemeve të ndara të arsimit, dhe në këtë mënyrë nxënësit dhe mësuesit kanë vuajtur
më së shumti, dhe më shpesh nuk është mbajtur mësimi sesa që është mbajtur.
Komunikimi i dobët është tejkaluar, bashkëpunimi është përmirësuar, përveç në fshatin
Krushevë, ku fëmijëve që ndjekin mësimin në gjuhën serbe nuk u është lejuar të mbajnë
mësimin në të njëjtën ndërtesë të shkollës në këtë fshat, por duhet të udhëtojnë në fshatra
të tjera të afërta për të mos munguar në shkollë. Megjithatë, ajo që është problemi më i
madh në fshatrat Rapçe, Mlike dhe Glloboçicë është infrastruktura e dobët dhe e
shkatërruar në shkolla, ndërtesa të vjetra, stufa të shkatërruara për ngrohje (veçanërisht në
fshatin Rapçe ku nuk ka ngrohje në klasë), mungesa e lëndëve djegëse gjatë periudhës së
dimrit, dhe kështu me radhë. Për problemet e përmendura më lart, përveç IAP ka
raportuar edhe OSBE si dhe ECMI, megjithatë komuna e Dragashit nuk ka ndërmarrë
ndonjë hap konkret për përmirësimin e situatës në shkolla.
Edhe pse ka probleme të shumta që lidhen me fushën e arsimit të komuniteteve pakicë,
duhet të theksohen edhe ato pozitive, siç janë verifikimi i diplomave të fituara në
Universitetin e Mitrovicës së Veriut. Duke pasur parasysh se mandati themelor i Zyrës
për Çështje të Komuniteteve pranë Zyrës së Kryeministrit është integrimi i plotë i të
gjitha komuniteteve pakicë, gjatë vitit 2015 është ngritur çështja e verifikimit të
diplomave të fituara në Universitetin e Mitrovicës së Veriut. Puna për verifikim vazhdoi
edhe gjatë vitit 2016, gjatë së cilës Zyra për Çështje të Komuniteteve, e Qeverisë së
Kosovës ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me komunat e Graçanicës,
Mitrovicës së Veriut dhe Ranillugut. Drejtoritë për Arsim në komunat e përmendura kanë
filluar të marrin kërkesa për verifikimin e diplomave nga 1 qershori i vitit 2016. Përveç
këtyre zyrave, kërkesat mund të paraqiten edhe në ndërtesën e MASHT-it, duke e bërë
një total prej katër zyrave të cilat merren me mbledhjen e kërkesave dhe shpërndarjen e
dokumenteve të verifikuara aplikantëve. Deri në fund të vitit 2016, janë paraqitur më
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shumë se 200 kërkesa, nga të cilat shumica janë verifikuar me sukses, dhe procesi i
verifikimit do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2017.147 Megjithatë, problemi që e shoqëron
gjithë procesin e verifikimit paraqet verifikimi i diplomave të fituara në periudhën nga
viti 1999 deri në vitin 2000, periudhë e cila nuk është përfshirë në këtë proces, si dhe
diplomat e shkollave të profilit të lartë të studimeve profesionale, për çka ende është duke
u kërkuar një zgjidhje adekuate.148
Efekti pozitiv i verifikimit të diplomave të fituara në Universitetin e Mitrovicës Veriore
do të mund të shihet vetëm pas analizës së përfaqësimit të komuniteteve pakicë në
shërbimin civil të Kosovës, si në nivel qendror ashtu edhe atë lokal në periudhën në
vijim.
Kur bëhet fjalë për arsimimin e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve duhet të theksohet se
gjatë periudhës raportuese ka pasur disa rezultate pozitive dhe inkurajuese. MONT ka
zhvilluar planin dhe programin për gjuhën rome, ndërsa në disa shkolla nxënësit romë
ndjekin mësimet në gjuhën rome, por vetëm si lëndë zgjedhore. Gjatë viteve të kaluara,
IAP ka raportuar dhe për vërejtjet e veta në lidhje me regjistrimin e komuniteteve pakicë
në Universitetit të Prishtinës, me kuotat e vendeve të rezervuara. Gjatë vitit 2016,
MASHT-i ka lëshuar Udhëzimin Administrativ Nr.09/2016 për zbatimin e masave
afirmative dhe vendeve të rezervuara për pranimin e kandidatëve nga komunitetet pakicë
në institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë, dhe janë përshkruar edhe masa të
tjera lehtësuese në nivelin e arsimit të lartë, me nismë të IAP, dhe përveç kësaj, IAP
gjithashtu është i autorizuar të monitorojë zbatimin e Udhëzimit Administrativ të cekur
më lartë. Varësisht nga rrethanat specifike, IAP do të ketë mundësi që të veprojë në
përputhje me mandatin e tij në këtë drejtim.
Ashtu si në vitin e kaluar, edhe në vitin 2016 MASHT-i në bashkëpunim me donatorët
vendorë dhe ndërkombëtarë, siç janë „Roma Education Fund“ (REF), “Fondacioni i
Kosovës për Shoqëri të Hapur” (KFOS), projekti i BE-së “SIMRAES 2” dhe OJQ
“VoRAE” me mbështetjen e HEKS-it ka ndarë 500 bursa për studentët nga radhët e
romëve, ashkalive dhe egjiptianëve, të cilët ndjekin shkollat e mesme në Kosovë.
Megjithatë, edhe më tej problemi më i madh në fushën e arsimit është braktisja e
vazhdueshme nga shkollimi i detyrueshëm nga nxënësit romë, ashkali dhe egjiptianë.
Numri më i madh i nxënësve që kanë braktisur shkollimin në vitet e fundit është pasojë e
migrimit të një numri të madh të familjeve të këtyre komuniteteve në Evropën
Perëndimore. Sipas informatave që IAP i ka marrë gjatë vitit 2016 fëmijët vazhdojnë të
braktisin shkollën, por në numër shumë më të vogël se më parë. MASHT qysh në vitin
2012 ka nxjerr Udhëzimin Administrativ Nr.19/2012 mbi themelimin dhe forcimin e
ekipeve për parandalim dhe reagim në lidhje me braktisjen dhe mos regjistrimin e arsimit
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të detyrueshëm, e që ka për qëllim të përcaktojë parimet e përgjithshme, përgjegjësitë dhe
procedurat për krijimin dhe forcimin e ekipeve për parandalimin e këtij problemi. Sipas
këtij udhëzimi, themelimi i ekipeve bëhet në nivelin e shkollës fillore, në nivel komunal.
IAP gjatë monitorimit dhe vlerësimit të performancës së këtyre ekipeve, arriti në
përfundim se në disa komuna, këto ekipe ishin krejtësisht pasive. Ekipet, për më tepër,
nuk kanë dorëzuar asnjë raport të vetëm për punën e tyre në Drejtoritë Komunale të
Arsimit në baza tremujore, siç parashikohet në udhëzimin administrativ në fjalë.
Përkundër faktit se puna dhe aktivitetet e ekipit janë të një rëndësie të madhe në
parandalimin e braktisjes së arsimit të detyruar, edhe më tej ekipet formohen vetëm në
letër, ndërsa puna është reduktuar në minimum apo nuk punohet fare. Në lidhje me këtë
çështje, gjetjet dhe vlerësimet konkrete të cilat IAP do t‟i publikojë në kohën kur të
përfundoj hulumtimi në të gjitha komunat e Kosovës, dhe do të jepen rekomandime
konkrete për të gjitha institucionet relevante me detyrimet e tyre në bazë të Udhëzimit
Administrativ Nr.19/2012.
Strategjia për integrimin e Komuniteteve, Ashkali dhe Egjiptasë 2017-2021
Misioni i OSBE-së në Kosovë, në bashkëpunim me Zyrën për qeverisje të mirë, të
drejtave të njeriut, mundësive të barabarta dhe mos-diskriminim më 15 nëntor 2016,
paraqiti një draft final të një strategjie gjithëpërfshirëse për integrimin e romëve,
ashkalive dhe egjiptianëve për periudhën 2017-2021. Kjo strategji përfshin katër fusha
kryesore, siç janë arsimi, punësimi, shëndetësia dhe çështje sociale dhe të strehimit, me
qëllim të përmirësimit të gjendjes socio-ekonomike të romëve, ashkalive dhe
egjiptianëve.
Përfaqësuesit e Qeverisë së Republikës së Kosovës pohojnë se objektivat e përcaktuara
në strategjinë e mësipërme do të përmbushen në tërësi, duke përfshirë buxhetimin e
aktiviteteve të planifikuara në sektorë të caktuar.
Qeveria e Kosovës në vitin 2008 ka miratuar një strategji për integrimin e romëve,
ashkalive dhe egjiptianëve për periudhën 2009-2016, dhe më vonë planin e veprimit për
zbatimin e kësaj strategjie. Përfaqësues të shoqërisë civile, duke përfshirë organizatat
joqeveritare që merren me çështje të romëve, ashkalive dhe egjiptianëve, si dhe IAP kanë
kritikuar në vazhdimësi se Qeveria nuk ka ndërmarrë masa konkrete për zbatimin e saj.
IAP në këtë drejtim ka dhënë rekomandimet e tij me qëllim të zbatimit më të mirë të
strategjisë dhe kërkoi që në strategjitë e ardhshme të ketë më pak sektorë, dhe më shumë
rezultate. Në strategjinë e re ky rekomandim është zbatuar, kështu që tani janë themeluar
vetëm 4 nga 11 sektorë sa ishin në strategjinë e mëparshme (duke përfshirë 9 sektorë dhe
2 nën-sektorë). Në periudhën e ardhshme do të vlerësohet përdorimi dhe efektiviteti i
strategjisë së re, në pajtim me gjendjen në terren dhe punën e institucioneve në zonat në
të cilat në strategji janë të listuara si prioritet.
Megjithatë, ka tendenca të cilat pjesëtarët e komunitetit egjiptian në Kosovë, së bashku
me përfaqësues të shoqërisë civile nuk e mbështesin, dhe të cilat janë iniciuar nga
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përfaqësues të komunitetit egjiptian në Kuvendin e Kosovës, që ky komunitet të
përjashtohet nga kjo strategji. Do të thotë që, për shkak të pakënaqësisë me zbatimin
kontradiktor të Strategjisë së mëparshme 2009-2015, dhe për shkak të mungesës së
rezultateve konkrete veçanërisht në drejtim të gjendjes socio-ekonomike dhe mos
zgjidhjes së problemeve të strehimit të këtij komuniteti, ishte kërkuar nga deputetët e
Partisë Liberale të Egjiptianëve (PLE) që egjiptianët të lihen jashtë kësaj Strategjie, e cila
i referohet romëve, ashkalive dhe egjiptianëve, por të bëhet një platformë e veçantë që i
referohet situatës në komunitetin egjiptian në Kosovë.149
Në këtë drejtim, Avokati i Popullit shpreh shqetësimin e tij në lidhje me tregues të
caktuar se komuniteti egjiptian, do të mbetet jashtë Strategjisë së re, dhe është i mendimit
se kjo nuk duhet të ndodh, për shkak se me një veprim i tillë ky komunitet do të vihet në
situatë të palakmueshme në raport me romët dhe ashkalitë, ku të tre së bashku formojnë
komunitetet më të cenueshme në Kosovë.
Në këtë drejtim, Avokati i Popullit më 2 gusht 2016 në një deklaratë për shtyp ka dhënë
opinionin e tij mbi Strategjinë për integrimin e komuniteteve të romëve, ashkalive dhe
egjiptianëve në Kosovë. Avokati i Popullit vuri në dukje se strategjitë, kryesisht ato që
merren me të drejtat e njeriut në Kosovë, janë zhvilluar në numër të madh, por deri më
tani nuk e kanë arritur qëllimin e miratimit të tyre. Strategjitë e mësipërme që kanë të
bëjnë me të drejtat e njeriut janë mbi 13 dhe të gjitha ato janë të panevojshme për shkak
se numri i madh në mënyrë të panevojshme komplikon situatën, prandaj është e
nevojshme të përmblidhen të gjitha në një dokument i cili do të përmbajë informata
specifike, objektivat, afatet kohore, llogaridhënien në zbatim, buxheti, vlerësimi, etj.

2.6 Përdorimi i gjuhëve
Kosova bënë pjesë në njërën nga ato shtete, të cilat me një numër të ligjeve dhe akteve
nënligjore kanë rregulluar çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhëve zyrtare në nivel qendror
dhe lokal.
Avokati i Popullit, sikurse me vite me radhë, ashtu edhe në këtë periudhë raportuese,
përveç duke vepruar sipas ankesave të qytetarëve lidhur me shkeljen e të drejtës për
përdorimin e gjuhëve zyrtare, i ka kushtuar vëmendje të plotë monitorimit dhe vlerësimit
të zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe respektimin e të drejtave gjuhësore në
Republikën e Kosovës, si në nivel qendror ashtu edhe në nivelin lokal.
Duke monitoruar përgjatë viteve përdorimin zyrtar të gjuhëve në Republikën e Kosovës
si dhe respektimin e kuadrit ligjor në fushën e përdorimit të gjuhës, është e qartë se
ushtrimi i të drejtës së barabartë për përdorimin zyrtar të gjuhëve shqipe dhe serbe,150 si
149

https://www.facebook.com/VetonBerisha.faqjazyrtare/photos/a.302089563298523.1073741828.3010545
53402024/529807707193373/
150
Neni 5 paragrafi 1 I Kushtetutës së Republikës së Kosovës
1.“Gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës janë Gjuha shqipe dhe serbe.”
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dhe përdorimin e gjuhëve të tjera zyrtare të komuniteteve pakicë në nivel lokal, të cilat
duhet të bëhen në përputhje me ligjin, është ende në proces, i cili përveç bazës ekzistuese
institucionale dhe ligjore dhe krijimit të një mekanizmi të specializuar për mbrojtjen dhe
monitorimit, duke formuar Zyrën Komisionarit të gjuhës, ende kërkon zhvillimin dhe
ofrimin e një sërë kushtesh të tjera në drejtim të realizimit të saj, e në rend të parë sjelljen
e përgjegjshme të autoriteteve legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore në zbatimin e
kuadrit ligjor që rregullon të drejtat gjuhësore, për të përmbushur në mënyrë të plotë
respektimin e parimit të mundësive të barabarta në realizimin e të drejtave gjuhësore dhe
shpërndarjen e drejtësisë.
Ky proces po shkon shumë ngadalë. Pavarësisht përparimit të vogël në respektimin e të
drejtave gjuhësore ndër vite, rruga që duhet të kalohet përmes zbatimit të plotë ligjor në
arritjen e barazisë në përdorimin e gjuhëve zyrtare në Kosovë ende nuk ka arritur fundin
e vet dhe ende shkakton pasiguri dhe pabarazi sociale në ushtrimin dhe respektimin e të
drejtave gjuhësore.
Në institucionet e sistemit në nivel qendror dhe lokal ende ekziston një praktikë e veçantë
dhe e pabarabartë në lidhje me ushtrimin e të drejtës për përdorim zyrtar të gjuhës dhe
vërehet se ende ka rezistenca shoqërore për njohjen e kësaj të drejte, e cila edhe gjatë
kësaj periudhe raportuese vazhdon të shtrembërojë parimin e barazisë në përdorimin e
gjuhës shqipe dhe serbe dhe politikës së mundësive të barabarta, dhe dera hapet në tërësi
për diskriminim. Ndërsa ndalimi i diskriminimit në bazë të, në mes tjerash, gjuhës
paraqet një parim themelor i të drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Ndalimi i
diskriminimit në bazë të gjuhës, është e rregulluar edhe me ligjin e brendshëm, d.m.th.
me Kushtetutën e Kosovës, si dhe me Ligjin e veçantë për mbrojtjen nga diskriminimi.
Kushtetuta, përveç dispozitës specifike që drejtpërsëdrejti rregullon çështjen e përdorimit
zyrtar të gjuhëve shqipe dhe serbe dhe përdorimin e gjuhëve të komuniteteve tjera pakicë
në Kosovë, për ushtrimin e kësaj të drejte, relevante janë edhe dispozitat tjera kushtetuese
që garantojnë barazinë para ligjit,151 i cili shprehimisht thotë se gjuha nuk duhet të jetë
arsye për diskriminim. Përveç kësaj edhe nenet tjera të Kushtetutës garantojnë barazinë
para ligjit dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë i përkasin realizimit të të
drejtave gjuhësore dhe mbrojtjen nga diskriminimi gjatë ushtrimit të të drejtave të tjera të
Neni 2 i Ligjit mbi përdorimin e gjuhëve
2.1”. Gjuha shqipe dhe serbe dhe shkrimet (alfabetet) e tyre janë gjuhë zyrtare në Kosovë dhe kanë status
të barabartë në institucionet e Kosovës.
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Neni 24 i Kushtetutës RK [Barazia para Ligjit]
“1. Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë ligjore, pa
diskriminim.
2. Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose
të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike,
sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal.
3. Parimet e mbrojtjes së barabartë ligjore nuk parandalojnë vënien e masave të nevojshme për mbrojtjen
dhe përparimin e të drejtave të individëve dhe grupeve që janë në pozitë të pabarabartë. Masat e tilla do të
zbatohen vetëm derisa të arrihet qëllimi për të cilin janë vënë ato.”
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mbrojtura, për shembull. në procedurat para gjykatës, organeve të tjera shtetërore ose
organizatave të cilat ushtrojnë autoritet publik.152
Për rregullimin e të drejtës për përdorim zyrtar të gjuhës së tyre në nivel ligjor është
shumë i rëndësishëm Ligji për përdorimin e gjuhëve,153 qëllimi i të cilit është të sigurojë
përdorimin e gjuhëve zyrtare si dhe gjuhëve të komuniteteve, gjuha amtare e të cilëve
nuk është gjuhë zyrtare, në institucionet e Kosovës dhe ndërmarrjeve dhe organizatave të
tjera që kryejnë funksione dhe shërbime publike. Me këtë ligj gjithashtu ndalohet në
mënyrë eksplicite çdo diskriminim bazuar mbi bazën e gjuhës.154
Në lidhje me këtë, duhet theksuar faktin se vetëm komuna e Graçanicës ka futur gjuhën
rome në përdorim zyrtar. Megjithatë, pavarësisht nga fakti se gjuha rome është në
përdorim zyrtar, në këtë komunë ende nuk ka përkthim të dokumenteve zyrtare dhe
formularëve në gjuhën rome. Zyrtarët e komunës së Graçanicës në lidhje me këtë kanë
deklaruar se janë të gatshëm të punësojnë një përkthyes dhe një numër të caktuar të
zyrtarëve për të punuar si për përkthim, ashtu edhe me qytetarët e komunitetit rom, por që
nuk kanë marrë një përgjigje pozitive nga Ministria e Administratës Publike dhe
Ministria e Financave, dhe kërkesa deri më sot nuk është miratuar. Komunat tjera në të
cilat pjesëtarët e komunitetit rom jetojnë në një numër që nuk është i papërfillshëm, edhe
më tej nuk mund të realizojnë të drejtën e tyre që të kenë gjuhën e tyre në përdorim
zyrtar.
Avokati i Popullit gjithashtu vëren se, gjatë rregullimit të kësaj çështjeje duhet marr në
konsideratë përdorimin e barabartë të gjuhëve zyrtare dhe alfabeteve, për shkak se në
territorin e Kosovës jetojnë dhe pjesëtarë të komuniteteve të tjera pakicë që përdorin
gjuhën serbe, alfabeti i të cilit është latin, dhe për këtë arsye Qeveria duhet të specifikojë
qartë se me përdorim zyrtar do të përdoren të dy alfabetet e gjuhës serbe, në bazë të
respektimit të barazisë së të gjithë qytetarëve të Kosovës që përdorin gjuhën serbe dhe të
drejtën për shprehjen e identitetit kombëtar përmes përdorimit të gjuhës dhe shkrimit
(alfabetit).
Duke përcjellë zbatimin e të drejtave gjuhësore dhe duke analizuar të dhënat dhe
praktikat e mbledhura në nivel qendror dhe lokal,155 gjatë periudhës raportuese, Avokati i
Popullit konstatoi se, pavarësisht përmirësimeve të vogla, situata në lidhje me përdorimin
e gjuhëve zyrtare nuk ka ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme në krahasim me
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Të shihet neni 3 i Kushtetutës, neni 29 paragrafi 2, neni 30 paragrafet 1 dhe 5, neni. 40, neni 57, neni
58. neni 59
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Ligji mbi përdorimin e gjuhëve nr.02/L-37
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Të shihet neni 3 i Ligjit mbi përdorimin e gjuhëve
155
Të dhënat e mbledhura gjatë takimeve në vitin 2016 me Komisionerin për gjuhët, Misionin e OSBE-së
në Kosovë dhe OJQ ECMI Kosova, duke përcjellur raportet dhe hulumtimet e tyre lidhur me zbatimin e të
drejtave gjuhësore në Kosovë; në takime të përfaqësuesve të IAP me qytetarët, nga ankesat individuale
pranë IAP në lidhje me shkeljet e të drejtave gjuhësore, duke lexuar ligjet dhe rregulloret dhe dokumentet e
tjera të organeve shtetërore; nëpërmjet mediave dhe tjera.
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periudhat e mëparshme raportuese.156 Shumica e këtyre problemeve ende ekzistojnë, dhe
pak a shumë edhe sot janë të njëjta.
Prandaj, Avokati i Popullit prapë përsëritë dhe tregon për disa çështje kyçe, siç janë:
autoritetet publike nuk nxisin në shkallë të plotë, në përputhje me standardet e miratuara
ndërkombëtare dhe ligjin përkatës të brendshëm, zbatimi i së drejtës në përdorim zyrtar të
gjuhës dhe shkrimit në nivel qendror dhe lokal; si niveli qendror ashtu edhe niveli lokal i
qeverisjes nuk planifikon dhe nuk ndan fonde të mjaftueshme e të nevojshme për
realizimin e së drejtës për përdorim zyrtar të gjuhës; problemet e përdorimit të gjuhëve
zyrtare në procesin e hartimit të legjislacionit vështirësojnë përfshirjen e komuniteteve në
procesin legjislativ në të dy nivelet e qeverisjes; mungesa e zyrtarëve tek autoritetet
publike që i njohin mirë gjuhët zyrtare dhe mund të arrijnë komunikimin e duhur me
palët; Problemi në të dy nivelet e qeverisjes është një numër i pamjaftueshëm i
përkthyesve, kualifikimet e tyre, zhvillimi i tyre i pamjaftueshëm dhe certifikimi, gjë që
rezulton në nivele të ulëta të cilësisë së teksteve të përkthyera dhe mospërputhje midis
versioneve të ndryshme gjuhësore; shkelje të së drejtës për përdorimin e barabartë të
gjuhës serbe në procedurën administrative të iniciuar para autoriteteve kompetente në
nivel qendror dhe lokal; mosrespektimi i gjuhëve zyrtare në faqet zyrtare të internetit të
institucioneve të caktuara në të dy nivelet e qeverisjes.
Gjithashtu, mësimi i gjuhëve zyrtare, është në një nivel që nuk e plotëson integrimin
social të komuniteteve pakicë, që rezulton tutje me rritje të zyrtarëve që njohin vetëm një
gjuhë në administratën publike.
Me qëllim të zbatimit të politikës dygjuhësore dhe për të siguruar barazinë e të dy
gjuhëve zyrtare, siç përshkruhet në legjislacion, Avokati i Popullit edhe një herë thekson
se nevojat e mësimit të gjuhëve shqipe dhe serbe nga fazat e hershme në sistemin arsimor
të Kosovës, duhet të merren seriozisht dhe të trajtohen nga Qeveria dhe përfaqësuesit
politikë serb dhe shqiptarë të Kuvendit të Kosovës.
Avokati i Popullit, gjithashtu vite me radhë, e sheh si shqetësuese situatën në komunat në
veri të Kosovës, të cilat janëtë banuara me komunitet shumicë serbe, ku shqiptarët e
Kosovës, vite me radhë, kanë probleme në përmbushjen e të drejtave gjuhësore, sepse në
këto komuna aspak nuk respektohet përdorimi i gjuhëve zyrtare në Kosovë.
Avokati i Popullit është gjithashtu i shqetësuar për faktin se edhe pse Komisioni
Ndërministror për Çështje të Komuniteteve qysh në gjysmën e periudhës së raportimit,
vendosi për miratimin e propozimit të Strategjisë për mbrojtjen dhe promovimin e të
drejtave gjuhësore, ku me anë të këtij Vendimi anëtarët e komisionit ngarkohen për
gjetjen e mënyrës për të siguruar fonde për financimin e nevojave të Strategjisë, ajo ende
nuk është miratuar.
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Shih raportet vjetore të Avokatit të Popullit për vitet 2012, 2013, 2014, i 2015, pjesa “ Përdorimi i
gjuhës”.
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Avokati i Popullit është i mendimit se korniza ligjore e Kosovës vendosë standarde të
larta në lidhje me të drejtën e përdorimit zyrtar të gjuhës. Për të përmbushur një koncept
të tillë ambicioz të shumë-gjuhësisë, të cilën shteti me anë të legjislacionit e promovon,
kërkohet një angazhim shumë më i madh i gjithë strukturës shtetërore dhe shoqërore në
tërësi, për shkak se aktualisht në rrethanat ekzistuese shoqërore, nuk është realisht e
arritshme, dhe për një kohë të gjatë në këtë fushë do të jetë i pranishëm hendeku midis
normativit dhe situatës aktuale, si rezultat i asaj se shteti paralel me miratimin e
legjislacionit, nuk i është dedikuar, dhe nuk ka punuar në ngritjen e kapaciteteve të plota
për zbatim efektiv të legjislacionit në fushën e të drejtave gjuhësore.
Në përgjithësi ekziston një vullnet i mirë që të rregullohet kjo sferë publike, mirëpo
problemet në praktikë janë shumë më të theksuara dhe ende nuk është arritur barazi e
plotë e gjuhëve zyrtare në Kosovë, në përputhje me legjislacionin për gëzimin e të
drejtave gjuhësore të qytetarëve pa diskriminim.
Vështruar më gjerësisht, Avokati i Popullit tërheq vëmendjen Qeverisë se në qoftë se kjo
çështje vazhdon të margjinalizohet dhe problemet e evidentuara nuk zgjidhen në mënyrë
të vazhdueshme, procesi i përmbushjes së barazisë së gjuhëve zyrtare në nivel qendror, si
dhe gjuhëve zyrtare dhe gjuhëve që janë në përdorim zyrtar në nivel lokal 157, mundet në
të ardhmen e afërt të gjendet në vështirësi të pakapërcyeshme. Dhe pasi që çështja e
gjuhës dhe respektimi i politikës gjuhësore është çështje qendrore për mbrojtjen dhe
promovimin e të drejtave të komuniteteve në Kosovë dhe një nga parimet e një shoqërie
demokratike, duhet pasur parasysh se ajo ka një rol të rëndësishëm në procesin e
integrimit evropian të cilën aspiron Kosova.
Avokati i Popullit vëren se Qeveria e Kosovës, si në periudhën e mëparshme, ashtu edhe
gjatë kësaj periudhe raportuese, nuk ka ndërmarrë përpjekje më të dukshme për zbatimin
e rekomandimeve të Avokatit të Popullit në lidhje me realizimin e të drejtave gjuhësore të
dhënë në raportet vjetore.
2.6.1 Zyra e Komisionerit për gjuhë /ZKGJ/
Avokati i Popullit vëren se gjatë periudhës raportuese, ZKGJ-ja, si mekanizëm qendror
për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave gjuhësore, ka identifikuar një numër sfidash
që lidhen me harmonizimin me Ligjin për përdorimin e gjuhëve në institucionet në nivel
komunal dhe qendror në Kosovë dhe ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh që kanë për
qëllim realizimin e përmbushjes së mandatit të tij dhe “vizibilitetin” e saj te qytetarët.
Avokati i Popullit shpreh kënaqësinë që gjatë periudhës raportuese, ZKGJ ka ndërmarrë
iniciativën dhe përmes kontakteve me strukturat komunale në komunat në Kosovën
veriore, ka mbajtur një sërë takimesh dhe ka ngritur çështjen e sfidave në arritjen e
respektimit e të drejtave gjuhësore, në përputhje me ligjin dhe thekson nevojën që këto
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Të shihen nenet 1 dhe 2, të Ligit mbi përdorimin e gjuhëve
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aktivitete të vazhdohen dhe të shtohen në të ardhmen, në mënyrë që të arrihen rezultate
konkrete.158
Bashkëpunimi i ZKGJ, me një rrjet të organizatave joqeveritare me qëllim të
sensibilizimit për të drejtat gjuhësore dhe për të përmirësuar zbatimin e ligjit, përfshirja
në zbatimin e projekteve përkatëse, zhvillimi i aplikacioneve mobile për ankesa, zhvillimi
dhe promovimi i „Udhëzuesit për nëpunës civilë për zbatimin e të drejtave gjuhësore“,
gjithashtu është e një rëndësie të shumëfishtë, si dhe aktivitete e tjera të ZKGJ-së dhe për
të rritur ndërgjegjësimin e shoqërisë në lidhje me nevojën për të respektuar shumëgjuhësinë.159
Bazuar në informacionin e marrë nga ZKGJ, nuk ka pasur rezultate të pritshme në
zbatimin e rekomandimeve të Komisionarit, të paraqitura në lidhje me monitorimin dhe
vlerësimin e të drejtave gjuhësore dhe ankesave të pranuara, të cilat janë adresuar në
institucionet e nivelit qendror dhe lokal.
2.6.2 Ankesat e drejtuara për Avokatin e Popullit
Gjatë periudhës raportuese, Avokati i Popullit ka pranuar disa ankesa individuale nga
qytetarët, brenda të cilave, përveç akuzave për shkelje të drejtave tjera të mbrojtura,
thekson edhe shkeljen e të drejtave gjuhësore. Arsyeja për numrin e vogël të ankesave
lidhur me shkeljen e të drejtës për përdorimin e gjuhës është ndoshta ekzistenca e
mekanizmave të specializuar për mbrojtjen e të drejtave gjuhësore, respektivisht Zyra e
Komisionarit për Gjuhët, të cilit më parë i drejtohen dhe i cili shqyrton dhe zgjidh ankesat
e kësaj natyre, i cili gjatë këtij viti ka pranuar dhe zgjidhur 47 ankesa individuale të
qytetarëve.160
Një numër i vogël i ankesave, të cilat kanë të bëjnë me të drejtat gjuhësore, nuk mund të
interpretohen në atë mënyrë se respektimi i këtyre të drejtave është në nivel të
kënaqshëm, por ato më parë interpretohen se anëtarët e komunitetit ose janë të informuar
dobët në lidhje me të drejtat e tyre gjuhësore, ose për shkaqe të tjera nuk lajmërojnë rastet
e tilla dhe nuk kërkojnë mbrojtjen e mekanizmave përkatës, dhe për këtë arsye është
obligim i mekanizmave të vendosur të mbrojtjes, që në nivel sistematik të kërkojë
zgjidhjen e problemit të evidentuar në zbatimin e politikës gjuhësore.
Si në periudhën raportuese të mëparshme, ashtu edhe në këtë periudhë raportuese,
ankesat i takojnë shkeljes së të drejtës për të përdorur gjuhën serbe në procedurat para
organeve kompetente, si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal. Disa ankesa janë
pranuar dhe regjistruar dhe janë në proces të hetimit për të vërtetuar faktet ligjore dhe
rrethanat relevante.
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Informacion i pranuar nga ZKGJ, me datë 31.01.2017.
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Njëra nga ankesat 161 i referohej pretendimeve të mosrespektimit të barazisë së gjuhës
serbe si një nga dy gjuhët zyrtare të barabarta në Republikën e Kosovës, për shkak se
Kompania Kosovare për Shpërndarje dhe Furnizim me Energji/KEDS si një kompani
publike, nuk ka siguruar që ankuesi të merr korrespondencën të dërguar nga kjo kompani
në gjuhën serbe.
Pas përcaktimit të fakteve dhe rrethanave relevante ligjore në këtë rast të veçantë, që i
përkasin mosrespektimit të barazisë së gjuhëve zyrtare në Republikën e Kosovës nga ana
e KEDS-it dhe shkeljes së Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, Neni 11, i cili i referohet
përdorimit të gjuhës në ndërmarrjet publike, Avokati i Popullit, pasi shqyrtoi të gjitha
faktet dhe rrethanat në rastin e ankuesit, në bazë të provave të paraqitura, ka dhënë një
opinion se KEDS duke kryer detyrat nga fushëveprimi i saj, ligjërisht ka ushtruar
aktivitetet e saj, duke u kujdesur për sjelljen e mirë administrative, dhe pa vonesë,
menjëherë reagoi në ankesën e ankuesit, në gjuhën e palës në procedurë, me një mësim
për mjet juridik, ku ankuesi është drejtuar nga mundësia e përdorimit të mëtejshëm të
mjeteve juridike në dispozicion. Kështu që, si pasojë e asaj që u theksua më lartë, pas
përfundimit të hetimit dhe shqyrtimit të shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin e
ankuesit, rrjedh se nuk ka shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut, e as nuk ka ardhur
deri te keq menaxhimi.

3 MEKANIZMI KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E
TORTURËS
Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT), në pajtim me ligjin për
Avokatin e Popullit, për herë të parë prezanton përmbledhjen e raportit të veçantë të
MKPT-së, si pjesë të raportit të përgjithshëm të IAP.
Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të
tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e
Kombeve të Bashkuara më 10 dhjetor 1984 dhe hyri në fuqi në vitin 1987.
Më 18 dhjetor 2002, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi
Protokollin Opcional të Konventës kundër Torturës (OPCAT). Ky protokoll hyri në fuqi
më 22 qershor 2006. Protokolli Opcional përcakton se çdo shtet anëtarë duhet të krijojë
një mekanizëm nacional kundër torturës dhe trajtimeve e ndëshkimeve të tjera mizore,
jonjerëzore dhe poshtëruese.
Republika e Kosovës nuk është palë nënshkruese e Konventës së Kombeve të Bashkuara
Kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, Jonjerëzore dhe
Poshtëruese meqenëse ende nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara.
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Megjithatë, neni 22 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton se të drejtat dhe
liritë e njeriut të garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare garantohen
me këtë Kushtetutë, zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet,
në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve publike.
Një ndër konventat e parapara në këtë nen është edhe Konventa e Kombeve të Bashkuara
kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, Jonjerëzore dhe
Poshtëruese.
Kuvendi i Republikës së Kosovës, më 28 maj 2015, miratoi Ligjin nr. 05/L-019 për
Avokatin e Popullit.
Neni 17 i Ligjit për Avokatin e Popullit, parasheh që Avokati i Popullit të veprojë si
Mekanizëm Kombëtar për Parandalimin e Torturës dhe trajtimeve e ndëshkimeve të tjera
mizore, jonjerëzore dhe poshtëruese. Më 16 janar 2016, Avokati i Popullit, nënshkroi
vendimin për themelimin e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT).
MKPT mbron të drejtat e personave të privuar nga liria, të cilëve u është shqiptuar
çfarëdo mase ndalimi, paraburgimi, burgimi, apo vendosje në ndonjë vend të mbikëqyrur
nga organet publike dhe nga i cili nuk mund të largohen me vullnetin e tyre.
Ligji përcakton detyrat e këtij mekanizmi të cilat janë: të vizitojë rregullisht dhe pa
paralajmërim të gjitha vendet ku mbahen personat e privuar nga liria, duke përfshirë
ndalimin policor, paraburgimin, qëndrimin në institucionet shëndetësore, ndalimin
doganor, ndalimin e mbajtjes në qendrat e emigracionit dhe çdo vend tjetër kur dyshohet
se ka shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut.
Sipas këtij ligji, në kuadër të IAP-së krijohet mekanizmi i veçantë i cili do të kryejë të
gjitha funksionet e MKPT-së. Personeli i këtij mekanizmi, përveç juristëve duhet të
përfshijë profesionistë të fushave të ndryshme, posaçërisht mjekë, psikologë dhe punëtorë
social me përvojë në këtë fushë. Gjatë kryerjes së funksionit si MKPT, Avokati i Popullit
dhe përfaqësuesit e tij kanë të drejtë qasjeje në informatat për gjendjen shëndetësore të
personave të privuar nga liria, duke përfshirë edhe qasjen në dosjet e tyre mjekësore, me
pajtimin e tyre, si dhe të dhënat personale të këtyre personave.
Avokati i Popullit mund të jap rekomandime për përputhshmërinë e ligjeve dhe akteve të
tjera nënligjore apo administrative, të udhëzuesve dhe të praktikave të aplikuara në
Kosovë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe standardet ndërkombëtare në
fushën e parandalimit të torturës si dhe formave të tjera të trajtimit apo ndëshkimit mizor,
jonjerëzor dhe poshtërues. Avokati i Popullit duhet të bashkëpunojë me mekanizmat
ndërkombëtar dhe vendor në fushën e parandalimit të torturës si dhe formave të tjera
trajtimit apo ndëshkimit mizor, jonjerëzor dhe poshtërues.
Avokati i Popullit mund të jap sugjerime dhe rekomandime për personat dhe institucionet
përgjegjëse ku mbahen personat e privuar nga liria pa marrë parasysh llojin apo objektin
dhe rrethanat e mbajtjes së tyre, për përmirësimin e trajtimit dhe kushteve të tyre. Avokati
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i Popullit në rolin e MKPT, në të ardhmen do të jetë i obliguar të raportojë ashtu si edhe
shtetet e tjera që kanë themeluar MKPT sipas OPCAT - it.
Gjatë këtij viti, MKPT ka punuar në drejtim të kompletimit të ekipit me personelin e
domosdoshëm. MKPT përbëhet nga dy juristë, një psikologe dhe një mjeke. Bazuar në
Ligjin për Avokatin e Popullit, MKPT do të publikojë raport të veçantë vjetor.

3.1 Vizitat e Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës në
Kosovë
Komiteti Evropian për Parandalim të Torturës (në tekstin e mëtejmë KPT) e ka vizituar
Kosovën, në bazë të Marrëveshjes në mes të Misionit të Përkohshëm të Kombeve të
Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe Këshillit të Evropës për bashkëpunimin teknik
lidhur me Konventën Evropiane për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit apo Dënimit
Çnjerëzor dhe Degradues (23 gusht 2004). Që nga ajo kohë KPT ka vizituar Kosovën, në
vitin 2007, 2010 dhe 2015.162
Gjatë këtyre vizitave KPT ua ka dërguar autoriteteve kompetente të Republikës së
Kosovës një numër rekomandimesh lidhur me gjetjet gjatë vizitave në vendet ku mbahen
personat e privuar lirie në Republikën e Kosovës dhe ka kërkuar nga autoritetet që të
dërgojnë përgjigjet e tyre për këto gjetje dhe rekomandime.

3.2 Ankesat e personave të privuar nga liria
Gjatë vitit 2016, IAP ka realizuar vizita të rregullta në të gjitha vendet ku mbahen
personat e privuar nga liria. Në IAP, nga personat e privuar nga liria, janë parashtruar 144
ankesa, prej tyre, 60 janë raste të hapura për hetim. Rastet e tjera janë shpallë të
papranueshme ose janë udhëzuar për veprimet e mëtejme që duhet të ndërmarrin palët.
IAP ka pranuar 76 ankesa kundër Policisë së Kosovës (PK), prej tyre, 43 raste janë të
hapura për hetim, të tjerat janë shpallur të papranueshme, i janë përcjellë Inspektoratit
Policor ose palët janë këshilluar për veprime të mëtejme.

3.3 Lirimi me Kusht
Në IAP janë drejtuar një numër i madh i ankesave kundër Panelit për Lirim me Kusht
(PLK), të cilët nuk janë pajtuar me vendimin e PLK-së, vendimi nuk u është dorëzuar me
kohë apo nuk kanë pas asnjë informatë se a është shqyrtuar kërkesa e tyre apo kur do të
shqyrtohet.
IAP ka pranuar 21 ankesa kundër PLK-së, prej tyre, 12 raste janë hapur për hetim të
mëtejmë, ndërsa të tjerat janë shpallë të papranueshme ose pas marrjes së informatës rreth
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Për më shumë, ju lutem vizitoni ueb faqen: http://www.cpt.coe.int/en/
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statusit të lëndës së tyre, ankesat nuk janë proceduar më tutje. Në të gjitha rastet janë
njoftuar palët si dhe PLK.
Në vitin 2016 PLK, ka shqyrtuar gjithsej 427 raste, prej tyre në 137 raste janë miratuar
kërkesat për lirim me kusht, 250 janë refuzuar, 26 pushime procedurash, 8 pezullime, 2
hedhje poshtë si të papranueshme, si dhe 6 shtyrje për vitin 2017.
Nga të liruarit me kusht, nën mbikëqyrje nga Shërbimi Sprovues i Kosovës (SHSK) kanë
qenë 223 raste dhe asnjë revokim.

3.4 Vizita në Qendrën e Paraburgimit në Prizren
MKPT më 7 korrik 2016, ka vizituar Qendrën e Paraburgimit në Prizren163 me ç„rast ka
publikuar edhe raport të veçantë. Gjatë vizitës MKPT nuk ka pranuar ankesa për
keqtrajtim nga të dënuarit dhe të paraburgosurit. MKPT konstatoi se kushtet e
përgjithshme të akomodimit ishin të mira, nuk u pranuan ankesa për keqtrajtim apo
përdorim të tepruar të forcës nga zyrtarët korrektues, si dhe për shkelje të të drejtave të
dënuarve dhe të paraburgosurve të cilat garantohen me standardet ndërkombëtare dhe me
ligjet vendore në fuqi.
MKPT gjatë vizitës ka vërejtur se qelitë ku akomodoheshin të paraburgosurit nuk
posedonin madhësinë e përcaktuar me standardet ndërkombëtare, personeli mjekësor nuk
kishte hapësira adekuate për punë. Në këtë qendër kishte edhe të paraburgosur dhe të
dënuar me probleme mentale.

3.5 Vizita në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë
Më 8 korrik 2016, MKPT ka vizituar Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë. Gjatë vizitës
në këtë qendër MKPT ka hasur në përkrahje të plotë të autoriteteve, ka pasur qasje në të
gjitha hapësirat, si dhe i është mundësuar qasja në të gjitha dokumentet relevante dhe
mundësinë për të intervistuar të paraburgosurit dhe të dënuarit pa prezencë të zyrtarëve
korrektues.
Qendra e Paraburgimit në Mitrovicë funksionon si Qendër Paraburgimi që nga viti 1999,
por në të njëjtën kohë edhe si vend ku janë të akomoduar të burgosurit të dënuar në
periudha kohore të gjata. Ky është një prej problemeve më thelbësore të kësaj qendre pasi
që kapacitetet e vet qendrës nuk janë të parapara për vendosjen e të burgosurve të dënuar
në periudha kohore të gjata. Për sa i përket kapacitetit, numri mesatar i të burgosurve të
vendosur në këtë qendër është përafërsisht 40 gjersa kapaciteti i përgjithshëm i qendrës
është 56 të burgosur.
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Raporti nga vizita në Qendrën e Paraburgimit në Prizren dhe Mitrovicë i publikuar në ueb faqen zyrtare
tëIAP,në:http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Report_on_Monitoring-Mitrovica
_and_Prizren_Detention_Centres_%282%29-SHQIP-final-1_844553.pdf
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Gjatë vizitës në këtë qendër, MKPT nuk ka pranuar asnjë ankesë për keqtrajtim dhe
përdorim të forcës së tepruar nga ana e zyrtarëve korrektues. MKPT ka konstatuar se
kushtet e akomodimit në këtë qendër janë të mira, qelitë janë rinovuar dhe secila posedon
tualetin e veçantë, posedojnë dritë të mjaftueshme natyrale, si dhe ngrohja gjatë stinës së
dimrit është e mirë.
Sa i përket regjimit, MKPT është njoftuar se disa nga të burgosurit janë të angazhuar në
punë si zdrukthëtarë, disa të tjerë janë të angazhuar për të punuar në kuzhinë dhe në
lavanteri. Të paraburgosurit dhe të burgosurit kanë pasur një varg trajnimesh të
ndryshme, si për shembull për gjellëbërës, saldues dhe rrobaqepës. Qendra u ka ofruar të
dënuarve dhe të paraburgosurve edukim për kompjuter. Personat e privuar nga liria këtu
kanë të drejtë në shëtitje në ajër të pastër dy herë në ditë, njëra shëtitje zgjatë një orë
gjersa tjetra 30 minuta. Qendra është e pajisur me mjete për ushtrime fizike. Mundësia
për mësim i ofrohet çdo personi të vendosur këtu, por fillimisht atyre që nuk dinë shkrimlexim dhe të rinjve. MKPT nuk ka pranuar ankesa nga të paraburgosurit dhe të dënuarit
sa i përket respektimit të këtyre të drejtave.
MKPT ka konstatuar se shërbimet mjekësore janë në nivel të kënaqshëm dhe i plotësojnë
standardet minimale. Ndërsa, sa i përket kontaktit me botën e jashtme, të paraburgosurit
mund të pranojnë vizita vetëm në bazë të lejes së lëshuar nga gjyqtari i procedurës
paraprake. Të paraburgosurit kanë të drejtë të pranojnë vizita një herë në javë me leje të
lëshuar nga gjyqtari i procedurës paraprake, derisa të burgosurit dy herë në javë. MKPT
nuk ka pranuar asnjë ankesë nga të paraburgosurit ose të burgosurit lidhur me këto të
drejta.
Të paraburgosurit dhe të burgosurit, ankesat e tyre mund t‟i parashtrojnë tek
menaxhmenti i qendrës së paraburgimit dhe tek Avokati i Popullit përmes kutive për
ankesa në çdo krah të qendrës, në të cilat vetëm personeli i Institucionit të Avokatit të
Popullit ka qasje në to. Ekipi monitorues është informuar nga të paraburgosurit dhe të
burgosurit se zakonisht menaxhmenti përgjigjet në kërkesat dhe ankesat e tyre pa vonesë.
MKPT nuk ka pranuar ankesa nga të paraburgosurit dhe të dënuarit lidhur me këtë të
drejtë. Gjatë kësaj vizite, MKPT ka konstatuar se autoritetet relevante duhet të
ndërmarrin masa për krijimin e kushteve adekuate për akomodim të të burgosurve të
dënuar me burgim afatgjatë.

3.6 Vizita në Qendrën e Paraburgimit në Lipjan
MKPT, më 7 shtator dhe 19 tetor 2016, ka vizituar Qendrën e Paraburgimit në Lipjan. Më
21 dhjetor 2016, Avokati i Popullit u dërgoi raportin për të gjeturat e vizitës autoriteteve
kompetente të Republikës së Kosovës. Gjatë vizitës, MKPT ka hasur në bashkëpunim të
plotë të autoriteteve të Qendrës së Paraburgimit në Lipjan. MKPT nuk pranoi asnjë
ankesë nga të paraburgosurit dhe të dënuarit për keqtrajtim dhe përdorim të tepruar të
forcës nga zyrtarët korrektues të kësaj qendre. Po ashtu, ekipi monitorues gjatë vizitës
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nuk ka pranuar asnjë ankesë për dhunë ndërmjet personave të akomoduar në këtë qendër,
si në pjesën ku akomodohen të paraburgosurit, ashtu edhe në pjesën ku mbahen të
dënuarit.
Sa i përket kushteve materiale, MKPT ka vërejtur se kushtet ku mbaheshin të dënuarit
ishin më të mira se në pjesën ku mbaheshin të paraburgosurit. Në krahun ku mbaheshin të
dënuarit, MKPT ka vërejtur se në qeli akomodoheshin nga 1 dhe maksimumi 2 persona.
MKPT, gjatë vizitës nuk ka vërejtur mbipopullim. Qelitë posedojnë TV (nuk janë pronë e
QPL) dhe dollap për ruajtje të rrobave të tyre. MKPT u njoftua nga të dënuarit se çarçafët
për shtretërit e tyre u sillen nga shtëpitë e tyre dhe se nuk u jepen nga QPL. Të dënuarit
mund të bënin dush sa herë që ata dëshironin, kurse banjat dhe tualetet e tyre në
përgjithësi ishin në gjendje të mirë. Gjatë vizitës MKPT ka vërejtur se në qelitë në krahun
ku mbahen të dënuarit nuk ka lagështi.
MKPT ka vërejtur se në pjesët e QPL ku mbaheshin të paraburgosurit, në disa qeli kishte
pikuar uji dhe ato duhet të gëlqerosen. Ekipi monitorues gjatë vizitës në QPL nuk ka
hasur në qeli të mbipopulluara dhe në to ishin të vendosur në maksimum 3 persona.
Ndërsa, tualetet dhe banjat ishin në gjendje të mirë. MKPT u njoftua nga drejtoria e QPL
se planifikohet mbyllja e kësaj qendre dhe akomodimi i të paraburgosurve në objektin e ri
në Hajvali. Lidhur me njoftimin se kjo qendër do të mbyllet, MKPT do të monitorojë
situatën dhe do të kërkojë informatat e përditësuara nga autoritetet kompetente.
Sa i përket ushqimit, të akomoduarve ushqimi u shpërndahej nëpër qelitë e tyre. Kuzhina
ku përgatitet ushqimi për të akomoduarit në QPL dhe për personelin është e re dhe ofron
kushte të mira. MKPT u nda e kënaqur me depot ku mbahen ushqimet, nuk ka hasur në
ushqime me afat të skaduar dhe mish të pavulosur. Me këtë rast, MKPT u ka
rekomanduar që pakot dietale të jenë më të pasura për personat me sëmundje të
ndryshme.
Sa i përket regjimit, në QPL të paraburgosurit mund të punojnë vetëm nëse për këtë u
jepet leja e gjykatës kompetente. Atyre u ofrohet shëtitje 1 orë para dite dhe 1 orë pas dite
gjatë stinës së verës, ndërsa gjatë stinës së dimrit ky orar reduktohet në 45 minuta. Të
paraburgosurit dhe të dënuarit gjatë kësaj periudhe mund të merren me sport siç është
basketbolli, futbolli dhe vrapimi, kurse salla e fitnesit aktivizohet vetëm gjatë stinës së
dimrit. Megjithatë, QPL nuk është në gjendje të ofrojë kurse dhe trajnime as për të
dënuarit dhe as për të paraburgosurit. MKPT inkurajon autoritet kompetente të rrisin
aktivitetet jashtë qelisë në QPL për të paraburgosurit. MKPT konsideron se sa më e gjatë
që është periudha e mbajtjes në paraburgim, po aq duhet të jetë i zhvilluar edhe regjimi i
cili u ofrohet.
Përgjegjësia për kujdesin shëndetësorë në Shërbimin Korrektues u transferua nga
Ministria e Drejtësisë në Ministrinë e Shëndetësisë në korrik të vitit 2013. Gjatë vizitës,
MKPT konstatoi se pati pak përmirësime sa i përket kushteve infrastrukturore të
personelit mjekësor krahasuar me vizitën e mëparshme. Personeli mjekësor druan se me
90

ardhjen e vjeshtës dhe dimrit, në zyrat e tyre sërish do të pikojë ujë dhe kushtet e tyre të
punës do të përkeqësohen. MKPT ka konstatuar se hapësirat ku ofrohen shërbimet
mjekësore nuk janë të përshtatshme dhe janë të vogla.
Personeli mjekësor dhe drejtoria shprehën shqetësimin për faktin se në QPL akomodohen
edhe të paraburgosur me probleme mentale për shkak të mungesës së hapësirës për
akomodim në Institutin e Psikiatrisë Forenzike apo ndonjë vend tjetër adekuat. Gjatë
vizitës, MKPT u njoftua se për momentin në QPL akomodoheshin 2 të paraburgosur me
probleme mendore, ndërsa 7 ishin duke u trajtuar në repartin e psikiatrisë në Qendrën
Klinike Universitare të Kosovës (QKUK). MKPT rekomandon autoritetet relevante që të
ndërmarrin hapat e nevojshëm për vendosjen e këtyre personave në institucione të
veçanta në pajtim me Rregullat Evropiane të Burgjeve 164 të miratuara nga Këshilli i
Evropës dhe Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.
Gjatë vizitës më 7 shtator 2016, në QPL, ekipi i MKPT u njoftua se i paraburgosuri
B.TH. ishte futur në grevë urie si shenjë pakënaqësie me vendimin e gjykatës kompetente
për vazhdimin e masës së paraburgimit deri më 1 tetor 2016. MKPT u njoftua nga
personeli mjekësor për veprimet që janë ndërmarrë për t‟i ofruar të paraburgosurit
kujdesin e duhur mjekësor. Nga dokumentet e prezantuara nga personeli mjekësor dhe
pohimet e të paraburgosurit në grevë ekipi i MKPT konstatoi se të paraburgosurit në
grevë i është ofruar shërbimi adekuat mjekësor. Personeli mjekësor gjatë çdo vizite e
kishte njoftuar të paraburgosurin për gjendjen e tij shëndetësore dhe pasojat eventuale.
MKPT konstatoi se personeli mjekësor ka ndërmarrë veprime të duhura, në pajtim me
Deklaratën e Maltës për Grevën e Urisë.165
Rëndësia e kontrolleve mjekësore për të sapo pranuarit
Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës në raportin për vizitën në Kosovë në vitin
2015 ka theksuar rëndësinë esenciale që kanë kontrollet mjekësore sidomos në rastet e të
burgosurve apo të paraburgosurve të sapo pranuar, jo vetëm për identifikimin e
sëmundjeve infektive dhe parandalimin e vetëvrasjeve, por edhe nëpërmjet kontributit i
cili jepet në aspektin e parandalimit të torturës përmes evidentimit të duhur të lëndimeve.
QPL njoftoi ekipin e MKPT se të sapo pranuarit kontrollohen brenda afatit prej 24 orësh
nga momenti i arritjes në QPL. Këto kontrolle nënkuptojnë një kontroll të përgjithshëm
gjatë të cilit i paraburgosuri pyetet nëse ka ndonjë sëmundje, e cila, nëse deklarohet,
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Rregullat Evropiane të Burgjeve, rregulla 12.1 “Personat të cilët vuajnë nga sëmundjet mendore dhe
gjendja mendore e të cilëve nuk është e përshtatshme me mbajtjen në burg duhet të vendosen në një
institucion të paraparë për këtë qëllim”, në:
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison-Rules_978-92-8715982-3.pdf, (9.09.2016).
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Miratuar nga Kuvendi i 43 i World Medical Assembly, St. Julians, Maltë, nëntor 1991 dhe i cili u
rishikua nga Kuvendi i 44 i World Medical Assembly, Marbella, Spanjë, shtator 1992 dhe u rishikua nga
Kuvendi i 57 i WMA General Assembly, Pilanesberg, Afrika e Jugut, në tetor 2006, në:
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/h31/ (9.09.2016).
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regjistrohet në dosjen e tij mjekësore. Por, QPL dhe qendrat tjera ku mbahen të
paraburgosurit dhe të dënuarit, ende nuk ka mundësi të bëjë kontrolle sistematike për
tuberkulozë, hepatit dhe AIDS. MKPT u ka rekomanduar autoriteteve të ndërmarrin hapa
drejt mundësimit të kontrolleve të tilla.
Në raportet për Kosovën në vitin 2016, Komiteti Evropian për Parandalim të Torturës ka
rekomanduar që vetëlëndimi të mos konsiderohet si shkelje disiplinore, siç praktikohet në
disa vende. MKPT u njoftua nga drejtoria e QPL se vetëlëndimi në këtë qendër nuk
konsiderohet shkelje disiplinore. MKPT përshëndet një qëndrim të tillë pasi që
vetëlëndimi nuk përfshihet në grupin e shkelje disiplinore të parapara në nenin 102 të
Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.
MKPT u njoftua se shërbimi mjekësor nuk merr pjesë në marrjen e vendimit lidhur me
aftësinë e të paraburgosurit apo të dënuarit për të përballuar masën disiplinore të vetmisë.
MKPT konsideron se personeli mjekësor e ka të qartë rolin e tij në këtë aspekt.
Pjesëmarrja e mjekut në vendimmarrje, i cili në fakt është mjeku i personit të
paraburgosur apo të dënuar, do të minonte raportin mjek-pacient, përveç nëse kjo masë
ndërmerret për arsye mjekësore.
Gjatë vizitës në QPL, MKPT nuk ka pranuar ankesa nga të dënuarit dhe të paraburgosurit
lidhur me të drejtën për kontakte me botën e jashtme dhe të drejtën për parashtrim të
ankesave pranë drejtorisë së QPL dhe drejtorisë qendrore në SHKK. MKPT ka vërejtur se
në dispozicion të të akomoduarve në QPL janë kutitë e ankesave të vendosura nga
Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe kutitë e ankesave të vendosura nga IAP. Kutitë e
ankesave të vendosura nga IAP mund të hapen vetëm nga personeli i këtij institucioni,
gjë që për ankuesit ofron konfidencialitet në parashtrimin e ankesës.
Avokati i Popullit, pas vizitës autoriteteve relevante u dërgoi raportin me rekomandimet
si në vijim: të bëjnë përpjekje që të dënuarve dhe të paraburgosurve t‟u ofrohen kurse,
trajnime dhe aktivitete jashtë qelive të tyre; të ndërmerren hapat e nevojshëm për
akomodim të personave me probleme mentale në institucion të veçantë, në pajtim me
Rregullat Evropiane të Burgjeve të miratuara nga Këshilli i Evropës dhe Ligjin për
Ekzekutimin e Sanksioneve Penale; MKPT duhet të njoftohet me procesin e mbylljes së
Qendrës së Paraburgimit në Lipjan dhe transferimin e të akomoduarve në Qendrën e
Paraburgimit në Prishtinë; të ndërmarrin hapa serioz për të mundësuar kontrolle
sistematike të personave të akomoduar në mënyrë që të detektohen me kohë sëmundjet
siç janë: tuberkulozi, hepatiti, AIDS; të krijojnë kushte adekuate për punë për personelin
mjekësor dhe atë korrektues.

3.7 Vizita në Qendrën Korrektuese për Femra dhe Fëmijë në Lipjan
Më 7 e 19 tetor 2016, MKPT ka vizituar Qendrën Korrektuese për Fëmijë dhe të Mitur në
Lipjan, e cila është institucion i tipit gjysmë të hapur e vetmja në Republikën e Kosovës
ku janë të vendosur disa kategori të burgosurve si: të miturit me masë edukative, të
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miturit e dënuar dhe të paraburgosur si dhe femrat e dënuara, të paraburgosura dhe të
mitura.
Gjatë vizitës, MKPT ka pasur bashkëpunim të plotë me personelin e Shërbimit
Korrektues dhe personelin mjekësor, duke i mundësuar qasjen në dokumente relevante,
hapësira ku akomodohen të dënuarit dhe të paraburgosurit, hapësirat ku ata zhvillojnë
aktivitetet dhe ushqehen. Po ashtu, MKPT iu ofrua mundësia për të biseduar me të
dënuarit dhe të paraburgosurit pa prezencë të zyrtarëve korrektues.
MKPT ka pranuar disa ankesa nga të miturit lidhur me përdorimin e tepruar të forcës nga
disa zyrtarë korrektues. Ankuesit pretendonin se disa zyrtarë korrektues pa ndonjë arsye
përdorin forcë të tepruar. MKPT ka vërejtur se ekziston një atmosferë e tensionuar
ndërmjet të miturve dhe zyrtarëve korrektues dhe ndërmjet vetë të miturve. MKPT, po
ashtu, ka vërejtur se te disa të mitur ende mund të vërehen shenja dhune që u shkaktuan
gjatë konflikteve ndërmjet tyre. MKPT e ka njoftuar drejtorin e Qendrës Korrektuese në
Lipjan me pohimet e të miturve, shqetësimet e shprehura dhe kërkoi që të hetohen
pohimet për përdorim të tepruar të forcës nga ana e zyrtarëve korrektues. MKPT ka
kërkuar që të njoftohet me rezultatin e hetimeve. MKPT nuk ka pranuar asnjë ankesë për
keqtrajtim apo përdorim të forcës së tepruar nga femrat e dënuara, të paraburgosura dhe
të mitura të cilat akomodohen në këtë qendër.
Me këtë rast MKPT ka sjellë në vëmendje se Komiteti Evropian për Parandalimin e
Torturës (KPT), lidhur me dhunën ndërmjet të burgosurve, ka theksuar përgjegjësinë e
shtetit për t‟i mbrojtur të burgosurit nga të burgosurit tjerë të cilët synojnë t‟i dëmtojnë
ata dhe ka kërkuar adresimin e çështjes së dhunës ndërmjet të burgosurve. Gjithashtu,
KPT ka kërkuar që personeli i burgut të jetë i trajnuar mirë për të intervenuar dhe
menaxhuar situata të tilla. MKPT konstaton se ndërmarrja e veprimeve adekuate dhe
zbatimi i më shumë programeve profesionale psiko-sociale, do të ndihmonin në uljen e
tensioneve dhe dhunës ndërmjet të miturve dhe duhet të jetë prioritet për autoritetet
relevante.
Sa i përket kushteve materiale, MKPT ka vërejtur se kushtet ku mbaheshin të miturit e
gjinisë mashkullore nuk ishin të mira, sidomos tualetet ishin të vjetra, të dëmtuara dhe
kundërmonin erë, kishte lagështi dhe kushtet higjienike nuk ishin në nivel. Qelitë ku
qëndronin të miturit ishin të mëdha dhe kishin ndriçim të mjaftueshëm, por muret ishin të
pa gëlqerosura. Qelitë ishin të ftohta dhe në disa qeli dritaret nuk mbylleshin si duhet. Po
ashtu MKPT ka vërejtur se shtretërit e të miturve nuk kishin çarçafë, ndërsa batanijet
ishin shumë të holla, kurse dyshekët ishin jocilësorë. Të akomoduarit u ankuan se gjatë
natës tani është ftoftë. MKPT inkurajon autoritet relevante që të sigurojnë ngrohje
varësisht nga kushtet atmosferike dhe të investojnë në përmirësimin e kushteve të
akomodimit të të miturve.
Kushtet e akomodimit në pavijone ku janë akomoduar të dënuarat dhe të paraburgosurat
ishin të mira dhe vërehej se kishte pasur investime të reja, sidomos në tualete të cilat ishin
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në gjendje shumë të mirë. MKPT nuk ka vërejtur mbipopullim në pavijonet ku mbahen të
miturit dhe femrat në këtë qendër. Qelitë ofronin ndriçim të mjaftueshëm. MKPT në disa
raste ka pranuar pohime nga të burgosurat femra të akomoduara në këtë qendër se gjatë
dimrit në disa qeli në katet përdhese, të cilat ndodhen në skaje të objekteve, paraqitet
lagështia, gjë që mund të vërehej edhe gjatë vizitës së MKPT. MKPT do të monitorojë
situatën sa i përket çështjes së ngrohjes në këtë qendër dhe do të kërkojë nga autoritet
relevante të njoftohet lidhur me këto ankesa.
MKPT nuk ka pranuar ankesa nga të akomoduarit lidhur me cilësinë dhe sasinë ushqimit.
Gjatë inspektimit në kuzhinë MKPT ka vërejtur se punëtorët nuk përdornin dorëza gjatë
shpërndarjes dhe përgatitjes së ushqimit. Ata në kohën e vizitës pohuan se librezat e tyre
sanitare ishin dërguar në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Sipas pohimeve të
kryeshefit të kuzhinës, gjatë analizave laboratorike nuk u është marrë mostra e duarve.
Drejtoria e Qendrës Korrektuese në Lipjan e ka njoftuar MKPT-në se Qendra e re
korrektuese për të mitur me masë edukative është ndërtuar, mirëpo nuk ka datë të caktuar
se kur do të bëhet bartja e të miturve me masë edukative në këtë qendër. MKPT ka
vizituar këtë qendër e cila ishte pothuajse para hapjes për të miturit të cilët do të
akomodohen aty. Qendra ofron kushte shumë të mira për akomodim dhe për risocializim
të të miturve.
Sa i përket regjimit në Qendrën Korrektuese në Lipjan, aty funksionon shkolla e mesme e
ultë dhe shkolla e mesme e lartë në kuadër të sistemit publik të arsimit. Pas kontakteve
më Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), MKPT u njoftua se
mësimi në këtë qendër ka filluar më 26 shtator 2016. Sipas drejtorisë, edhe pse mësimi po
vazhdon, ka probleme të theksuara me ndarjen e të miturve nëpër klasa të niveleve të
ndryshme që del të jetë e papërshtatshme për shkak të përmbajtjes së plan-programeve
arsimore. MKPT po ashtu u njoftua se MASHT ka angazhuar në marrëdhënie pune në
këtë qendër 8 mësimdhënës të rregullt.
Në këtë qendër për momentin ofrohen trajnime profesionale për hidroinstalues,
elektroinstalues dhe ndërtimtari. Nga statistikat e dërguara nga drejtoria vërehet se
organizohen programe, kurse dhe trajnime të ndryshme, siç është programi EQUIP,
aktivitete sportive dhe kulturore. Ndërsa, në rastin e grave, MKPT ka vërejtur se në
përgjithësi janë të angazhuara në punë në kuzhinë dhe pastrim dhe vijojnë kurset e
rrobaqepësisë dhe floktarisë (në kursin e floktarisë ishin të përfshira 2 të mitura, kurse në
rrobaqepësi ishin të përfshira 5 të dënuara).
Si në qendrat tjera korrektuese, edhe në këtë qendër, të paraburgosurit për momentin kanë
angazhime të pakta. Angazhimi i tyre mund të bëhet vetëm me leje të gjykatës
kompetente. MKPT inkurajon autoritetet që t‟i shtojnë angazhimet jashtë qelisë edhe për
personat e paraburgosur. Për më shumë, sa më e gjatë që të jetë kohëzgjatja e
paraburgimit, aq më i pasur duhet të jetë edhe regjimi i cili u ofrohet.
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Nga të dënuarat femra, MKPT u njoftua se atyre u mundësohet shëtitja jashtë qelisë dy
herë në ditë nga një orë, gjë që është në pajtim me nenin 37 të Ligjit për Ekzekutimin e
Sanksioneve Penale. Neni 139 i Kodit të Drejtësisë për të Mitur përcakton se i mituri ka
të drejtë të kalojë të paktën tri orë në ditë në ambient të hapur brenda institucionit. MKPT
nuk ka pranuar ankesa sa i përket respektimit të kësaj të drejte si tek të miturit ashtu dhe
në rastin e femrave të dënuara.
Sa i përket kujdesit shëndetësor, të sapo pranuarit kontrollohen brenda afatit prej 24 orësh
nga momenti i arritjes në Qendrën Korrektuese për të Mitur dhe Femra. Këto kontrolle
nënkuptojnë një kontroll të përgjithshëm, gjatë së cilës i burgosuri pyetet nëse ka ndonjë
sëmundje e cila nëse deklarohet, regjistrohet në dosjen e tij mjekësore. Por, Qendra
Korrektuese dhe qendrat tjera ku mbahen të paraburgosurit dhe të dënuarit, ende nuk ka
mundësi të bëjë kontrolle sistematike për tuberkulozë dhe sëmundje transmetuese të
dëmshme siç janë TBC, HBS, HCV dhe HIV. Si edhe në rastet tjera, MKPT inkurajon
autoritet relevante të ndërmarrin hapa serioz për të mundësuar kontrolle të tilla
sistematike ndaj të dënuarve, të paraburgosurve dhe personelit, në mënyrë që të
detektohen me kohë sëmundjet e tilla dhe që të sapo pranuarve tu bëhen kontrolle
gjithëpërfshirëse mjekësore.
MKPT është interesuar nëse personeli mjekësor u ofron shërbimet mjekësore të
akomoduarve në Qendrën Korrektuese në Lipjan, në prezencë të zyrtarëve korrektues.
Sipas personelit mjekësor shërbimet mjekësore ofrohen pa prezencë të zyrtarëve
korrektues, por ata vëzhgojnë nga jashtë. MKPT inkurajon një qëndrim dhe praktikë të
tillë të mos prezencës së zyrtarëve të sigurisë gjatë dhënies së shërbimeve mjekësore.166
Gjithashtu, MKPT inkurajon shërbimin mjekësor që shërbimet mjekësore të ofrohen
jashtë shikimit dhe dëgjimit të zyrtarëve korrektues për të ruajtur konfidencialitetin dhe
raportin mjek - pacient, përveç në raste specifike.
Gjatë kontrollimit të dokumentacionit mjekësor dhe bisedave me autoritetet dhe të
akomoduarit në Qendrën Korrektuese në Lipjan, MKPT ka vërejtur se ka raste të
vetëlëndimeve. Mjeti kryesor që përdoret për shkaktimin e lëndimeve trupore dhe
vetëlëndimeve del të jetë mjeti për rruajtje i njohur si “BIC”. MKPT konsideron se duhet
të hiqet nga përdorimi ky mjet për rruajtje dhe autoritetet relevante duhet të ofrojnë
alternativë tjetër.
Lidhur me masat disiplinore të cilat mund tu shqiptohet të miturve, neni 122 paragrafi 2 i
Kodit të Drejtësisë për të Mitur përcakton se të miturit nuk i shqiptohet izolimi në qeli të
veçantë si masë disiplinore. Gjatë vizitës, MKPT është interesuar të shohë qelinë ku
mbahen të miturit në rast kur ata veçohen, sipas sqarimit të drejtorisë së Qendrës të cilët
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Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës në raportin për Kosovën pas vizitës në Kosovë në vitin
2015, pati vërejtje lidhur me ofrimin e shërbimeve mjekësore në prezencë të zyrtarëve korrektues në disa
qendra korrektuese dhe rekomandoi ndërprerjen e praktikave të tilla.
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pretenduan se kjo nuk përbën shqiptim të masës disiplinore të vetmisë, por vetëm të
veçimit në situata të caktuara, i cili zgjatë vetëm disa orë.
Neni 122 i Kodit të Drejtësisë për të Mitur përcakton se i mituri mund të vendoset në
njësi të veçantë të institucionit edukativo-korrektues si dënim disiplinor nën kushtet
vijuese: periudha e vendosjes në njësinë e veçantë nuk mund të kalojë pesëmbëdhjetë
(15) ditë, i mituri nuk vendoset i vetëm në njësinë e veçantë, i mituri ka të drejtën të
kalojë së paku tri (3) orë jashtë lokaleve të mbyllura gjatë kohës së lirë, ka qasje në tekste
mësimore dhe libra të tjerë, vizitohet nga zyrtari mjekësor dhe edukatori një (1) herë në
ditë dhe dy (2) herë në javë nga drejtori i institucionit edukativo-korrektues.
Megjithatë, nga vizita në njërën nga qelitë ku ata mbahen apo veçohen në ato situata,
fitohet përshtypja se Qendra Korrektuese në Lipjan me rastin e vendosjes në njësi të
veçantë të të miturve, nuk mund të përmbush kërkesat e parapara në nenin 122 të Kodit të
Drejtësisë për të Mitur. Veçimi i të miturit në kushte të tilla më shumë i ngjanë shqiptimit
të masës disiplinore të vetmisë, meqenëse në qelinë e inspektuar (për veçim) kushtet e
mbajtjes nuk i plotësojnë as standardet minimale të akomodimit dhe nuk ka hapësirë për
vendosjen e më shumë se një të mituri.
Sa i përket kontakteve me botën e jashtme, neni 120 i Kodit të Drejtësisë për të Mitur
përcakton se i mituri ka të drejtë të vizitohet së paku një (1) herë në javë minimum deri
në një (1) orë nga prindi i tij, prindi adoptues, kujdestari, bashkëshorti, fëmija, fëmija i
adoptuar dhe nga të afërmit e tjerë të gjakut në vijë të drejtpërdrejtë ose në vijë anësore
deri në shkallën e katërt. I mituri ka të drejtë të vizitohet së paku një (1) herë në muaj nga
persona të tjerë të cilët nuk ndikojnë negativisht në ekzekutimin e masës. MKPT nuk ka
pranuar asnjë ankesë nga të miturit lidhur me këtë të drejtë. MKPT konsideron se
kontaktet me botën e jashtme, veçanërisht vizitat nga familja apo të afërmit tjerë, janë të
rëndësisë thelbësore në kontekstin e rehabilitimit social të të burgosurve.
Gjatë intervistimit të të miturve dhe bisedës me drejtorin e Qendrës Korrektuese në
Lipjan, MKPT vërejti se ka tensione të mëdha ndërmjet të miturve dhe kohë pas kohe
këto tensione shoqërohen edhe me dhunë fizike ndërmjet tyre. KPT-ja në raportin për
vizitën në Serbi në vitin 2015 (25 maj - 5 qershor 2015)167, lidhur me dhunën ndërmjet të
burgosurve, ka theksuar përgjegjësinë e shtetit për t‟i mbrojtur të burgosurit nga të
burgosurit tjerë të cilët synojnë t‟i dëmtojnë ata.
Më tej në raport, KPT i ftoi autoritetet serbe të sigurojnë resurset dhe udhëzimet e
nevojshme për menaxherët e burgjeve për të garantuar qasje më pro aktive lidhur me
sigurinë e të gjithë të burgosurve. Përveç rritjes së numrit të personelit, ekspertiza dhe
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Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës, raporti nga vizita në Serbi 2015, publikua më 24
qershor 2016, në: http://www.cpt.coe.int/4C35B9F6-3F66-4397-9F202C16F5199D93/FinalDownload/DownloadId-9489844769FDABA923BB0B064C85DADA/4C35B9F63F66-4397-9F20-2C16F5199D93, (25.10.2016).
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shkathtësitë ekzistuese duhet të zgjerohen në ofrimin e trajnimeve të mëtejme të
specializuara. Përveç tjerash, KPT i rekomandoi autoriteteve serbe që në dritën e këtyre
rekomandimeve të zhvillojnë një strategji kombëtare për parandalimin e dhunës dhe
frikësimit ndërmjet të burgosurve.
Prandaj, në dritën e komenteve dhe rekomandimeve të lartpërmendura, MKPT inkurajon
autoritete relevante në Kosovë që të ndërmarrin veprime dhe të zbatojnë më shumë
programe profesionale psiko-sociale të cilat do të ndihmonin në uljen e tensioneve dhe
dhunës ndërmjet të miturve. MKPT konsideron se një gjë e tillë, duke marrë parasysh
tensionet dhe dhunën e kohëpaskohshme, duhet të jetë prioritet për autoritet relevante.
Në raportin për vizitën në Kosovë në vitin 2015, KPT ka theksuar se sistemi efektiv i
parashtrimit të ankesave është garancia themelore kundër keqtrajtimit në burgje dhe
qendra të paraburgimit. Personat e akomoduar në këto qendra duhet të kenë mundësi për
të parashtruar ankesë brenda burgut apo qendrës së paraburgimit në mënyrë konfidenciale
dhe t‟u mundësohet qasja tek autoriteti i duhur.
Neni 91 i Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, përcakton në hollësi procedurën
sipas së cilës të paraburgosurit dhe të dënuarit mund t‟i drejtohen me ankesë apo lutje
drejtorit të një institucioni të caktuar të Shërbimit Korrektues të Kosovës. Procedura
përfshinë edhe afatet për përgjigje nga drejtori dhe mundësinë që ankesa t‟i drejtohet një
autoriteti tjetër, që në rastin e tanishëm është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit
Korrektues dhe Ministri i Drejtësisë.
MKPT ka vërejtur se në dispozicion të të akomoduarve në Qendrën Korrektuese në
Lipjan gjenden kutitë e ankesave të vendosura nga Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe
kutitë e ankesave të vendosura nga IAP. Kutitë e ankesave të vendosura nga IAP mund të
hapen vetëm nga personeli i këtij institucioni, gjë që për ankuesit ofron konfidencialitet
në parashtrimin e ankesës. Po ashtu, të akomoduarit mund t‟i drejtojnë ankesë Avokatit të
Popullit edhe përmes linjës telefonike pa pagesë.
MKPT ka vërejtur se drejtoria Qendrës Korrektuese në Lipjan ofron mundësinë adekuate
për parashtrim të ankesave dhe kërkesave, i shqyrton ato dhe u dërgon përgjigje të
akomoduarve në këtë qendër.
Pas vizitës, Avokati i Popullit u drejtoi Ministrisë së Drejtësisë dhe Shërbimit Korrektues
të Kosovës rekomandimet në vijim: të shtohen angazhimet jashtë qelisë për personat e
paraburgosur; të hetohen pohimet për përdorim të tepruar të forcës nga ana e zyrtarëve
korrektues; të përmirësohen kushtet materiale të akomodimit në pavijonet ku mbahen të
miturit e paraburgosur dhe në pavijonet tjera kur një gjë e tillë është e nevojshme; ulja e
tensioneve dhe ndërprerja e akteve të dhunës ndërmjet të miturve duhet të jetë prioritet
për autoritet relevante; duke e parë se mjeti i tanishëm për rruajtje (BIC) është bërë
dukuri e shpeshtë e shkaktimit të vetë lëndimeve, u rekomandua që autoritetet relevante
të ofrojnë alternativë tjetër – angazhimi i berberit. Ndërsa Ministrisë së Shëndetësisë i
rekomandoi zbatimin e më shumë programeve profesionale psiko-sociale dhe trajtime
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grupore për të miturit të cilat do të ndihmonin në uljen e tensioneve dhe dhunës ndërmjet
të miturve.

3.8 Vizita në Qendrën Korrektuese në Dubravë
Qendra Korrektuese në Dubravë (QKD) është institucion i nivelit të lartë të sigurisë i
përbërë prej disa sektorëve të ndryshëm. Pjesa e brendshme është e ndarë në dy pjesë ku
njëra prej tyre është zona për zhvillimin e bujqësisë dhe përdorime të tjera, dhe në pjesën
e banueshme, ku janë të vendosur të burgosur kryesisht të dënuar të rritur.
Zakonisht të burgosurit janë të vendosur në 8 pavijone banimi, por gjatë vizitës MKPT u
njoftua se pavijoni 5 ishte duke u rinovuar, kurse në pavijonin e spitalit janë të vendosur
pacientët ku u ofrohet ndihma mjekësore, përpos rasteve të rënda të cilat dërgohen në
spitalet publike. Ndërsa, jashtë murit rrethues të Burgut gjendet pavijoni gjysmë i hapur
ku janë të vendosur të burgosur të rrezikshmërisë së ultë të cilët kanë përcjellje
minimale. Kapaciteti i QKD është 1183 shtretër. Në kohën kur MKPT e vizitoi këtë
qendër ishin të vendosu 840 të dënuar. MKPT u njoftua se për shkak të para përgatitjeve
për mbyllje të Qendrës së Paraburgimit në Lipjan (QPL), në QKD ishin vendosur 40 të
paraburgosur të transferuar nga QPL. Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës e ka
vizituar QKD në vitin 2007, 2010 dhe 2015168.
Gjatë vizitës së MKPT në QKD, personeli i shërbimit korrektues dhe personeli i
Departamentit Shëndetësor të Burgjeve i ofruan ekipit monitorues bashkëpunim të plotë.
Ekipi pa vonesa pati qasje në të gjitha vendet e vizituara. Ekipit iu siguruan të gjitha
informatat e nevojshme për të kryer detyrën dhe iu mundësuan bisedat me personat e
dënuar dhe të paraburgosur, pa prezencë të zyrtarëve korrektues ose personelit tjetër. Po
ashtu, MKPT u lejua të përdor edhe foto aparat.
Para vizitës në këtë qendër, MKPT ka pranuar një ankesë nga i burgosuri S.Z me
pretendimin se më 24 tetor 2016 ishte keqtrajtuar rëndë fizikisht nga disa zyrtar
korrektues. Ekipi i MKPT, lidhur me këtë ankesë, e ka vizituar spitalin e burgut, ka
kontrolluar dosjen e ankuesit dhe e ka intervistuar ankuesin. Me këtë rast u bë
ekzaminimi i personit në fjalë duke filluar nga dokumentacioni shëndetësor dhe me
shënimet e të gjitha protokolleve (historisë së sëmundjes dhe të gjitha protokollet tjera,
por emri i tij evidentohej vetëm në protokollin e vetëlëndimeve. Po ashtu, ankuesit iu bë
një ekzaminim fizik. Nga ekzaminimi u konstatua se e vetmja plagë që shihej në trupin e
ankuesit ishte shkaktuar si pasojë e vetë-lëndimit (vërtetuar edhe nga anamneza e
pacientit).
Sa i përket kujdesit shëndetësor, MKPT konstatoi se ankuesit iu ofruan të gjitha
mundësitë e trajtimit të plagës, e po ashtu edhe qepja e plagës të cilën ankuesi e refuzoi.
Po ashtu, ankuesi ka refuzuar edhe trajtimin medikamentoz për këtë lëndim. Pas
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shkaktimit të vetëlëndimit, ankuesi u dërgua në trajtim shëndetësor pa vullnetin e tij,
meqenëse ishte shkaktuar gjakderdhje.
Përkitazi me këtë, MKPT ka intervistuar punëtorin social i cili pohoi se e ka parë
ankuesin të gjakosur meqenëse kishte shkaktuar vetëlëndim, por nuk i ka parë zyrtarët
korrektues duke e keqtrajtuar fizikisht. Po ashtu janë intervistuar disa zyrtarë korrektues
të cilët pohuan se thjesht e kanë dërguar ankuesin në trajtim mjekësor pa vullnetin e tij,
meqenëse pas vetëlëndimit u shkaktua gjakderdhje.
MKPT bazuar nga çka u tha më lart, konstatoi se ankuesi nuk u keqtrajtua fizikisht dhe se
ndaj tij zyrtarët korrektues nuk përdorën forcë të tepruar, por ankuesin e dërguan në spital
të burgut pa vullnetin e tij, meqenëse pas shkaktimit të vetëlëndimit ankuesi pësoi
gjakderdhje.
MKPT gjatë vizitave në QKD ka intervistuar një numër të konsiderueshëm të të
burgosurve dhe nuk ka pranuar ankesa tjera për keqtrajtim fizik apo përdorim të tepruar
të forcës fizike nga zyrtarët korrektues.
Gjatë vizitës MKPT nuk ka pranuar ankesa serioze nga të dënuarit lidhur me cilësinë e
ushqimit. MKPT u informua se kuzhina përballet me mungesa të pajisjeve për zierje dhe
pjekje të ushqimit. Po ashtu, ka mungesa të inventarit, uniformave, dorëzave për punë,
kurse pajisjet të cilat i kishin në dispozicion, ishin me defekte. MKPT është njoftuar se
disa nga makineritë (furra për pjekje), të cilat janë blerë për nevoja të kuzhinës, për shkak
të mosplotësimit të standardeve, nuk janë përdorur asnjëherë dhe nuk mund të përdoren
as tani, ato vazhdojnë të rrinë në depo kohë të gjatë. MKPT shpreh shqetësimin serioz
lidhur me këtë pasi që blerja e makinerive të tilla bëhet me parat e taksapaguesve të
Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht një gjendje e tillë përbën keqadministrim dhe
keqpërdorim të parasë publike. Prandaj MKPT kërkon nga autoritet relevante të hetojnë
blerjet e këtyre makinerive të shtrenjta të cilat nuk mund të përdoren fare meqenëse nuk
janë adekuate.
Sa i përket kushteve në pavijone, MKPT ka vërejtur se pavijoni nr. 1 është rinovuar,
tualetet dhe dushet ishin në gjendje të mirë, qelitë nuk kishin lagështi, ishin të gëlqerosura
dhe të pastra. MKPT u njoftua se mungon uji i ngrohtë në krahë të caktuara të pavijonit.
Një gjë e tillë u konfirmua edhe nga zyrtarët korrektues. Qelitë në përgjithësi ishin të
ngrohta, kishin ndriçim të mjaftueshëm, si dhe ventilim. Edhe më tej vërehet se në qeli të
burgosurit shfrytëzojnë qese plastike për të vendosur gjësendet e tyre pasi që nuk kanë
dollapë për t‟i vendosur ato.
Tash dy vite në pavijone nuk shpërndahet shtypi ditor. MKPT rithekson se ofrimi i
shtypit ditor është e drejtë e cila të burgosurve u garantohet me Ligjin për Ekzekutimin e
Sanksioneve Penale. 169 Sipas drejtorisë së kësaj qendre, lidhur me sigurimin e shtypit
169

Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale, neni 87: “Personi i dënuar ka të drejtë të ketë qasje në
shtypin ditor dhe atë periodik në gjuhën e tij amtar e dhe në burime të tjera të informimit publik”.
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ditor për të dënuarit, organet kompetente janë duke punuar në procedurat e tenderimit dhe
se shtypi do të jenë në dispozicionin e të dënuarve së shpejti.
Në pavijonin nr. 2, MKPT ka vërejtur se përkohësisht akomodohen edhe të
paraburgosurit. MKPT ka vërejtur se të paraburgosurit dhe të dënuarit janë të vendosur në
të njëjtin krah dhe se mund të kontaktojnë me njëri tjetrin pa asnjë problem. 170 Sipas
autoriteteve, të paraburgosurit që janë sjellë këtu, do të qëndrojnë për një periudhë të
shkurtër kohore dhe më pas do të transferohen në qendrat adekuate për të
paraburgosurit. 171 Sipas udhëheqësit të pavijonit, nuk ka raste të dhunës ndërmjet të
burgosurve. Rasti i fundit ka ndodhur në janar të vitit 2015.
Sipas të burgosurve dhe zyrtarëve korrektues, ngrohja nuk është në nivel të kënaqshëm,
sistemi i ngrohjes është i vjetruar dhe përballet me probleme teknike. Ka mungesa të
materialeve administrative, dhe probleme teknike me makina të fotokopjes dhe mungesë
të inventarit për të burgosurit dhe personelin korrektues. Në krahun V/1 nevojitet
gëlqerosje dhe intervenim në nyjat sanitare. MKPT u njoftua nga drejtoria e qendrës
korrektuese se në këtë pavijon planifikohen renovime së shpejti. MKPT do të monitorojë
situatën lidhur me renovimet e planifikuara.
Në pavijonin nr. 3 janë vendosur të dënuarit e avancuar. MKPT u njoftua se nuk kishte
mungesë të ujit të ngrohtë dhe se të burgosurit mund të pastroheshin 3 herë në javë. Në
qeli ishin të vendosur nga 2, 4 dhe 6 persona. Qelitë ofronin ndriçim dhe ventilim të
duhur. MKPT ka vërejtur se në krahun V/1 të këtij pavijoni dushet dhe çezmat ishin deri
diku të dëmtuara.
Në pavijonin nr. 4 janë vendosur të dënuarit në regjim standard. MKPT ka vërejtur se ky
pavijon ka nevojë për renovime. Në katin e parë të pavijonit vërehej se ka depërtuar
lagështia në qelitë ku janë akomoduar të dënuarit, qelitë kishin ndriçim dhe ventilim të
mjaftueshëm, dushet dhe tualetet ishin në gjendje të keqe. Gjatë vizitës, MKPT ka
vërejtur se në njërën qeli kishte lagështi dhe pikonte uji. Sipas njoftimeve nga drejtoria,
së shpejti do të filloi renovimi i këtij pavijoni. MKPT do të monitorojë situatën lidhur me
monitorimet e planifikuara dhe po ashtu do të kërkojë nga autoritetet relevante informata
të përditësuara.
Gjatë vizitës, MKPT u njoftua se pavijoni nr. 5 është rinovuar dhe pritet dorëzimi teknik i
objektit. Momentalisht nuk ka të dënuar apo të paraburgosur të vendosur këtu.
Në pavijonin nr. 6 ishin të vendosur të burgosurit me regjim të avancuar. Kushtet në
pavijon në përgjithësi ishin të mira, qelitë kanë ndriçim dhe ventilim të mjaftueshëm, nuk
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kanë lagështi, ka ujë të ngrohtë dhe të dënuarit të cilët janë të angazhuar në punë mund të
pastrohen çdo ditë, ndërsa të tjerët 3 herë në javë.
Në pavijonin nr. 7 ngrohja ishte në nivel të kënaqshëm, kishte ujë të ngrohtë, qelitë
ofronin ndriçim dhe ventilim të duhur. Të dënuarit kanë mundësi të bëjnë fitnes. Pavijoni
është gëlqerosur nga të dënuarit dhe po ashtu janë bërë disa renovime të vogla. Banjat
dhe dushet janë në gjendje të mirë. Pavijoni posedon një kuzhinë në të cilën të burgosurit
mund të gatuajnë vetë por atyre u sillet edhe ushqimi nga kuzhina e qendrës korrektuese.
Në pavijonin nr. 8 MKPT ka vërejtur se qelitë duhet të gëlqerosen. MKPT u njoftua se
procedurat e tenderimit për gëlqerosje të pavijonit janë në administrim e sipër. Të
burgosurit pohuan se ata mund të bëjnë dushe pa kufi dhe se rrobat e tyre pastrohen në
QKD. Gjithashtu, MKPT u njoftua nga të burgosurit se atyre nuk u jepen çarçafë dhe se
ata duhet t‟i sjellin nga familjet e tyre, kurse, batanijet u jepen nga QKD.172 Po ashtu,
autoritet relevante duhet të veprojnë në pajtim me obligimet të cilat burojnë nga neni 16 i
Udhëzimit Administrativ për Rendin Shtëpiak në Institucionet Korrektuese.
Gjithashtu, MKPT ka vërejtur se të burgosurit në këto qeli detyrohen t‟i mbajnë gjësendet
e tyre në qese plastike apo pako të kartonit, meqenëse hapësirat që i kanë në dispozicion
nuk u mjaftojnë. KPT në raportin për vizitën në Kosovë në vitin 2015, ka konstatuar të
njëjtin problem dhe ka kërkuar nga autoritetet relevante që kjo mangësi të evitohet.173
Autoritetet relevante të Republikës së Kosovës në përgjigjen e tyre dërguar KPT-së më 8
shtator 2016, kanë theksuar se do të ndërmerren hapa për të evituar këtë mangësi. MKPT
do të vazhdojë të monitorojë situatën sa i përket kësaj çështje dhe zgjidhjen e problemit
bazuar në përgjigjen e autoriteteve të Kosovës. Sa i përket regjimit, QKD ofron 4 regjime
për të burgosurit: regjimi themelor, standard, i avancuar dhe gjysmë i hapur. Në QKD
rreth 340 të dënuar janë të angazhuar në punë. Angazhimi në punë është më i madh gjatë
stinës së verës. Zakonisht të dënuarit angazhohen në punë në kuzhinë, pastrim dhe në
ferma të qendrës. Të dënuarit mund të lëviznin të lirë brenda pavijoneve ku ishin të
vendosur dhe kanë të drejtë 3 orë shëtitje në ditë gjatë stinës së verës, kurse gjatë dimrit 2
orë në ditë.174
Po ashtu, në kuadër të qendrës korrektuese funksionojnë 3 punëtori që në fakt janë edhe
qendra për trajnime profesionale, ku organizohen trajnime për saldim, ndërtimtari,
axhustator, zdrukthëtari, mirëmbajtje teknike, instalim i ujit dhe rrymës. Në këto punëtori

172

Neni 16 i Udhëzimit Administrativ për Rendin Shtëpiak në Institucionet Korrektuese: “Secili person i
dënuar e ka shtratin e vetë, që përbëhet prej krevatit ose shtratit të posaçëm, dyshekun, jastëkun me
këllëfin, dy çarçafë dhe një ose dy plafa së verës respektivisht dy (2) deri në tre (3) plafa gjatë periudhës së
dimrit, varësisht nga ngrohja. Secili person i dënuar ngarkohet me shtratin e vet, me sendet që e përbëjnë
shtratin dhe me dollapin për sendet personale”.
173
Këshilli i Evropës, Komiteti Evropian për Parandalim të Torturës, Raporti nga vizita në Kosovë në vitin
2015, publikuar në shtator 2016.
174
Sipas nenit 37 të Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, të dënuarit kanë të drejtë në së paku dy
orë shëtitje.
101

organizohen kurse me kohëzgjatje prej 3 muajve. MKPT ka vërejtur se këto kurse
megjithatë ishin në dispozicion vetëm për një numër të kufizuar të të dënuarve.
Zyrtarët të cilët i takoi MKPT në këto punëtori shprehën shqetësimin e tyre për faktin se
janë blerë makineri të shtrenjta të cilat nuk mund të përdoren sepse teknikisht nuk janë të
kompletuara. MKPT, sikurse në rastin e kuzhinës, kërkon nga autoritetet relevante të
hetojnë këto raste të furnizimeve me makineri të kushtueshme dhe të cilat në fakt nuk
mund të përdoren për shkak të mangësive. Të gjitha këto makineri paguhen nga paratë e
taksapaguesve të Republikës së Kosovës dhe keqpërdorimet e çfarëdo lloji janë të
papranueshme.175
Po ashtu, në QKD funksionon shkolla e mesme e cila momentalisht ka të angazhuar 17
profesorë. Në kuadër të shkollës organizohen edhe kurse për kompjuterë dhe kontabilitet.
Në kuadër të QKD është e paraparë edhe rrobaqepësia, që ka kohë që nuk funksionon dhe
nuk ka material për punë.
Kujdesi shëndetësor
Përgjegjësia për kujdesin shëndetësor në Shërbimin Korrektues u transferua nga Ministria
e Drejtësisë në Ministrinë e Shëndetësisë në korrik të vitit 2013. Në Qendrën Korrektuese
në Dubravë funksionon spitali i burgut i cili ofron shërbime mjekësore për të burgosurit.
MKPT ka vërejtur se spitali nuk posedon ashensor, përmes të cilit të dënuarve me aftësi
të kufizuara do t‟iu mundësohej qasja në katin e dytë.
Autoritetet e Republikës së Kosovës në përgjigjen e tyre dërguar KPT-së lidhur me
konstatimin në raportin e tyre për vizitën në Kosovë se të dënuarit me aftësi të kufizuara
nuk kishin qasje adekuate në spital, kanë theksuar se çështja i është adresuar Shërbimit
Korrektues të Kosovës për të evituar këtë mangësi dhe për të vendosur një ashensor. Më
tej në përgjigjen e autoriteteve theksohet se kjo gjë nuk do të bëhet gjatë këtij viti bazuar
në buxhetin e tanishëm dhe planet për rekonstruim të Shërbimit Korrektues. MKPT do të
monitoroj zbatimin e këtij rekomandimi të KPT-së dhe zotimit të autoriteteve të
Republikës së Kosovës për të zbatuar të njëjtin.
MKPT u njoftua se spitali u rinovua vitin e kaluar. Megjithatë, MKPT ka vërejtur se në
katin e dytë të spitalit infrastruktura është dëmtuar dukshëm (pllakat e dyshemesë dhe
inventari në korridor në sallën ku ushqehen pacientët). Këto dëmtime janë pasojë e
punimeve jo kualitative të kryera nga kompania e angazhuar të cilat janë pranuar
teknikisht. Kjo gjendje paraqet keqpërdorim të parasë publike dhe është obligim i
autoriteteve kompetente të hetojnë këtë çështje.
Duke marrë parasysh numrin e vetëlëndimeve që janë në rritje dhe numrin e personave
me probleme mendore, personave përdorues të substancave narkotike, MKPT shpreh
shqetësimin për faktin se në këtë qendër është i punësuar vetëm një psikolog i rregullt,
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ndërsa psikiatri është i angazhuar vetëm një herë në javë. Duke u bazuar në numrin e të
dënuarve të vendosur në këtë qendër, nuk mund të pritet që vetëm një psikolog t‟u
përgjigjet të gjitha kërkesave për trajtim psikologjik në mënyrë adekuate. Po ashtu, ka
mungesë të trajnimeve profesionale të vazhdueshme për psikolog dhe punëtorë social.
MKPT u njoftua nga shërbimi mjekësor se problem shqetësues paraqitet pamundësia për
t‟i dërguar të burgosurit që kërkojnë shërbime mjekësore jashtë qendrës për shkak të
mungesës së transportit të rregullt. QKD posedon një autoambulancë e cila nuk i plotëson
kushtet dhe nuk është plotësisht funksionale dhe nuk i posedon gjërat elementare për
dhënien e ndihmës mjekësore adekuate.
Gjatë vizitës MKPT ka vërejtur se nuk ka bashkëpunim të mirëfilltë në mes të shërbimit
social, zyrtarëve korrektues dhe psikologut, ku shpesh herë psikologu përballet me
vështirësi në punë, meqenëse zyrtarët kompetent nuk i sjellin rastet e planifikuara për
trajtim në zyrën e tij. Po ashtu, ka mungesë të trajnimeve profesionale të vazhdueshme
për psikolog dhe punëtorë social.
QKD e njoftoi ekipin e MKPT-së, se të sapo pranuarit kontrollohen brenda afatit prej 24
orësh nga momenti i arritjes në qendër. Këto kontrolle nënkuptojnë ekzaminime të
përgjithshme dhe gjatë së cilës i burgosuri pyetet nëse ka ndonjë sëmundje e cila, nëse
deklarohet, regjistrohet në dosjen e tij mjekësore. Sa i përket konfidencialitetit të
shërbimeve mjekësore, MKPT përshëndet faktin se këto shërbime të dënuarve u jepen pa
prezencë të zyrtarëve korrektues dhe në këtë mënyrë ruhet raporti mjek-pacient.
MKPT u njoftua se në përgjithësi personelit mjekësor nuk i ofrohen trajnime të duhura
për specifikën e punës që kanë dhe aq më pak për përdorim të aparaturave të sofistikuara
të cilat i posedojnë. Këto aparatura më së shumti aplikohen nga konsulentët e jashtëm të
specifikave përkatëse. MKPT kërkon nga autoritetet relevante që t‟i identifikojnë nevojat
për trajnime profesionale për personelin mjekësor.
Gjatë vizitës, MKPT u njoftua se momentalisht qendra ballafaqohet me mungesë të
materialeve të ndryshme për zyre, inventar, kompjuterë, printerë, tonerë. MKPT
inkurajon autoritetet relevante që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme në mënyrë
që QKD të furnizohet me të gjitha materialet e nevojshme për punë.
Sipas legjislacionit në fuqi dënimet disiplinore që mund t‟u shqiptohen të dënuarve janë:
qortimi, heqja e beneficionit të caktuar, urdhri për kompensim dhe vetmia.176 Kurse në
rastin e të paraburgosurve, mund të shqiptohen dënimet si në vijim: kufizimi apo ndalimi
i vizitave apo korrespodencës, përveç kontakteve me avokatin mbrojtës, Avokatin e
Popullit dhe misionet diplomatike. MKPT konstatoi se QKD mban regjistër për masat e
shqiptuara disiplinore ku shënohen të dhëna lidhur masën e shqiptuar, arsyen, kohën e
shqiptimit dhe mbarimit.
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MKPT u njoftua nga drejtoria e QKD se vetëlëndimi në këtë qendër nuk konsiderohet
shkelje disiplinore. MKPT përshëndet një qëndrim të tillë pasi që vetëlëndimi nuk
përfshihet në grupin e shkelje disiplinore të parapara në nenin 102 të Ligjit për
Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.177
MKPT u njoftua se shërbimi mjekësor nuk merr pjesë në marrjen e vendimit lidhur me
aftësinë e të paraburgosurit apo të dënuarit për të përballuar masën disiplinore të vetmisë.
MKPT konsideron se personeli mjekësor e ka të qartë rolin e tij në këtë aspekt.
Pjesëmarrja e mjekut në vendimmarrje, i cili në fakt është mjeku i personit të
paraburgosur apo të dënuar, do të minonte raportin mjek-pacient, përveç nëse kjo masë
ndërmerret për arsye mjekësore.178
Por, MKPT shpreh shqetësimin për faktin se legjislacioni në fuqi 179 parasheh që para se i
burgosuri të vendoset në vetmi, drejtori i shërbimit të institucionit korrektues duhet të
kërkojë me shkrim mendimin e mjekut i cili dëshmon se i dënuari është në gjendje të
mirë shëndetësore fizike dhe psikike. MKPT kërkon nga autoritet relevante që dispozitat
në fuqi të këtyre akteve të ndryshohen në pajtim me rekomandimin e KPT-së dhënë në
Raportin për Kosovën dhe në pajtim me Raportin e Përgjithshëm të 21-të të KPT-së.
Sa i përket kontakteve me botën e jashtme, MKPT nuk ka pranuar ankesa lidhur me
gëzimin e kësaj të drejte as nga të dënuarit dhe as nga të paraburgosurit të cilët ishin
vendosur përkohësisht në QKD.
Në QKD, të sapo pranuarit u nënshtrohen procedurave të pranimit e cila zgjatë më së
shumti deri 30 ditë. Gjatë kësaj periudhe ata vlerësohen dhe kategorizohen në qeli të
veçanta, para se të akomodohen nëpër qeli të zakonshme. Gjatë vizitës, MKPT ka
vërejtur se QKD posedon regjistër në të cilin evidentohen të dhëna lidhur me të
burgosurit e vendosur në pavijonin e pranimit. Sa i përket kontakteve me botën e jashtme
dhe shëtitjeve gjatë kësaj periudhe, të burgosurit deklaruan se u lejohen dy telefonata dhe
dy vizita gjatë periudhës sa ata janë të vendosur në këtë pavijon.
MKPT nuk ka pranuar ankesa nga të burgosurit e vendosur në këtë regjim. MKPT
konsideron se QKD nuk zbaton regjim restriktiv ndaj të burgosurve gjatë periudhës sa ata
gjenden në pavijonin e pranimit.
Çështje të ndërlidhura me sigurinë

Gjatë vizitës MKPT ka vërejtur se edhe më tej i ashtuquajturi peper spray është pjesë e
pajisjeve standarde të zyrtarëve korrektues në QKD. Përveç kësaj, MKPT u njoftua se ky
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Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës në raportin për vizitën në Kosovë në vitin 2015 thekson
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peper spray është me afat të skaduar. KPT në raportet për vizitat në Kosovë në vitin 2010
dhe 2015 ka kërkuar nga autoritet relevante që të ndërpritet kjo praktikë, duke pasur
parasysh efektet dëmtuese që kanë substancat dhe që kjo pajisje të mos jetë më pjesë e
pajisjeve standarde të zyrtarëve korrektues.
MKPT u njoftua nga drejtoria se në disa pavijone dhe objekte në QKD nuk ka kamera të
sigurisë. MKPT inkurajon autoritetet e QKD që të pajisin të gjitha korridoret e
pavijoneve dhe hapësirave të jashtme me kamera të sigurisë të cilat, sipas KPT, në fakt
përbëjnë një nga garancitë për mbrojtje nga keqtrajtimi. Në raportin për Irlandën në vitin
2010, KPT ka inkurajuar autoritet relevante të instalojnë sa më shumë kamera të sigurisë
në vendet ku mbahen personat e privuar nga liria.
Po ashtu, MKPT inkurajon autoritetet relevante që të sigurojnë mundësi teknike që të
dhënat e regjistruara nga kamerat e sigurisë të ruhen një kohë më të gjatë, pasi që kështu
mund të hetohen në mënyrë më efektive pohimet eventuale për keqtrajtim apo përdorim
të tepruar të forcës fizike.
Procedura e parashtrimit të ankesave
Sistemi efektiv i parashtrimit të ankesave është garancia themelore kundër keqtrajtimit në
burgje dhe qendra të paraburgimit. Personat e vendosur në këto qendra duhet të kenë
mundësi për të parashtruar ankesë brenda burgut apo qendrës së paraburgimit ku
akomodohen dhe që në mënyrë konfidenciale t‟u mundësohet qasja tek autoriteti i duhur.
MKPT ka vërejtur se në dispozicion të të burgosurve në QKD janë kutitë e ankesave të
vendosura nga Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe kutitë e ankesave të vendosura nga
IAP. Kutitë e ankesave të vendosura nga IAP mund të hapen vetëm nga personeli i këtij
institucioni, gjë që për ankuesit ofron konfidencialitet në parashtrimin e ankesës. MKPT
nuk ka pranuar ankesa nga të paraburgosurit dhe të dënuarit lidhur me çështjen e
parashtrimit të ankesave apo vonesa për të shqyrtuar ankesat e tyre brenda afatit ligjor.

3.9 Vizita në Qendrën e Mbajtjes për të Huajt
Qendra e Mbajtjes për të Huaj (QMH) u hap në qershor të vitit 2015 dhe funksionon në
kuadër të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migrim (DSHAM) të Ministrisë së Punëve
të Brendshme (MPB). Sipas nenit 2 të Rregullores (MPB) nr. 03/2014 për Funksionimin
e Qendrës për Mbajtjen e të Huajve (në tekstin e mëtejmë “Rregullorja”), në këtë qendër
vendosen të huajt të cilët janë subjekt i largimit me forcë, si dhe të huajt për të cilët
konsiderohet se e cenojnë sigurinë publike, me qëllim të vërtetimit të identitetit të tyre
dhe për arsye tjera. Kapaciteti i kësaj Qendre është 76 persona.
Gjatë vizitës në QMH, personeli i Qendrës i ofroi MKPT bashkëpunim të plotë. Ekipi pa
vonesa pati qasje në të gjitha hapësirat e Qendrës. Ekipit iu siguruan të gjitha informatat e
nevojshme për të kryer detyrën. Gjatë vizitës në QMH nuk kishte të huaj të vendosur.
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MKPT ka kontrolluar dosjet e disa të huajve. Gjatë kontrollit të regjistrave dhe dosjeve të
personave të akomoduar në këtë qendër, MKPT ka vërejtur se në shtator të vitit 2015 një
shtetas iranian I.P. kishte parashtruar ankesë me shkrim duke pretenduar se ishte
keqtrajtuar fizikisht nga rojet e sigurisë. Sipas zyrtarëve të Qendrës, rasti ishte hetuar nga
Policia e Kosovës. Lidhur me këtë, MKPT ka kërkuar nga Policia e Kosovës të njoftohet
me rezultatin e hetimit të ankesës së shtetasit iranian.
Policia e Kosovës më 15 dhjetor 2016 e njoftoi MKPT se rasti në fjalë është hetuar nga
Policia e Kosovës. Pas përfundimit të hetimeve, më 11 nëntor 2015 Policia e Kosovës
ushtroi kallëzim penal në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në
Prishtinë.
Bazuar në dispozitat e ligjit për të huajt, i huaji i cili vendoset në Qendër njoftohet në
formë të shkruar, në njërën nga gjuhët zyrtare dhe në gjuhën angleze, për ndalimin në
Qendrën e Mbajtjes, i cili përmban arsyen e ndalimit, afatet e ndalimit, të drejtën të
sigurojë mbrojtjen ligjore të tij, si dhe të kontaktojë me të afërmit e vet”. 180 MKPT,
bazuar në dokumentacionin e kontrolluar, ka vërejtur se këto të drejta u respektohen të
huajve në Qendër. MKPT nuk ka intervistuar asnjë të huaj për të marrë pohimet e tyre
lidhur me respektimin e këtyre të drejtave, pasi që gjatë vizitës në këtë qendër nuk kishte
të huaj të vendosur.
Sipas Rregullores dhe Ligjit për të Huajt, i huaji i vendosur në këtë Qendër ka të drejtat
në vijim: informimi lidhur me të drejtën e ankimit për ndalimin në Qendër, të drejtën
lidhur me ndihmën juridike falas, të drejtën për përkthyesin në gjuhën e tij ose në një
gjuhën të cilën ai/ajo e kupton, të drejtën për të komunikuar me organet dhe organizatat
relevante vendore apo ndërkombëtare, si dhe me organizatat joqeveritare.181
Standardet e Komitetit Evropian për Parandalim të Torturës, lidhur me ndalimin e të
huajve përcaktojnë se në kuadër të garancive kundër keqtrajtimit i huaji duhet të ketë të
drejta të njëjta si të gjitha kategoritë e personave tjerë të ndaluar, gjë që nënkupton se ata
kanë të drejtë që nga momenti i ndalimit të njoftojnë personin, sipas përzgjedhjes së tyre,
për situatën e tyre dhe të kenë qasje në shërbime mjekësore, avokat, të drejtë që të
njoftohen për pozitën e tyre ligjore në gjuhën të cilën ata e kuptojnë dhe, nëse është e
domosdoshme, t‟i sigurohet përkthyesi. MKPT është njoftuar nga Qendra se MPB
posedon listën e përkthyesve të cilët ofrojnë shërbime përkthimi edhe në gjuhët tjera të të
huajve përveç shërbimeve në gjuhën angleze. Duke u bazuar nga të dhënat në dosjet
personale të të huajve të akomoduar në Qendër, përgjithësisht këto të drejta respektohen
nga autoritetet relevante.
MKPT ka vërejtur se në të gjitha korridoret e Qendrës operojnë kamerat e sigurisë të cilat
janë vazhdimisht operacionale. Në raportin për vizitën në Irlandë në vitin 2010, KPT
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konsideroi ekzistimin e kamerave të sigurisë si një nga garancitë kundër keqtrajtimit fizik
në qendrat ku mbahen personat e privuar lirie.182
Gjatë vizitës në Qendër, MKPT ka vizituar dy objektet ku mbahen të huajt, duke
përfshirë të gjitha hapësirat, siç janë: dhomat e intervistimit, dhomat e izolimit, dhomat e
fjetjes, dhomat familjare, dhomat e aktiviteteve për të rritur, të cilat ishin të pajisura me
TV, letra, shah si dhe në një kënd ishte biblioteka me numër të vogël të librave, dhomën e
aktiviteteve për fëmijë të pajisur me lodra dhe të dizajnuar sipas standardeve, dhomën ku
iu mundësohej kryerja e aktiviteteve fetare, kuzhinën e cila ishte e kompletuar me orendi,
si dhe një lavanteri të pajisur mjaftueshëm për kapacitetin e Qendrës. Të gjitha dhomat
ofronin akomodim të denjë, ngrohje, pastërti dhe ndriçim të mjaftueshëm natyral. Qendra
ofronte banja të përshtatshme dhe ujë të ngrohtë pa ndërprerë ku të huajt e akomoduar
mund të pastrohen sa herë që të duan. Në përgjithësi, MKPT konsideron se Qendra i
plotëson të gjitha kushtet për akomodim të personave të huaj.
Sa i përket regjimit, neni 24, paragrafi 1 i Rregullores përcakton se çdo i huaj i ndaluar në
Qendër ka të drejtë në ajrosje së paku dy (2) orë në ditë në mjediset e jashtme të Qendrës.
Për arsye shëndetësore udhëheqësi i qendrës mund të zgjasë kohën e ajrimit. Më tej, neni
24 paragrafi 3 përcakton se gjatë kohës së ajrimit mund të zhvillohen aktivitete kulturore
dhe sportive. Megjithatë, MKPT ka vërejtur se Qendra ka një fushë të vogël sportive e
cila nuk është e pajisur me elementet përcjellëse ku të huajt do të mund të merreshin me
aktivitete konkrete sportive, siç janë basketbolli, futbolli dhe lojëra të tjera sportive.
MKPT inkurajon autoritet relevante të shtojnë përpjekjet e tyre për ofruar mundësitë për
aktivitete konkrete sportive për të huajt në këtë Qendër.
Standardet e përcaktuara nga KPT lidhur me të drejtat e të ndaluarit të huaj përcaktojnë të
drejtën për të pasur shërbimin e mjekut si e drejtë themelore dhe një nga garancitë kundër
keqtrajtimit. MKPT u njoftua se shërbimet mjekësore të huajve në këtë qendër u ofrohen
nga Qendra e Mjekësisë Familjare në Prishtinë dhe Qendra Klinike Universitare.
MKPT gjatë vizitës u njoftua se të huajve të vendosur në këtë Qendër nuk u bëhen
ekzaminime të përgjithshme mjekësore, përveç nëse ata e kërkojnë një gjë të tillë. MKPT
është e mendimit se ekzaminimi i përgjithshëm i të huajve me rastin e pranimit të tyre në
këtë Qendër është shumë i rëndësishëm për shkak të detektimit të hershëm të sëmundjeve
siç janë tuberkulozi, hepatiti, HIV AIDS, gjë që do të parandalonte përhapjen e
sëmundjeve të tilla.
Lidhur me masat disiplinore të cilat u shqiptohen të huajve në këtë qendër të mbajtjes,
gjatë kontrollit të dokumentacionit, MKPT ka vërejtur se deri më tani masa e izolimit
ishte shqiptuar në dy raste.
Lidhur me kontaktet me botën e jashtme, KPT konsideron se të ndaluarit e huaj duhet të
kenë çdo mundësi për të qenë në kontakt të mirëfilltë me botën e jashtme, (përfshirë
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mundësitë për të bërë telefonata dhe për të pranuar vizita) dhe liria e tyre e lëvizjes
brenda qendrës së mbajtjes duhet të kufizohet sa më pak që kjo të jetë e mundur.
Rregullorja përcakton se i huaji në këtë qendër ka të drejtë të mbajë korrespodencë, të
pranojë pako dhe sende të tjera.183
Po ashtu, Rregullorja përcakton se i huaji ka të drejtë të bëjë telefonata sipas nevojës në
kohëzgjatje prej 5 minutash duke filluar nga ora 09:00 deri në ora 16:00. 184 Sipas
Rregullores të huajve u mundësohen edhe thirrjet nga jashtë si dhe vizitat.185
Sa i përket të drejtës për parashtrim të ankesave, neni 19 i Rregullores përcakton se të
huajt kanë të drejtë ankese tek udhëheqësi i Qendrës lidhur më kushtet e pranimit në
Qendër dhe sjelljet e personelit. Ankesa dërgohet në DSHAM, brenda 7 ditësh. Më tej
Rregullorja përcakton se në Qendër vendoset kutia e ankesave e cila administrohet nga
Qendra. Një kuti e ankesave vendoset dhe administrohet nga Institucioni i Avokatit të
Popullit.186
MKPT ka vërejtur se në dispozicion të të huajve në Qendër është një kuti e ankesave e
vendosur nga Qendra. Po ashtu, gjatë vizitës MKPT ka vendosur kutinë e ankesave në të
cilën mund të kenë qasje vetëm personeli i Institucionit të Avokatit të Popullit dhe ekipi i
MKPT, gjë që për ankuesit ofron konfidencialitet në parashtrimin e ankesës.

3.10 Vizita në Qendrën Rajonale të Mbajtjes në Prishtinë
Gjatë vizitës në Qendrën Rajonale të Mbajtjes në Prishtinë, Policia e Kosovës i ofroi
MKPT bashkëpunim të plotë. Ekipi pa vonesa pati qasje në të gjitha hapësirat. Ekipit i u
siguruan të gjitha informatat e nevojshme për të kryer detyrën, si dhe iu mundësua
intervistimi i personave të arrestuar pa prezencë të zyrtarëve policor.
Gjatë vizitës së MKPT, në Qendër ndodheshin tre persona të arrestuar. MKPT ka
kontrolluar dosjet e tyre dhe më pastaj i ka intervistuar këta persona. Njëri nga të
arrestuarit iu ankua MKPT se gjatë intervistimit të tij në stacionin policor në Fushë
Kosovë ishte keqtrajtuar fizikisht nga dy zyrtarë policorë. Lidhur me këtë, MKPT ka
vizituar stacionin policor në Fushë Kosovë. Zyrtarët policorë të këtij stacioni mohuan se
ndaj këtij të arrestuari është ushtruar dhunë fizike. Policia e Kosovës i ka ofruar
bashkëpunim të plotë MKPT-së në trajtimin e këtij pretendimi duke i ofruar qasje në
dosjen e të arrestuarit dhe raportet relevante mjekësore.
Sipas standardeve të KPT-së, tri të drejtat themelore (e drejta për të njoftuar të afërmin
apo familjen lidhur me ndalimin, e drejta për të pasur një avokat dhe për të pasur qasje në
shërbime mjekësore) duhet të aplikohen që nga momenti i ndalimit. Këto të drejta duhet
të zbatohen jo vetëm në rastin e personave të ndaluar, por edhe në rastet tjera kur
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qytetarët detyrohen të qëndrojnë në polici apo me policinë edhe për arsye tjera (p.sh. për
qëllime identifikimi).
Neni 13 i Kodit të Procedurës Penale përcakton se çdo person i privuar nga liria duhet të
njoftohet menjëherë në gjuhën të cilin ai/ajo e kupton për të drejtën për ndihmë juridike
sipas dëshirës së tij, për të drejtën për të njoftuar anëtarët e familjes apo ndonjë person
tjetër për faktin se është arrestuar dhe se këto të drejta aplikohen gjatë gjithë kohës së
privimit nga liria.187
MKPT nuk ka pranuar ankesa nga personat e arrestuar të cilët gjendeshin në Qendrën
Rajonale të Mbajtjes në Prishtinë lidhur me këto të drejta. Po ashtu, duke u bazuar në
dokumentacionin e shqyrtuar del se Policia e Kosovës ka respektuar këto të drejta. Gjatë
vizitës, MKPT ka vërejtur se në secilën qeli ndodheshin informata të shkruara lidhur me
të drejtat e personave të arrestuar në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. Gjatë vizitës në
këtë Qendër, MKPT nuk ka hasur në të mitur të arrestuar.
Kjo Qendër është rinovuar gjatë vitit 2016. MKPT ka vërejtur se qelitë ishin të pastra,
kishin mjaft hapësirë, secila qeli kishte dyshek dhe çarçaf të pastër, por kishte shumë pak
dritë natyrale dhe qelitë nuk ishin të pajisura me sistem të thirrjes. Brenda Qendrës
funksiononte sistemi i ventilimit. Tualetet dhe dushet ishin në gjendje të mirë dhe kishte
edhe ujë të ngrohtë. MKPT ka vërejtur se kushtet për punë të zyrtarëve policorë të cilët
punonin në këtë Qendër nuk ishin të mira. MKPT konsideron se autoritet relevante duhet
të ndërmarrin hapat e nevojshëm për evitimin e këtyre mangësive.
Gjatë vizitës, MKPT është njoftuar se të arrestuarit të cilët mbahen në Qendër nuk kanë të
drejtë në ajrosje. Në Raportin e 12-të të Përgjithshëm të publikuar në vitin 2002, Komiteti
Evropian për Parandalimin e Torturës ka theksuar se personave të cilët mbahen në arrest
në polici më shumë se 24 orë duhet që brenda mundësive t‟iu ofrohet ajrosje ditore.
Lidhur me ofrimin e shërbimeve mjekësore, ato janë e drejtë themelore e personave të
cilët arrestohen nga policia. Shërbimet mjekësore ofrohen nga institucionet publike siç
janë Qendra e Mjekësisë Familjare dhe Qendra Klinike Universitare, varësisht nga
nevojat për trajtim. MKPT nuk ka pranuar ankesa nga personat e intervistuar lidhur me
këtë të drejtë. Po ashtu, nga dokumentacioni i shqyrtuar është vërejtur se policia ka
evidentuar në dosjet e tyre personale njoftimin për të drejtën për të pasur shërbime
mjekësore.
Gjatë vizitës në Stacionin Policor “Qendra”, MKPT ka vizituar edhe dhomën ku
intervistohen të arrestuarit e mitur e cila ishte financuar nga UNICEF-i. Gjatë vizitës
fitohet përshtypja se kjo dhomë ofron kushte komode për intervistimin e të miturve duke
qenë se nuk është aspak frikësuese, posedon mobile dhe një bibliotekë modeste me disa
tituj librash.
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Shih po ashtu nenet 29 dhe 30 të Kushtetutës.
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Pas vizitës, MKPT u ka dërguar autoriteteve relevante rekomandimet në vijim: Të
ndërmarrin hapa për të siguruar më shumë dritë natyrale në këtë Qendër; të arrestuarve të
cilët qëndrojnë në Qendër më shumë se 24 orë, brenda mundësive, t‟iu mundësohet
ajrosje ditore; në qeli të instalohet sistemi i thirrjeve; të krijohen kushte më të mira për
punë për zyrtarët policor në Qendër.

3.11 Vizita në pikën e kalimit kufitar Aeroporti Ndërkombëtar “Adem
Jashari” në Prishtinë
Gjatë vizitës në aeroport është vizituar dhoma ku mbahen personat e ndaluar përkohësisht
të cilët qëndrojnë aty jo më shumë se 6 orë dhe ky ndalim bëhet në bazë të urdhëresës nga
gjykata apo prokuroria. Këta persona mbahen në këtë dhomë vetëm derisa të merren prej
aty nga njësia përkatëse e Policisë së Kosovës.
MKPT është njoftuar nga zyrtari kompetent policor se aeroporti nuk posedon zonë
transiti. Gjatë vizitës në këtë pikë të kalimit kufitar MKPT ka vizituar edhe hapësirat (2
dhoma me nga 8 shtretër) ku mbahen personat të cilëve u mohohet hyrja në territorin e
Republikës së Kosovës për arsye të ndryshme. Këta persona duhet të kthehen në vendet
nga kanë ardhur brenda 72 orëve. Nëse kjo nuk ndodhë brenda kësaj periudhe kohore, ata
dërgohen në Qendrën e Mbajtjes për të Huajt.
Këto dhoma ofrojnë kushte të mira për akomodim, kanë pastërti të duhur, tualete dhe
dushe në gjendje shumë të mirë, si dhe u ofrohet edhe qasja në internet përmes “WI-FI”,
gjë që u mundëson edhe kontaktet me familjet e tyre apo personat tjerë. MKPT
konsideron se këto dhoma plotësojnë standardet e përcaktuara nga KPT lidhur me kushtet
e mbajtjes së personave të cilëve u refuzohet hyrja në territorin e shtetit të caktuar.
Gjatë vizitës së MKPT-së nuk kishte persona të akomoduar në këto dhoma, si dhe në
dhomën ku përkohësisht mbahen personat e ndaluar në bazë të vendimeve të gjykatave
apo kërkesave të prokurorisë.
Personeli i shërbimit mjekësor të aeroportit përbëhet nga 6 infermiere dhe 3 mjekë të
përgjithshëm. Shërbimet mjekësore ofrohen 24 orë për personat e ndaluar dhe personeli i
aeroportit. Gjatë vizitës, MKPT ka vërejtur se kjo qendër mjekësore është pajisur me të
gjitha pajisjet e nevojshme, tre shtretër ambulatorë, barna dhe dy autoambulanca me
pajisje.

3.12 Pika e kalimit kufitar “Hani i Elezit”
Gjatë vizitës në këtë pikë të kalimit kufitar me Republikën e Maqedonisë, MKPT u
njoftua se këtu gjendet një dhomë e ndalimit të përkohshëm, i cili nuk zgjat më shumë se
6 orë. Zakonisht ndalohen personat në bazë të fletarrestimit të gjykatave dhe prokurorive
vendore dhe sipas urdhër arrestit ndërkombëtar.
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MKPT ka vërejtur se dhoma e ndalimit të përkohshëm në këtë pikë kufitare kishte
hapësirë të mjaftueshme, dyshek dhe çarçaf të pastër, ngrohje si dhe ventilim të duhur.
Sipas zyrtarëve kompetent, në këtë pikë të kalimit kufitar, pas ndalimit, policia kufitare
menjëherë e njofton njësinë përkatëse të Policisë së Kosovës, e cila e merr të ndaluarin
dhe e dërgon në institucionin përkatës. Kjo njësi e njofton të ndaluarin me të drejtat e
tij/saj dhe procedurat tjera.
Lidhur me shërbimet mjekësore, MKPT u njoftua se nëse kjo gjë është e nevojshme këto
shërbime kërkohen nga Qendra më e afërt e mjekësisë familjare.
Nga dokumentacioni vërehet se në këtë pikë kufitare dosjet e të ndaluarve plotësohen me
të dhëna dhe dokumente të nevojshme lidhur me ndalimin, dorëzimin tek njësia përkatëse
e Policisë së Kosovës dhe arsyet e ndalimit. Gjatë vizitës së MKPT-së nuk kishte persona
të ndaluar dhe as të akomoduar në dhomën për ndalim të përkohshëm.

3.13 Pika e kalimit kufitar “Vërmicë”
Gjatë vizitës në këtë pikë të kalimit kufitar me Republikën e Shqipërisë, MKPT u njoftua
se kjo pikë e kalimit kufitar posedon dy dhoma të ndalimit të përkohshëm (6 orë), si dhe
një dhomë të intervistimit. Policia kufitare kishte formularë të gatshëm në gjuhët zyrtare
dhe në gjuhën angleze, përmes së cilave të ndaluarit njoftohen me të drejtat e tyre.
Ndërsa, lidhur me të drejtën për avokat, ai sigurohet nga Oda e Avokatëve të Kosovës
dhe zakonisht janë avokatë nga Prizreni. Sipas zyrtarëve të kësaj pike të kalimit kufitar,
Policia Kufitare posedon një listë të përkthyesve në gjuhët evropiane dhe atë arabe.
Dhomat e ndalimit të përkohshëm ishin në gjendje të mirë sa i përket hapësirës,
pastërtisë, posedonin dyshek dhe çarçaf të pastër si dhe ngrohje në nivel të kënaqshëm.
Shërbimet mjekësore ofrohen nga Qendra e Mjekësisë Familjare në Prizren. Në dosjet e
të ndaluarve kishte të dhëna të plota lidhur me ndalimin e tyre dhe dorëzimin tek njësia
përkatëse e Policisë së Kosovës.

3.14 Vizita në Institutin Special në Shtime
MKPT më 13 dhjetor 2016, ka vizituar Institutin Special në Shtime (në tekstin e mëtejmë
“ISSH”). Grupi monitorues përbëhej nga një juristë, një mjeke dhe një psikologe.
Instituti Special në Shtime (ISSH), menaxhohet nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale (MPMS), të cilën e udhëheqë drejtori i Institutit. Është institucion i tipit të hapur i
cili ofron shërbime 24 orësh: ushqim, veshmbathje, përkujdesje shëndetësore, terapi të
punës, edukative dhe aftësuese, trajtim social. Përfitues të shërbimeve në këtë Institucion
janë kryesisht personat me aftësi të kufizuar mendore -ngecje në zhvillimin mendor.
Kapaciteti i ISSH-së është për 64 rezidentë, ndërsa gjatë vizitës së fundit ishin prezent 59
rezidentë, prej tyre 39 të gjinisë mashkullore, 20 të gjinisë femërorë, mosha mesatare e
tyre është 45 vjeç.
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Gjatë vitit 2016 në hapësirat e ISSH-së është ndërtuar një objekt i ri në të cilin janë
vendosur administrata e këtij institucioni, ndërsa pjesa ku ka qenë administrata, është
përshtatur për banim, e cila e ka lehtësuar punën e stafit dhe është mundësuar që të bëhet
kategorizimi i rezidentëve sipas gjinisë dhe gjendjes shëndetësore. Në repartin A1 ishin të
vendosur kategoria e lehtë e rezidentëve, në repartin A2 kategoria e mesme dhe në
repartin B kategoria e rëndë.
ISSH kishte edhe hapësirat e aktiviteteve, për pikturim, për artizanat dhe rrobaqepësi si
dhe salla rekreative e pajisur me mjete si: shah, domino, letra. MKPT e vlerëson
pozitivisht ristrukturimin e reparteve brenda Institucionit, si dhe kategorizimin e
rezidentëve sipas gjinisë dhe gjendjes shëndetësore, i cili ofron edhe siguri për rezidentët.
Gjatë vizitës së MKPT-së në dhomat ku akomodoheshin rezidentët, kryesisht ishin 2 deri
3 shtretër në një dhomë, kishte ndriçim natyral dhe kryesisht ishin të ngrohta dhe të
pastërta, dhe ishin në pajtim me nenin 6, paragrafi 1.10 të Ligjit Nr.05/L-025 Për
Shëndetin Mendorë.188
MKPT u njoftua se në ISSH, aktivitetet psiko-sociale i kanë të avancuara, për shkak të
mundësive infrastukturore dhe numrit të stafit për realizmin e aktiviteteve rekreative dhe
terapisë okupacionale. Gjithashtu si aktivitet që rregullisht e bëjnë janë edhe ekskurzione
gjatë vitit, p.sh dalje në natyrë, shëtitje në ndonjë qytet turistik.
Në ISSH është angazhuar mjeku i përgjithshëm i rregullt, një psikiater një herë në javë
ndersa sherbimet stomatologjike i marrin nga Shtëpia për të moshuar në Prishtinë. Në rast
nevoje, shërbimet tjera shëndetësore dhe specialistike u ofrohen nga Qendra e Mjekësisë
Familjare në Shtime, Spitali Rajonal në Ferizaj dhe Qendra Klinike Universitare në
Prishtinë. Për dallim prej institucioneve tjera rezidenciale të shëndetit mendorë, ISSH
gjatë vitit 2016 i ka realizuar edhe vizitat e rregullta gjinekologjike të rezidenteve.
ISSH mbante shënime në regjistrat si: regjistri i vizitave neuropsikiatrike, vizitave jasht
ISSH-së, infeksioneve, lidhjes së plagëve, shqetësimeve, sterilizimeve, mirëpo mungonte
regjistri i vdekjeve, tentim vetëvrasjeve, lëndimeve, vetëlëndimeve. MKPT rekomandon
që të krijohen regjistra të veçantë të rasteve të vetëlëndimeve, lëndimeve trupore, tentim
vetëvrasjes, vdekjeve dhe rasteve kur përdoren mjetet e kufizimit;
Ambulanca ku punonte peroneli shëndetësor, nuk i plotësonte kushtet për shkak të
hapsirave të vogla të pa përshtatshme dhe pa ndriçim të mjaftueshëm. MKPT konstaton
se hapësira që shfrytëzohet për shërbime shëndetësore, nuk i plotëson kushtet minimale
për ofrimin e këtyre shërbimeve.
Gjatë vizitës së MKPT-së në Qendër, vërehej një klimë pozitive dhe marrëdhënie të mira
mes rezidentëve dhe stafit. Pra, MKPT nuk ka evidentuar asnjë rast të torturës apo
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Neni 6, paragrafi 1.10 i Ligjit Nr.05/L-025 Për Shëndetin Mendorë, përcakton “të drejtën për t’u
siguruar kushtet e përshtatshme jetësore, higjienike, të ushqyerjes dhe sigurisë”
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keqtrajtimit nga stafi ndaj personave me aftësi të kufizuara mendore-ngecje në zhvillimin
mendor.
Gjatë vizitës, MKPT ka vërejtur që brenda rrethojave të Institucionit kishte qenë endacak,
të cilët mund të paraqesin rrezik për rezidentet, andaj MKPT rekomandon që të merren
masat për evitimin e prezencës së qenve endacak në oborrin e Institucionit.
Edhe pse rezidentët e vendosur në ISSH, për shkak të ngecjeve në zhvillim nuk janë në
gjendje të parashtrojnë ankesa IAP i ka vendosur kutitë e ankesave, të cilat mund të
hapen vetëm nga personeli i këtij institucioni, gjë që për familjarët e rezidentëve ofron
konfidencialitet në parashtrimin e ankesës. MKPT nuk ka pranuar asnjëherë ankesa nga
stafi apo familjarët e rezidentëve të vendosur në ISSH.
MKPT nder rekomandimet e tjera të adresuara autoriteteve relevante, ka kërkuar edhe
nxjerrjen e akteve nënligjore në pajtim me Neni 18, paragrafi 2 i Ligjit me Nr 05/L-025
Për Shëndetin

3.15 Vizita në Qendrën për Integrim dhe Rehabilitim të Sëmurëve
Kronik Psikiatrik në Shtime
MKPT më 26 qershor 2016 e 13 dhjetor 2016, ka vizituar Qendrën për Integrimin dhe
Rehabilitimin e të Sëmurëve Kronik Psikiatrik në Shtime (në tekstin e mëtejmë
“QIRSKP”). Grupi monitorues përbëhej nga një juristë, një mjeke dhe një psikologe.
QIRSKP është institucion i tipit të hapur, në kuadër të Shërbimit Spitalor dhe Klinik
Universitar të Kosovës (SHSKUK), e cila ofron shërbime 24 orë. Është themeluar në
vitin 2006, ka gjithsej 48 dhoma, me kapacitet deri në 80 shtretër.
Rezidentët në këtë Qendër janë kryesisht të diagnostikuar me çrregullime psikotike, si
Schizophreniae. Në momentin e vizitës ishin të vendosur 63 rezidentë, prej tyre: 36 të
gjinisë mashkullore, 27 të gjinisë femërore. Mosha mesatare sillej rreth 54 vjeç dhe u
takonin nacionaliteteve të ndryshme, prej tyre: 43 shqiptarë, 8 serb, 5 ashkali, 1
maqedonas, 2 boshnjakë.
MKPT gjatë vizitës ka vërejtur se në dhomat ku akomodoheshin rezidentët, kryesisht
ishin 2 deri 3 shtretër në një dhomë, kishte ndriçim natyral dhe kryesisht ishin të ngrohta
dhe të pastra. Në dhomat e rezidentëve kishte komodina për vendosjen e rrobave dhe
gjërave personale, mirëpo rezidentët nuk kishin veshmbathje personale, pas çdo pastrimi
ato ndërrohen mes rezidentëve. Mirëpo, nuk kishte dekorime në dhoma që do të ofronin
stimulim pamorë për rezidentet.
Kuzhina e Qendres, ndodhet në katin përdhese, aty servohet edhe ushqimi por ajo nuk i
plotëson kushtet e duhura, pasi nuk ka as ndriçim e as ventilim. Andaj, MKPT,
Rekomandon MSH, për ndërtimin e një kuzhine të re.
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MKPT gjatë vizitës ka vërejtur se në QIRSKP, aktivitetet psiko-sociale i kanë të
reduktuara, për shkak të mungesës së repartit vokacional apo mbështetës, ku mund të
realizohen aktivitetet rekreative. Qendra organizon ekskursione, duke i nxjerrë rezidentet
në natyrë apo shëtitje në ndonjë qytet turistik. Në mungesë të stafit, trajtimi i ofruar
rezidentëve konsiston kryesisht në farmakoterapi, ndërsa trajtimi rehabilitues psiko-social
efektiv është i mangët. MKPT rekomandon që në të ardhmen, Qendra të fokusohet në
planifikimin e projektit për ndërtimin e njësisë vokacionale, si dhe angazhimin e një
psikologu klinik dhe një punëtorë social shtesë.
Në QIRSKP ofrohen shërbime të rregullta psikiatrike, ndërsa në rast nevoje, shërbimet
tjera shëndetësore dhe specialistike u ofrohen nga Qendra e Mjekësisë Familjare në
Shtime, Spitali Rajonal në Ferizaj dhe Qendra Klinike Universitare në Prishtinë.
MKPT ka vizituar dhomat që janë rregulluar brenda Qendrës falë donacioneve, të cilat
shërbejnë për izolim të rasteve të evidentuara me ndonjë sëmundje ngjitëse. MKPT u
njoftua se disa rezidentëve ju kanë bërë testin për TBC. Gjithashtu, ekipi u informua se
çdo vit bëhet vaksinimi kundër gripit. MKPT rekomandon që rezidentëve të gjinisë
femërore të ju ofrohen shërbime të rregullta gjinekologjike, si dhe të gjithëve të ju bëhen
rregullisht analizat laboratorike.
Qendra mban 19 regjistra dhe atë: regjistri i narkomanëve; abuzimeve seksuale;
lëndimeve trupore; vetëlëndimeve; vetëvrasjeve; vdekjeve; regjistri i lëndimeve të
punëtorëve të shkaktuara nga rezidentët; regjistri për analiza laboratorike; për vizita
stomatologjike të kryera jashtë Qendrës; regjistri për sterilizim; vaksinim; kontrolla
psikiatrike dhe të përgjithshme; për lëndim dhe lidhje plagësh etj. MKPT inkurajon stafin
që në regjistra ngjarja përkatëse të përshkruhet më hollësisht.
Gjatë kontrollimit të regjistrave, MKPT ka evidentuar numër të lartë të lëndimeve të
rezidentëve, të cilat ishin rezultat i lëndimeve të rezidentëve me njëri-tjetrin, vetëlëndime
si dhe lëndime të shkaktuara nga qentë endacak brenda rrethojave të Institucionit. MKPT
rekomandon që të merren masat për evitimin e problemit të prezencës së qenve endacak
në oborrin e Institucionit.
Gjatë vizitës së MKPT-së në Qendër, vërehej një klimë pozitive dhe marrëdhënie të mira
mes rezidentëve dhe stafit. MKPT nuk ka evidentuar asnjë rast të torturës apo keqtrajtimit
nga stafi ndaj personave me çrregullime mendore
IAP ka vendosur kutitë e ankesave, të cilat mund të hapen vetëm nga personeli i këtij
institucioni, gjë që për ankuesit ofron konfidencialitet në parashtrimin e ankesës. MKPT
nuk ka pranuar asnjëherë ankesa nga rezidentët apo familjarët e tyre. MKPT inkurajon
stafin që të informoj më shumë familjarët e rezidentëve për mundësin e parashtrimit të
ankesave përmes kutive të IAP, të vendosura në Qendër.
Rekomandimet e dala pas vizitave të realizuara në Qendrën e Paraburgimit në Lipjan dhe
në Qendrën Korrektuese në Lipjan, janë përfshirë në këtë Raport Vjetor, ndërsa për
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vizitat e tjera të realizuara gjatë vitit 2016, do të publikohen raporte të veçanta, e të cilat
do të përmblidhen në Raportin e përgjithshëm të MKPT-së. Implementimi i
rekomandimeve do të përcillet gjatë vitit 2017.
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4 PËRMBLEDHJA E RAPORTEVE ME REKOMANDIME
Bazuar në autorizimet e dhëna Avokatit të Popullit me nenin 135, paragrafi 3 të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, si dhe nenit 16, paragrafi 8 dhe nenin 27 të Ligjit
për Avokatin e Popullit nr. 05/L-019, Avokati i Popullit gjatë vitit 2016 ka publikuar
raporte, opinione, amicus curiae, kërkesa për aplikim të masës së përkohshme, të
përmbledhura si më poshtë:

4.1 Raportet ex officio
4.1.1 Raport ex officio nr. 757/2015 lidhur me vendimet gjyqësore për heqjen dhe
kthimin zotësisë për të vepruar, rezidentëve në Institutin Special në Shtime
dhe në shtëpitë me bazë në komunitet
Më 4 shkurt 2016, Avokati i Popullit publikoi Avokati i Popullit publikoi raportin ex
officio 757/2015 lidhur me vendimet gjyqësore, për heqjen dhe kthimin e zotësisë për të
vepruar, personave me aftësi të kufizuara mendore - ngecje në zhvillim mendor, të cilët
janë rezidentë në institucionet e menaxhuara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale (MPMS).
Pas realizimit të vizitave të zyrtarëve të IAP-së në institucionet e lartpërmendura dhe
analizës së raporteve zyrtare nga këto vizita, rezultoi se nga gjithsej 124 rezidentë, të
vendosur në Institutin Special në Shtime (ISSH), Shtëpinë e Fëmijëve me aftësi të
kufizuara mendore (SHF) në Shtime, si dhe në Shtëpitë me bazë në komunitet (SHK), në
Ferizaj, Vushtrri, Deçan, Kamenicë, Graçanicë, 41 prej tyre nuk posedonin vendim
gjykate, 12 prej tyre nuk posedonin asnjë dokument identifikimi, ndërsa 9 prej tyre ishin
ende me letërnjoftime të UNMIK-ut.
Ky raport mbështetet në faktet dhe provat të cilat i posedon Institucioni i Avokatit të
Popullit (IAP), lidhur me mbajtjen e personave me ngecje në zhvillim mendor në
Institucione Rezidenciale, pa dokumente personale dhe vendime gjyqësore, për heqjen e
zotësisë së veprimit, të cilat janë të përcaktuara si kritere, sipas UA nr.11/2014 dhe
ligjeve në fuqi. Gjithashtu, shqetësimi kryesor ka të bëjë me kufizimin e lirisë së lëvizjes
së personave sipas standardeve ndërkombëtare.
Gjatë analizës ligjore të bërë, Avokati i Popullit vëren se jo në të gjitha institucionet
shtetërore, ku personat me ngecje psikike mbahen nën përkujdesje, janë të kompletuara
dosjet me vendime për heqjen e përhershme apo përkohshme të zotësisë së veprimit.
Avokati i Popullit thekson se Kushtetuta, si akti më i lartë juridik i një vendi mbron dhe
garanton të drejtat dhe liritë themelore të njeriut prandaj, secili institucion duhet vepruar
në pajtim me të. Neni 21 i Kushtetutës shprehimisht përcakton obligimin e të gjitha
organeve t‟i respektojnë liritë dhe të drejtat e të tjerëve, prandaj ky parim duhet të
respektohet nga të gjithë, përfshirë këtu institucionet përgjegjëse për përkujdesje të
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personave me aftësi të kufizuar mendore - ngecje në zhvillim mendor, si dhe sistemin
gjyqësor të Kosovës.
Avokati i Popullit thekson se për të qenë në pajtueshmëri me nenin 5, paragrafi 1, i
Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut (KEDNJ), kufizimi i lirisë së lëvizjes duhet të
jetë ligjor, sipas kuptimit të së drejtës së brendshme, duke përfshirë respektimin e
procedurës së përcaktuar me ligj, si dhe, për të mbrojtur individët nga arbitrariteti, çdo
privim i lirisë duhet të jetë në përputhje me nenin 5 të KEDNJ.
Avokati i Popullit vlerëson se afatet kohore për shqyrtim dhe vendosja e lëndëve nga
gjyqësori është e garantuar me nenin 6 të KEDNJ. Zvarritja e procedurave për nxjerrjen e
vendimeve për heqjen apo kthimin e të drejtës për të vepruar, për rezident në ISSH, SHK
përbën shkelje të neneve në fjalë. Për më tepër Avokati i Popullit konsideron se është
obligim ligjor i shtetit që personat me aftësi të kufizuar mendore nën përkujdesje të
institucioneve rezidenciale, të mbahen dhe të trajtohen në përputhje me legjislacionin
vendor, duke i respektuar të drejtat e garantuara me Konventën Evropiane për Mbrojtjen
e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut.
Avokati i Popullit thekson se gjykatat kanë obligim ligjor heqjen e zotësisë së veprimit,
duke i respektuar procedurat e përcaktuara me legjislacionin e zbatueshëm, përfshirë këtu
edhe afatet e parapara ligjore. Situata e tillë duhet zbatuar edhe tek personat me aftësi të
kufizuar mendore - ngecje në zhvillim mendor të cilët janë nën përkujdesje institucionale.
Është me rëndësi të zbatohet në përpikëri Ligji për Familjen, i cili në nenin 224, thekson
se “Personat të cilëve me vendimin e gjykatës pjesërisht ose plotësisht u është hequr
aftësia e tyre për të vepruar, vihen nën kujdestari të Organit të Kujdestarisë. Gjykata
brenda afatit dhjetë ditor duhet të përcjellë vendimin tek Organi kompetent i kujdestarisë
i cili brenda 30 ditësh nga dita e nxjerrjes së vendimit duhet të sigurojë kujdestarinë”.
Avokati i Popullit, gjithashtu vlerëson se vendosja e rezidentëve në afat të pacaktuar në
ISSH apo në SHK, pa u verifikuar nga ana e organit kompetent të kujdestarisë, Qendrës
për Punë Sociale, gjendjen në origjinën e klientit dhe duke mos vlerësuar rrethanat, nëse
janë krijuar kushtet për kthim, apo të propozojë vazhdimin e qëndrimit të mëtutjeshëm,
bie në kundërshtim me vetë udhëzimin administrativ nr.11/2014, neni 10.3, për punën
dhe kriteret për vendosjen e rezidentëve, personave me aftësi të kufizuara mendore ngecje në zhvillimin mendor, në ISSH dhe në SHK.
Avokati i Popullit, bazuar në informatat, dëshmitë, faktet dhe analizën ligjore lidhur me
rastin në fjalë, u është drejtuar autoriteteve përgjegjëse me rekomandimet, si në vijim:
Qendrat për Punë Sociale (QPS) të angazhohen për nxjerrjen e dokumentacionit të
regjistrit civil dhe gjendjes civile të 12 rezidentëve, të cilët nuk kanë dokumente
identifikimi (për rezidentët e ISSH-së janë përgjegjëse: QPS Lipjan për 5 raste; QPS
Ferizaj për 1 rast; QPS Rahovec për 1 rast; QPS Novobërdë për 1 rast; QPS Podujevë për
1 rast dhe QPS Prishtinë për 1 rast; ndërsa për dy rezidentët e SHK Graçanicë është
përgjegjëse QPS Graçanicë; Të rivlerësohen 41 rastet të identifikuara, të cilët vazhdojnë
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të jenë pa vendime gjyqësore dhe të trajtohen pa vonesa të mëtejme. Gjithashtu, të
rivlerësohen nga komisioni përkatës rastet që janë identifikuar me vendime gjyqësore ku
ju është hequr pjesërisht zotësia e veprimit (ka pas raste nga 2006, 2008, shih SHKShtime); Gjykatat duhet zbatuar ligjin në përcaktimin e kujdestarëve ligjorë për
rezidentët, pas heqjes së zotësisë së veprimit; Gjykatat duhet trajtuar me prioritet kërkesat
e QPS-ve për heqjen e zotësisë së veprimit personave me aftësi të kufizuar mendore ngecje në zhvillim mendor; Duhet të rritet numri i stafit të punës në SHK në Kamenicë,
për të cilën duhet të tregohet një gatishmëri më e madhe e komunës për të mundësuar
rekrutimin e stafit shtesë.
4.1.2 Raport ex officio nr. 239/2016, lidhur me parashkrimin e procedurave
gjyqësore dhe ekzekutimin e vendimeve të Gjykatave Themelore në rastet e
kundërvajtjes
Avokati i Popullit më 25 prill 2016, publikoi raportin me rekomandime Nr. 239/2016,
lidhur me parashkrimin e procedurave gjyqësore dhe ekzekutimin e vendimeve të
Gjykatave Themelore në raste të kundërvajtjes. Raporti ka për qëllim që të dëshmojë
seriozitetin e problemit të parashkrimit të rasteve të kundërvajtjes; të tërheqë vëmendjen
për pasojat e dëmshme që shkakton ky parashkrim për buxhetin shtetëror të vendit, si dhe
për respektimin e të drejtave të njeriut; të japë një vlerësim të zgjidhjeve të këtij problemi
që propozohen në Projektligjin Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje; t‟i japë rekomandime
Kuvendit të Republikës së Kosovës për zgjidhjen më të drejtë dhe më efikase të
problemit.
Pasojat që shkaktohen nga parashkrimi i lëndëve të kundërvajtjes përbëjnë temën
kryesore të këtij Raporti, në të cilin, faktet e përmbledhura janë analizuar nga aspekti i
dispozitave ligjore për rregullimin e procedurës gjyqësore dhe të ekzekutimit të
vendimeve në raste të kundërvajtjes, si dhe nga aspekti statistikor i problemit të
parashkrimit të rasteve të kundërvajtjes, në fazën e procedurës gjyqësore dhe fazën e
ekzekutimit të sanksioneve, me qëllim që të zbulojë masën dhe shtrirjen e problemit të
parashkrimit të këtyre lëndëve.
Duke bashkuar numrin e rasteve të parashkrimit të procedurës me numrin e rasteve të
parashkrimit të ekzekutimit, rezulton se, gjatë vitit 2015, u parashkruan gjithsej 26,266
lëndë, të cilave, kur u shtohen edhe 32860 lëndë kundërvajtëse, të pranuara gjatë vitit
2015, arrijnë në gjithsej 59,126 raste. Nëse supozojmë që ky numër mbahet konstant vit
për vit, do të mund të presim që, nga 327,162 lëndë të pranuara nga Gjykatat Themelore
në vitin 2015, rreth 20% prej tyre do të parashkruhen, ose në fazën e procedurës
gjyqësore, ose në fazën e ekzekutimit.
Dimensionet marramendëse të problemit të parashkrimit të lëndëve kundërvajtëse, qoftë
në fazën e procedurës, qoftë në fazën e ekzekutimit, shkakton një sërë pasojash të rënda
për Republikën e Kosovës.
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Pasojat e dëmshme të parashkrimit, vetëm gjatë vitit 2015, për buxhetin shtetëror të
Republikës së Kosovës, mendohet të jenë minimalisht 808,095 euro, me predispozitë që
ky dëm për buxhetin e shtetit të rritet edhe më shumë në vitet e ardhshme.
Përveç impaktit të jashtëzakonshëm buxhetor, problemi i parashkrimit të rasteve të
kundërvajtjes ka gjithashtu pasoja të dëmshme në respektimin e të drejtave të njeriut,
respektivisht paraqet shkelje të së drejtës për jetën dhe sigurinë, sipas neneve 25 dhe 29 të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neneve 2 dhe 5 të Konventës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut dhe nenit 3 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut.
Po ashtu, problemi i parashkrimit paraqet shkelje të së drejtës së pronës, sipas nenit 46 të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenit 1 të Protokollit të Parë të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Për të kuptuar lidhjen mes këtyre të drejtave dhe problemit të parashkrimit, duhet t‟i
kushtohet vëmendje nenit 53 të Kushtetutës, i cili përcakton se: “Të drejtat e njeriut dhe
liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet
gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut” (“GJEDNJ”).
Vendimet gjyqësore të GJEDNJ-së përcaktojnë qartë se çdo shtet, jo vetëm se ka
obligime negative të mos i shkelë të drejtat e përcaktuara në Konventë, por ka edhe
obligime pozitive të mbrojë këto të drejta nga rreziku i shkeljes nga persona të tjerë.
Meqenëse problemi i parashkrimit të rasteve të kundërvajtjes paraqet jo vetëm dëm të
madh në buxhetin e Republikës së Kosovës por edhe shkelje të të drejtave të njeriut,
Avokati i Popullit e konsideron të domosdoshme që autoritetet kompetente, sa më shpejt,
të gjejnë një zgjidhje efikase të këtij problemi.
Avokati i Popullit në Raportin në fjalë konstaton se një burim zgjidhjesh mund të jetë
Projektligji Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje, i cili synon të zëvendësojë tërësisht
legjislacionin e vjetër dhe të sjellë reforma të nevojshme në sistemin kundërvajtës.
Mirëpo, propozimin në Projektligjin në fjalë, për kalimin e kompetencës së gjykimit të
një pjese të lëndëve kundërvajtëse nga Gjykatat Themelore në organe administrative,
Avokati i Popullit e sheh si shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë dhe të paanshëm,
sipas nenit 31 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenit 6 të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, përkundër faktit se mund të lehtësoj problemin e
parashkrimit të procedurës.
Një kalim i tillë i kompetencave nga gjyqësori në administratën shtetërore, Avokati i
Popullit e konsideron se mund të bëhet vetëm nëse i pandehuri ka mundësi të kontestojë
vendimin e trupit administrativ përpara një tribunali që plotëson kriteret e nenit 6, par. 1
të KEDNJ-së dhe që ka jurisdiksionin e plotë mbi të gjitha çështjet faktike dhe ligjore, gjë
që Projektligji Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje nuk e siguron si mundësi.
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Po ashtu, Avokati i Popullit konsideron se zbritja 50% e gjobave të shqiptuara në rast të
pagimit brenda afatit, siç parashikohet në Projektligjin Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje,
neni 30, par. 3., nuk është zgjidhje e duhur e problemit të parashkrimit të ekzekutimit.
Një zgjidhje e tillë ka rrezik të shkaktojë më shumë dëm në buxhetin e shtetit sesa edhe
vetë problemi për të cilin pretendon të jetë zgjidhje.
Meqë dy zgjidhjet e propozuara tek Projektligji Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje paraqiten
problematike, Avokati i Popullit e konsideron se zgjatja e afateve të parashkrimit të
procedurës dhe të ekzekutimit, do të ishte zgjidhje efikase e problemit të parashkrimit dhe
nuk do të paraqiste shkelje të të drejtave të njeriut, sipas doktrinës së “margin of
appreciation” të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ).
Në bazë të këtyre konstatimeve, dhe në përputhje me nenin 135, par. 3, të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës dhe nenin 16, par. 4, të Ligjit Nr. 05/L-019 për Avokatin e
Popullit, Avokati i Popullit i rekomandon Kuvendit të Republikës së Kosovës që: (1) (a)
Të ndryshohet Projektligji Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje, në mënyrë që të mos kalohen
nga Gjykatat Themelore në organe administrative kompetencat për gjykimin e lëndëve
kundërvajtëse ose (b) të ndryshohet Projektligji Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje, në
mënyrë që të sigurohet mundësia e kontestimit të vendimeve të organeve të kundërvajtjes
përpara një tribunali që plotëson kriteret e nenit 6, par. 1 të Konventës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut dhe që ka jurisdiksion të plotë për të shqyrtuar të gjitha çështjet faktike
dhe ligjore; (2) Të hiqet në tërësi neni 30, par. 3, i Projektligjit Nr. 05/L-087 për
Kundërvajtje: “Në rastin e pagimit të gjobës, në afatin e përcaktuar me urdhrin
kundërvajtës, i dënuari lirohet nga pagimi 50% nga shuma e gjobës së shqiptuar”;(3) Të
zgjaten afatet e parashkrimit të procedurës gjyqësore dhe të ekzekutimit të dënimeve në
raste të kundërvajtjes, deri në atë pikë që Kuvendi i Republikës së Kosovës vlerëson të
jetë e nevojshme për të lehtësuar, në masë të konsiderueshme, problemin e parashkrimit,
pa tejkaluar kufijtë e arsyeshëm sipas praktikës së shteteve anëtare të Këshillit të
Evropës.
Raporti i Avokatit të Popullit lidhur me parashkrimin e procedurave gjyqësore dhe
ekzekutimin e vendimeve të Gjykatave Themelore në raste të kundërvajtjes, i është
drejtuar Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kryetares së Komisionit për të
Drejtat Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione, Kryetares së
Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe
Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit, Nënkryetares së Komisionit për
Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë
Kundër Korrupsionit dhe Kryesuesit të Grupit Punues për Projektligjin Nr. 05/L-87 për
Kundërvajtje.
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4.1.3 Raport ex officio nr. 488/2016 lidhur me pushimin e hetimit të veprave
penale të korrupsionit, sipas Kodit të Procedurës Penale të Republikës së
Kosovës, neni 159
Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës më 5 gusht 2016, publikoi raportin ex officio,
Raportin me rekomandime lidhur me Pushimin e hetimit të veprave penale të
korrupsionit, sipas Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, neni 159. Ky
Raport ka tri qëllime kryesore: (1)të ofrojë një interpretim të saktë të konceptit të
pushimit të hetimit sipas nenit 159 të Kodit të Procedurës Penale; (2) të vlerësojë,
posaçërisht nga këndvështrimi i të drejtave të njeriut, problemin e pushimit automatik të
hetimit të veprave penale të korrupsionit; (3) në bazë të këtij vlerësimi, t‟u japë
rekomandime institucioneve shtetërore për zgjidhjen më të drejtë dhe më efikase të
problemit.
Raporti nxjerr në pah përkufizimin ligjor të termit “korrupsion” sipas Ligjit Nr. 03/L-159
për Agjencinë Kundër Korrupsionit. Sipas këtij ligji, korrupsioni përfshin “çdo
keqpërdorim të pushtetit apo çdo sjellje tjetër me qëllim të arritjes së një përparësie apo
përfitimi të kundërligjshëm për veten apo për tjetrin” (id., neni 2, par. 1, nën paragrafi 3).
Raporti përmban analizën ligjore lidhur me veprat penale të korrupsionit sipas Kodit Nr.
04/L-082, Kodi Penal i Republikës së Kosovës, i cili në Kapitullin XXXIV specifikon 16
vepra penale të korrupsionit zyrtar dhe kundër detyrës zyrtare. Po ashtu, Raporti analizon
edhe fazat e procedurës penale, si dhe pushimin e hetimit të veprave penale të
Korrupsionit sipas Kodit Nr. 04/L-123, Kodi i Procedurës Penale.
Më tutje në Raport analizohen interpretimet kontradiktore të nenit 159 të Kodit të
Procedurës Penale nga ana e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe elaborohet interpretimi i
koncepteve “përfundim i hetimeve” dhe pushim i hetimeve”, sipas nenit 240 të Kodit të
Procedurës Penale. Avokati i Popullit në analizën e vet konsideron se problemi i mos
ngritjes së aktakuzave pas pushimit të hetimit sipas nenit 159, mund të zgjidhet vetëm me
ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Po ashtu, Raporti ofron edhe sqarimin përkitazi me lidhjen ndërmjet ndjekjes së rasteve të
korrupsionit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut, duke theksuar se veprat penale të
korrupsionit kanë pasoja të dëmshme për respektimin e të drejtave të njeriut, ashtu siç
tërheq vërejtjen se Interpretimet jokonsistente të nenit 159 të Kodit të Procedurës Penale
paraqesin shkelje të së drejtës për barazi para ligjit, si dhe rrezikojnë sigurinë juridike.
Si zgjidhje të mundshme legjislative të problemit, më efikase dhe më të thjesht, Avokati i
Popullit e konsideron ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale, në mënyrë që Kodi i
Procedurës Penale të mos përcaktojë asnjë afat specifik për përfundimin e hetimit dhe
ngritjen e aktakuzës kundër veprave penale të përcaktuara në Kapitullin XXXIV të Kodit
Penal. Me heqjen e afatit për raste të tilla, prokurorët nuk do të kishin asnjë pengesë në
ndjekjen e rasteve të korrupsionit pas dy vjetëve të hetimit, përveç afateve të parashkrimit
të përcaktuara në nenin 106 të Kodit Penal, ashtu siç nuk do të mund ta shfrytëzonin
121

afatin e tanishëm dyvjeçar, si justifikim për të mos u marrë me një rast të ndërlikuar nga
ana e substancës ose të ndjeshëm nga ana politike.
Në bazë të vlerësimit të mësipërm, Avokati i Popullit konstaton se:
(1) Neni 159 i Kodit Nr. 04/L-123, Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës,
interpretuar saktë, vendos një afat dyvjeçar mbi fazën hetimore të lëndëve penale, pas të
cilit pushohet hetimi dhe nuk lejohet ngritja e aktakuzës; (2) Problemi i mos ndjekjes
efikase të veprave penale të korrupsionit shkakton pasoja negative për respektimin e të
drejtave të njeriut; (3) Interpretimet kontradiktore të neni 159 të Kodit të Procedurës
Penale mes gjyqtarëve dhe prokurorëve të ndryshëm, paraqesin shkelje të së drejtës për
barazi para ligjit, si dhe rrezikojnë sigurinë juridike; (4) Qarkoret e nxjerra nga Gjykata
Supreme nuk arrijnë qëllimin e zbatimit unik të ligjeve dhe japin vetëm një iluzion të
sigurisë juridike; (5) Ndryshimi i Kodit të Procedurës Penale për të hequr afatin dyvjeçar
për të gjitha veprat penale të Kapitullit XXXIV, “Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale
kundër detyrës zyrtare”, të Kodit Nr. 04/L-082, Kodi Penal i Republikës së Kosovës,
është zgjidhja më efikase e mosndjekjes adekuate të rasteve të korrupcionit dhe nuk do të
paraqiste shkelje të së drejtës për gjykim brenda një kohe të arsyeshme.
Nisur nga kjo, Avokati i Popullit rekomandon që Kuvendi i Republikës së Kosovës të
ndryshojë nenin 159 të Kodit Nr. 04/L-123, Kodi i Procedurës Penale, për të hequr afatin
dyvjeçar për të gjitha veprat penale të Kapitullit XXXIV “Korrupsioni zyrtar dhe veprat
penale kundër detyrës zyrtare”, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr. 04/L-082.
4.1.4 Raport ex officio nr. 415/2016 lidhur me mohimin e së drejtës për qasje në
drejtësi, respektivisht mungesën e qasjes në objektin e gjykatës në pjesën
veriore të Mitrovicës
Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës më 8 gusht 2016 publikoi Raportin ex officio
me rekomandime përkitazi me mungesën e qasjes në ndërtesën e gjykatës në pjesën
veriore të Mitrovicës, respektivisht mohimit të së drejtës për qasje në drejtësi.
Qëllimi i këtij raporti është të tërheqë vëmendjen e autoriteteve përgjegjëse nëse gjykata
në pjesën veriore të Mitrovicës siguron qasje në drejtësi dhe nëse kjo qasje është në
pajtim me standardin e trajtimit të barabartë të qytetarëve para Kushtetutës.
Me anë të këtij raporti Avokati i Popullit synon të tërheqë vëmendjen e institucioneve
kompetente për pasojat negative nga moszbatimi i ligjit, shkeljet e të drejtave themelore
të njeriut lidhur me qasjen në drejtësi dhe të rekomandojë zgjidhje të mundshme.
Raporti sqaron se bllokimi i lëndëve në pjesën veriore dhe mosfunksionimi i plotë i
sistemit gjyqësor në Mitrovicë për më shumë se tetë vite paraqet shkelje serioze të
drejtave të njeriut të garantuara me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ky
raport fokusohet në të drejtën për qasje në drejtësi – e drejtë kjo fundamentale dhe
gjithashtu mjet fuqizues dhe mundësues i realizimit të të drejtave të tjera.
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Duke i pasur parasysh elementet të cilat e karakterizojnë të drejtën për qasje në drejtësi –
e cila kërkohet përmes gjykatave, mund të konsiderohet se në rastin e Gjykatës së
Mitrovicës është shkelur kjo e drejtë në përgjithësi dhe në veçanti: 1) Mohimi i qasjes në
informata; 2) Qasja në vendime gjyqësore dhe 3) Mosgatishmëria e gjykatës me
juridiksion për të vepruar.
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut detyron shtetet të garantojnë të drejtën e
çdo individi për të pasur qasje në gjykatë - ose për të marrë mbrojtje gjyqësore lidhur me
çështje penale, civile, administrative apo qoftë edhe për të konstatuar se të drejtat e
individit janë shkelur. Duke ditur që mbi 2700 lëndë civile dhe mbi 1500 lëndë penale
kanë mbetur të pa proceduara, konsiderohet se jo vetëm që ka diskriminim të një pjesë të
qytetarëve të Kosovës (komunat veriore), por kjo paraqet edhe një rëndesë dhe humbje të
kredibilitetit dhe besueshmërisë në sistemin gjyqësor të Republikës së Kosovës.
Së këndejmi, Avokati i Popullit konstaton se shtetasve të Republikës së Kosovës në
përgjithësi dhe banorëve të asaj pjese të vendit që bie në kompetencë territoriale të
Gjykatës Themelore në Mitrovicë u është penguar vazhdimisht e drejta për qasje në
drejtësi, që nga 20 shkurti 2008 e deri më sot. Ky mohim për qasje në Gjykatën në pjesën
veriore të Mitrovicës, shkel: (1) Të drejtën për gjykim të drejtë, e përcaktuar dhe e
mbrojtur me nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) dhe me
nenin 102, paragrafi 2, i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. (2) Me rastin e shkeljes
së drejtës për qasjes në gjykatë shkelet edhe e drejta për mjete efikase juridike të
përcaktuar dhe të mbrojtur nenin 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut
(KEDNJ) dhe me nenin 32 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. (3) Të drejtën për
gjykim të drejtë dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur e krijuar me
ligj, e drejtë kjo e përcaktuar dhe e mbrojtur me nenin 6 të Konventës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut (KEDNJ), (4) Të drejtën për mbrojtje gjyqësore të drejtave të përcaktuar
me nenin 54 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 5) Të drejtës për mbrojtjen e
pronësisë dhe pronës e përcaktuar dhe e mbrojtur me nenin 1 të Konventës Evropiane për
të Drejtat e Njeriut - KEDNJ-së (protokolli shtesë Paris, 20.III.1952) përkatësisht me
nenin 46 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. (6) Funksionimi jo i rregullt i sistemit
gjyqësor dhe mohimi i të drejtës për qasjes në gjykatë shkakton pasojat serioze edhe në
sundimin e ligjit, forcimin e rendit publik dhe mbrojtjen e rajonit nga praktikat e
kundërligjshme, (7) Parashkrimet ligjore: Veprat penale për të cilat në bazë të Kodit
Penal të Republikës së Kosovës parashihet parashkrimi, si pasoj e mungesës së qasjes në
gjykatë dhe funksionimit jo të rregullt të organeve gjyqësore pas kalimit të afatit të
paraparë ligjorë arrijnë parashkrimin.
Në bazë të këtyre konstatimeve, Avokati i Popullit rekomandoi që: 1) Këshilli Gjyqësor i
Kosovës në afatin sa më të shkurtër kohor të funksionalizoi sistemin gjyqësor në rajonin e
Mitrovicës, duke mundësuar kështu qasjen në lëndët civile dhe penale të bllokuara prej
vitit 2008 dhe të procedojë me ato që do të vijojnë, si dhe 2) Gjykata në pjesën veriore në
Mitrovicë të marr masat e nevojshme për heqjen e të gjitha pengesave fizike dhe
123

administrative të qasjes në dokumente dhe të bashkëpunoi në nivelin e duhur me pjesën
tjetër të degëve të Gjykatës së Mitrovicës.
4.1.5 Raport ex officio nr. 421/2016 i Avokatit të Popullit të Republikës së Kosovës
lidhur me të drejtën për jetë në rastin B.R.
Avokati i Popullit, bazuar në një shkrim të portalit “Telegrafi.com”, të datës 12 korrik
2016, ka hapur rast për hetim sipas detyrës zyrtare, lidhur me pretendimet e shkrimeve në
mediat e shkruara dhe elektronike, për mungesë trajtimi të nevojshëm psikiatrik, për të
ndjerin B. R. (B.R. ishte i diagnostikuar me sëmundje kronike psikiatrike dhe ishte në
trajtim mjekësor nga viti 2003).
Raporti i publikuar më 10 gusht 2016 ka për qëllim të vë në pah pasojat e
mosbashkëpunimit të autoriteteve përgjegjëse shëndetësore me policinë dhe familjen, si
pasojë e së cilës një person ka humbur jetën.
Avokati i Popullit, në bazë të të gjitha dëshmive të paraqitura dhe fakteve të mbledhura,
si dhe ligjeve relevante, të cilat e përcaktojnë të drejtën për jetë, konstaton se në rastin
konkret, ka pasur shkelje të të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, pasi që
institucionet shëndetësore nuk kanë vepruar në pajtim me parimet Kushtetuese dhe
legjislacionin në fuqi.
Avokati i Popullit konsideron që institucioni shëndetësor, i cili e ka pranuar në shërim
personin me çrregullime mendore, të njëjtit nuk ia ka ofruar ndihmën e nevojshme
profesionale. Është shqetësues fakti se, si pasojë e mostrajtimit adekuat dhe mos mbajtjes
nën vëzhgim të pacientit ka ardhur deri te arratisja e tij nga ky institucion pa u vërejtur
nga askush, prandaj rrethanat e largimit të B.R. nga institucioni në fjalë, mbeten të
paqarta deri në një njoftim të mëtejmë, duke lënë hapësirë për interpretime të ndryshme.
Avokati i Popullit gjatë hetimit të këtij rasti është informuar se ka pasur edhe raste të tjera
të largimit të personave me çrregullime mendore nga institucione të ngjashme nëpër
qendra tjera të Kosovës, pra raste të tilla kanë ndodhur edhe më parë. 189 Avokati i
Popullit konsideron se me mos informimin e gjykatës nga ana e institucionit shëndetësor
ka ndodhur shkelja e nenit 78 të Ligjit për Procedurën Jokontestimore, ndërsa cilido
arsyetim i dhënë nga institucioni shëndetësor është i pabazë.
Avokati i Popullit konstaton se, autoritetet përgjegjëse dështuan në ndërmarrjen e masave
në lidhje me detyrimet pozitive, respektivisht mbrojtjen e pacenueshmërisë së integritetit
fizik dhe psikik të njeriut, sidomos në rastet kur integriteti dhe jeta e njeriut janë të
rrezikuara. Mos bashkëpunimi i familjes me autoritetet po ashtu paraqet problem në vete.
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(shih raportin e IAP-së A.nr.89/2015, të publikuar me 3 nëntor 2015,
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/14882015,_Raport_me_rekomandime,_shqip_252019.pdf ).
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Mos njoftimi i autoriteteve kompetente ka ndikuar në dështimin e ndërmarrjes së masave
parandaluese.
Avokati i Popullit konstaton se autoritetet shëndetësore nuk kishin informacionet e
nevojshme lidhur me masat e shqiptuara nga gjykata ndaj B.R., prandaj si pasojë e mos
hulumtimit të duhur për të kaluarën e B.R. dhe mosbashkëpunimit me organet tjera
shtetërore, përfshirë gjykatën dhe prokurorinë, duke e neglizhuar situatën është lejuar që
të vije deri te recidivizmi i veprës penale nga ana e B.R.
Avokati i Popullit i rekomandoi: Inspektoratit Shëndetësor të Ministrisë së Shëndetësisë
që në pajtim me kompetencat dhe autorizimet që burojnë nga neni 33 i Ligjit Nr. 05/L025 për Shëndetin Mendor, të vlerësojnë trajtimin e të ndjerit B.R.në pajtueshmëri me
nenin 19, paragrafi 1, të Ligjit për Shëndetin Mendor, gjatë kohës së qëndrimit të tij në
Repartin Psikiatrik të SR në Gjilan nga data 6 deri më 9 korrik 2016, dhe varësisht nga të
gjeturat në terren të ndërmarrë të gjitha veprimet e domosdoshme dhe të njoftojë të gjitha
Institucionet e Shëndetit Mendor në Republikën e Kosovës që rastet e tilla eventuale të
mos përsëriten në të ardhmen. Inspektoratin Policor të Kosovës që në pajtim me
kompetencat dhe autorizimet ligjore të vlerësojë plotësimin e kritereve ligjore për
përdorimin e armës së zjarrit nga ana e zyrtarit policor, në pajtim me nenin 27 të Ligjit
04/L-076 për Policinë. Ndërsa Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shërbimin Spitalor Klinik
dhe Universitar të Kosovës i rekomandoi që Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i
Kosovës të nxjerrë një udhëzim, me të cilin do t‟i njoftojë të gjitha institucionet
shëndetësore për detyrat dhe përgjegjësitë që kanë, kur përballen me raste të trajtimit të
personave me çrregullime mendore si dhe t‟i obligojnë ato që të veprojnë në përputhje me
Ligjin Nr. 05/L-025 për Shëndetin Mendor dhe t`i ndërmarrë të gjitha veprimet e
domosdoshme për ngritjen e nivelit etik dhe profesional të personelit dhe të kërkojë nga
punëtorët shëndetësor që t‟i trajtojnë pacientët me përgjegjësi dhe profesionalizëm
maksimal, duke u ofruar shërbime shëndetësore profesionale dhe duke i mbikëqyrur gjatë
gjithë orarit të punës, derisa personat e tillë gjenden në institucionin shëndetësor.
4.1.6 Raport ex offico nr. 425/2015 i Avokatit të Popullit në lidhje me mungesën e
mjeteve juridike efektive
Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës më 22 gusht 2016 publikoi raportin lidhur me
mungesën e mjeteve juridike efektive, përkatësisht me shkeljen e të drejtave të personave
me aftësi të kufizuara lidhur me procedurat e vazhdueshme që janë të detyruar të ndjekin,
por pa një vendim meritorë dhe pa një shqyrtim të përshtatshëm gjyqësor. Raporti është i
bazuar në rastin ex officio nr. 425/2015, duke i përmbledhur të gjitha ankesat e natyrës
së njëjtë, të cilat në Raport përshkruhen me rastin me nr. A. 196/16 kundër Gjykatës
Themelore në Prishtinë dhe rastin me nr. A. 230/2016 kundër Departamentit të
Administratës Pensionale të Kosovës-Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Avokati i Popullit duke u bazuar në faktet dhe rrethanat e përshkruara në Raport,
konsideron se vendimet e komisionit të ankesave si instancë e dytë në të gjitha rastet i
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vërtetojnë vendimet e komisionit mjekësor në MPMS si instancë e parë dhe u japin
këshillë juridike ankuesve të vazhdojnë me procedura gjyqësore në konteste
administrative.
Avokati i Popullit konsideron se në asnjërën nga procedurat e tyre gjykatat nuk lëshohen
në zbatimin e të drejtës materiale të çështjes. Ky defekt po vazhdon me tej, sepse në
kontestet administrative gjykatat konstatojnë vetëm shkeljet procedurale në vendimet e
MPMS. Kjo shihet si lëshim i gjykatave për të shfrytëzuar mundësinë dhe kompetencën
ligjore që vendimet administrative të MPMS të shqyrtohen në meritën e rastit dhe njëherë
të riparohen shkeljet duke ndryshuar vendimin administrativ, në pajtim me Ligjin për
Konfliktet Administrative.
Avokati i Popullit konstaton se Gjykatat pas vendosjes në raste në afate kohore mbi 2
vjeçare duke e kthyer çështjen te organi administrativ për rivendosje, duke u arsyetuar
vetëm në shkelje procedurale kanë bërë që Aktgjykimet të jenë joefikase, pasi qe organi
administrativ përsëri po nxjerr vendim refuzues për palët dhe rastet serish po paraqiten në
gjykata. Për pasojë, palët po krijojnë përshtypjen se me vendimin e gjykatës u është
njohur e drejta, por shpejtë po zhgënjehen me vendimin e gjykatës pas refuzimit të
serishëm nga organi administrativ, pasi që lënda e tyre kthehet në rishqyrtim te organi
administrativ dhe kjo krijon përshtypjen e një pasigurie juridike dhe mjete ankimore
joefektive.
Në bazë të këtyre konstatimeve, Avokati i Popullit i rekomandoi Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale, respektivisht Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës,
Këshilli i Ankesave që në pajtim me kompetencat dhe autorizimet që burojnë nga ligji, t‟i
trajtojnë kërkesat, dhe ankesat e personave me aftësi të kufizuar mbi bazën e dëshmive të
paraqitura për gjendjen shëndetësore dhe posaçërisht vendimet e radhës të jenë në pajtim
me pikëpamjen juridike të gjykatës, apo në harmoni me vërejtjet e gjykatës. Aktgjykimet
e gjykatës t`i vlerësojnë, për marrjen e vendimit të drejtë për palët dhe t`i evitojnë
procedimin automatik të ankesave mbi bazën e refuzimeve të mëhershme, si dhe Këshillit
Gjyqësor të Kosovës dhe Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje
Administrative që në pajtim me kompetencat dhe autorizimet ligjore të ndërmarrë të
gjitha veprimet e domosdoshme që në padi për konflikt administrativ përveç shkeljeve
procedurale të vendoset edhe në çështje meritore të rasteve, pasi në shumë raste të
vendimeve për shkelje procedurale palëve po ju refuzohet serish kërkesa nga organi
administrativ, si dhe paditë për konflikt administrativ në këto raste të shqyrtohen në afate
të arsyeshme kohore dhe pa zvarritje procedurale, pasi që në shumë raste palët po e
humbin të drejtën e ri-aplikimit për pension për persona me aftësi të kufizuar të parapare
sipas ligjit, 6 muaj, pasi organi administrativ nuk po ju pranon aplikimin pa u vendosur
rasti ne gjykatë.
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4.1.7 Raport ex officio nr. 563/2016 i Avokatit të Popullit përkitazi me Procedurën
e shqyrtimit të Raportit Vjetor të Avokatit të Popullit sipas Rregullores së
Kuvendit të Republikës së Kosovës
Avokati i Popullit më 30 shtator 2016, publikoi raportin me rekomandime me qëllim të
interpretimit të saktë të nenit 72 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës
përkitazi me procedurën e shqyrtimit të Raporteve Vjetore të organeve të pavarura,
Avokati i Popullit i ka përcjellë sot një Raport me rekomandime, Kryetarit të Kuvendit të
Republikës së Kosovës dhe dy Komisioneve gjegjëse Parlamentare.
Tipar kryesor i raporteve të Avokatit të Popullit është të japin informacione mbi gjendjen
e të drejtave të njeriut në Republikën e Kosovës, si dhe të paraqesin rekomandime
konkrete, drejtuar institucioneve shtetërore përgjegjëse, për përmirësimin e kësaj
gjendjeje, prandaj është e nevojshme që të ketë një shqyrtim përmbajtjesorë të të
gjeturave në fushën e të drejtave të njeriut. Ky rol i Avokatit të Popullit në paraqitjen e
rekomandimeve konfirmohet në Kushtetutë, si dhe në Ligjin Nr. 05/L-019 për Avokatin e
Popullit.
Raporti analizon dhe argumenton plotësimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës së
Kosovës, saktësisht nenin 72 të kësaj Rregulloreje, i cili nen përcakton procedurat e
veçanta për organet e pavarura të themeluara nga Kuvendi, që do të thotë se Raporti
Vjetor i Avokatit të Popullit nuk duhet t‟i nënshtrohet votimit për miratim sipas
procedurave të kësaj dispozite, meqë IAP nuk është institucion i themeluar nga Kuvendi,
por i parashikuar drejtpërdrejt në Kushtetutë, si dhe ka natyrë të veçantë të punës.
Avokati i Popullit në Raportin e tij konstaton se në funksion të respektimit të plotë të
standardeve ndërkombëtare dhe evropiane për të drejtat e njeriut, Kuvendi i Republikës
së Kosovës duhet të luajë rol kyç në mbikëqyrjen e nivelit të zbatimit të rekomandimeve
që Avokati i Popullit u ka drejtuar autoriteteve përgjegjëse.
Avokati i Popullit në Raportin e tij, i rekomandon Kuvendit të Republikës së Kosovës që
të sqarojë shprehimisht se procedurat e veçanta për shqyrtimin e “raportit vjetor të organit
të pavarur, që është i themeluar nga Kuvendi”, të përcaktuara në nenin 72 të Rregullores
së Kuvendit të Republikës së Kosovës, përfshirë edhe votimin për miratimin e raportit,
nuk zbatohen për Raportin Vjetor të Avokatit të Popullit. Po ashtu, Kuvendit i
rekomandohet të plotësojë Rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës për të
përcaktuar procedura të posaçme për shqyrtimin e Raportit Vjetor të Avokatit të Popullit,
duke përfshirë mbikëqyrjen e nivelit të zbatimit të rekomandimeve të tij nga ana e
autoriteteve të tjera shtetërore.
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4.1.8 Raport ex officio nr. 499/2016 i Avokatit të Popullit lidhur me mos
respektimin e procedurave ligjore gjatë procesit të rekrutimit të personelit,
sipas konkurseve të shpallura nga Drejtoritë Komunale të Arsimit në
Republikën e Kosovës
Avokati i Popullit më 23 nëtor 2016, u ka përcjellë kryetarëve të Komunave Prishtinë,
Gjilan, Viti, Ferizaj, Lipjan, Klinë, Rahovec, Novobërdë dhe Obiliq, Raportin ex officio
lidhur me mos respektimin e procedurave ligjore gjatë procesit të rekrutimit te personelit,
sipas konkurseve të shpallura nga Drejtoritë Komunale të Arsimit në Republikën e
Kosovës.
Qëllimi i këtij raporti është promovimi i barazisë, si dhe tërheqja e vëmendjes së
Drejtorive Komunale të Arsimit (DKA) në Republikën e Kosovës, lidhur me nevojën e
ndërmarrjes së veprimeve përkatëse për zbatimin e ligjit dhe respektimin e procedurave
ligjore të rekrutimit. Duke analizuar dokumentacionet dhe konkurset e shpallura nga
DKA-të në 19 komuna të Republikës së Kosovës është vërejtur se gjatë hartimit të
konkurseve, në të kaluarën dhe tani, janë parashtruar kritere të cilat kanë qenë në
kundërshtim me ligjin, duke pamundësuar trajtimin e barabartë.
Bazuar në konkurset e analizuara, Avokati i Popullit ka vërejtur se DKA-të e komunave
të cekura në Raport, nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim që konkurset e shpallura të jenë në
harmoni me ligjet e aplikueshme në Kosovë dhe të kujdesen që t‟i përgjigjen detyrimit të
përcaktuar me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, i cili në nenin 4, paragrafin 2,
shprehimisht përcakton se: “Të gjitha organet e komunës kujdesen që qytetarët e
komunës t‟i gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë [...] me qëllim që ata të gëzojnë të drejta
dhe mundësi të barabarta në shërbimet komunale të të gjitha niveleve.”.
Avokati i Popullit vëren se sipas vendimeve gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut (GJEDNJ), “e drejta për të mos u diskriminuar shkelet kur Shtetet
trajtojnë në mënyrë jo të barabartë persona në situata të ngjashme pa dhënë një justifikim
objektiv dhe të arsyeshëm”. Në bazë të të gjitha dëshmive të paraqitura dhe fakteve të
mbledhura, në pajtim me legjislacionin përkatës, Avokati i Popullit ka theksuar shkeljet
në konkurset e shpallura dhe ka konstatuar se ka pasur shkelje të të Drejtave dhe Lirive
Themelore të Njeriut, me që zyrtarët përgjegjës të DKA-ve në komunën e Prishtinës,
Gjilanit, Vitisë, Ferizajt, Lipjanit, Klinës, Rahovecit, Novobërdës dhe Obiliqit, kanë
vepruar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.
Avokati i Popullit e konsideron të domosdoshme që këto praktika të mos përsëriten në të
ardhmen, në mënyrë që të gjitha veprimet e organeve komunale të jenë në harmoni me
dispozitat ligjore dhe në funksion të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut.
Avokati i Popullit u ka rekomanduar : (1) Komunën e Prishtinës që të ndërmarrë të gjitha
masat e nevojshme që të siguroj të drejtën e garantuar Kushtetuese të kandidatëve që
secili person është i lirë të zgjedhë vendin e punës. 2) Komunat Gjilan dhe Viti, të
ndërmarrin të gjitha masat që t‟u jepet fund rasteve të tilla të trajtimit të pabarabartë dhe
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të sigurohet që të gjithë kandidatët të gëzojnë të drejta dhe mundësi të barabarta për
punësim në institucionet e arsimit, pa marrë parasysh vendin ku jetojnë apo ku kanë
lindur. 3) Komunat Prishtinë, Viti, Ferizaj dhe Rahovec të sigurojnë që komisioni për
përzgjedhjen e mësimdhënësve të formohet në përputhje me ligjin. 4) Komunat Ferizaj,
Lipjan dhe Klinë, të garantojnë të drejtën e çdo kandidati për të aplikuar në të gjitha
vendet e punës pa kufizime të mëtejme, dhe 5) Komunat Viti, Novobërdë dhe Obiliq, të
ndërmarrin të gjitha masat që në të ardhmen hartimi i konkurseve të bëhet në mbështetje
të akteve ligjore të cilat janë fuqi.
4.1.9 Raport ex officio nr. 382/2016 i Avokatit të Popullit në lidhje me cenimin e
dinjitetit dhe së drejtës së pensionistëve për pensione
Avokati i Popullit më 25 nëntor 2016, i ka përcjellë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies
Sociale raportin ex officio me rekomandime përkitazi me Cenimin e dinjitetit dhe së
drejtës së pensionistëve për pensione. Raporti ka të bëj me detyrimin e shfrytëzuesve të
pensioneve që të paraqiten çdo 6 (gjashtë) muaj pranë organit kompetent të MPMS-së, në
mënyrë që të mos u ndërpritet pensioni dhe bazohet në një shkrim të gazetës “Koha
Ditore”, të datës 30 maj 2016.
Qëllimi i Raportit është tërheqja e vëmendjes së Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) lidhur me domosdoshmërinë e
mbrojtjes së dinjitetit njerëzor të pensionistëve si pasojë e procedurave të lajmërimit që
burojnë nga Ligji për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti (Ligji Nr. 04/L-131)
dhe Udhëzimi Administrativ (MPMS Nr. 05/2015). Raporti trajton domosdoshmërinë e
mbrojtjes së dinjitetit njerëzor të pensionistëve të Republikës së Kosovës dhe të drejtës së
pensioneve, si pasojë e procedurave të lajmërimit që burojnë nga ligji për Skemat
Pensionale të Financuara nga Shteti (Ligji Nr. 04/L-131) dhe Udhëzimi Administrativ
(MPMS Nr.05/2015), bazuar në analizën e standardeve ndërkombëtare dhe në analizën e
legjislacionit vendor.
Avokati i Popullit konstaton se me këtë është shkelë dinjiteti i njeriut, e drejtë kjo e
garantuar me Kushtetutë, dhe se reduktimi ose ndërprerja e të drejtave të pensionit
paraqet ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pronës, duke e cilësuar këtë masë
ligjore si diskriminuese dhe që cenon dinjitetin e pensionistëve, dhe që bie ndesh me
efektin që ligji ka tentuar të ofrojë në parim.
Andaj, Avokati i Popullit me qëllim të mbrojtjes së dinjitetit të pensionistëve dhe
mundësisë që qetësisht dhe të papenguar të gëzojnë të drejtën e tyre, i rekomandon
MPMS-së që të inicioj procedurat për ndryshimin e Ligjit për Skemat Pensionale të
Financuara nga Shteti, në atë mënyrë që të riparojë shkeljet ndaj pensionistëve, si dhe të
funksionalizojë burimet e saj verifikuese në raport me statusin e pensionistëve edhe
përmes formave të tjera siç janë analizuar në Raport dhe të bëjë njoftim publik për
ndryshimin e procedurave.
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4.1.10 Raport ex officio nr. 894/2016 i Avokatit të Popullit në lidhje me Vlerësimin
Nacional të të Drejtave të Shëndetit Seksual dhe Riprodhues në Kosovë
Në kontekst të synimit të rivendosjes së të drejtave të cenuara të individëve dhe me
qëllim të vendosjes së standardeve të garantuara, si dhe promovimit të praktikave të mira,
Avokati i Popullit më 22 dhjetor 2016 prezantoi Raportin “Të drejtat në shëndetin seksual
dhe riprodhues në Kosovë: një realitet përtej ligjit?”
Të drejtat e shëndetit riprodhues dhe seksual (DSHRS) kanë një kornizë mbrojtëse me
Kushtetutën e Republikës së Kosovës, që përfshin jo vetëm të drejtat e njohura nga
Kapitulli i Kushtetutës mbi të drejtat e njeriut, por edhe të drejtat e njohura nga traktatet
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, të cilat Kushtetuta i njeh si të aplikueshme
drejtpërdrejtë dhe me prioritet në rast konflikti me legjislacionin vendor.
Ky Raport, i pari i këtij lloji në Kosovë, ka për objektiv vlerësimin e të arriturave dhe
barrierave politike, ekonomike, sociale dhe kulturore mbi shëndetin seksual dhe
riprodhues në vend, përmes thjerrës së të drejtave të njeriut, të garantuara me Kushtetutë;
mbajtjen e autoriteteve përkatëse përgjegjëse kundrejt obligimeve të tyre ligjore në raport
me të DSHRS; dhënien e rekomandimeve për veprimet që hapin potencial për progres
dhe mbështetje për realizmin e të DSHRS për popullatën e Kosovës. Vlerësimi është
kryer nga Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), me udhëzimet teknike dhe mbështetje
financiare nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara (UNFPA), zyra nacionale në
Kosovë dhe është bazuar në rishikimin e dokumenteve dhe publikimeve relevante, ashtu
siç edhe në konsultimet me autoritetet publike, shoqërinë civile, organizatat
ndërkombëtare dhe profesionistët e fushës.
Vlerësimi është i fokusuar brenda kornizës së shtatë çështjeve kyçe: Shërbimet dhe
informatat mbi kontraceptivët; Abortin e sigurt; shëndetin e nënës; HIV/AIDS; Edukimi
gjithëpërfshirës seksual; Dhuna kundër gruas; Kanceri dhe shëndeti riprodhues, duke
pasur parasysh brenda fokusit të vlerësimit edhe Grupet vulnerabël; besueshmërinë dhe
praninë e të dhënave; jo-diskriminimin, privatësinë përfshirë konfidencialitetin,
pjesëmarrjen etj. Gjithsesi, sistemi i gjerë shëndetësor dhe konteksti socio-ekonomik, si
dy çështje thelbësore për të kuptuar të DSHRS janë marrë parasysh gjatë hartimit të
Raportit, i cili ka identifikuar po ashtu fushat e progresit dhe pengesat.
Analizimi i të dhënave është mbështetur në tre pyetje kyçe: Cila është gjendja e të
DSHRS të popullatës së Kosovës, përfshirë grupet e margjinalizuara? Cilat ligje kyçe,
politika dhe iniciativa janë miratuar nga Qeveria dhe cila është gjendja e implementimit
të tyre?, dhe Cilat janë përputhjet dhe mospërputhjet mes mbrojtjes kushtetuese të
DSHRS-së dhe realitetit? Raporti konstaton se Kosova ka progres domethënës sa i përket
kornizës kushtetuese për mbrojtjen e të DSHRS-ve; numër relevant ligjesh e politikash;
progres në zhvillimin e një sistemi të ri shëndetësor me sistem të duhur referimi dhe
veçanërisht në lidhje më çështjet e DSHRS-së: shkallë të ulët të vdekshmërisë dhe
prevalencë të ulët të HIV/AIDS-it.
130

Ndërkaq ngecjet dhe sfidat e identifikuara kanë të bëjnë me: kontributet e ulëta buxhetore
në shëndetësi; implementimin e dobët të ligjeve dhe politikave; koordinimin e dobët mes
sektorëve, si dhe autoriteteve qendrore dhe komunale; kufizime në grumbullimin e të
dhënave përfshirë sistemin e informimit shëndetësor - raportim i kufizuar dhe të dhëna të
pasakta; qasje më të kufizuar në kujdes shëndetësor për personat që jetojnë në zonat
rurale; tendencë të popullatës për të kapërcyer qendrat e mjekësisë familjare drejt
specialistit të shëndetit seksual dhe riprodhues; monitorim i dobët dhe mungesë
llogaridhënie, përfshirë praktikat lidhur me abortin klandestin dhe implementimin e
politikave, pjesëmarrja e kufizuar e popullatës, përfshirë grupet e margjinalizuara në
zhvillimin e politikave në lidhje me DSHRS-në, respektim i dobët i privatësisë dhe
konfidencialitetit nga profesionistët; skadim i shumicës së politikave mbi shëndetin
riprodhues dhe seksual etj.
Raporti thekson se Kosova ka nevojë për: aktualizim, implementim dhe monitorim të
implementimit të politikave; të zhvilloj Sistemin e Informimit Shëndetësor, ashtu që të
dhënat e duhura dhe disagreguara të grumbullohen në mënyrë rutinore; të zgjeroj ofrimin
e edukimit gjithëpërfshirës të detyrueshëm seksual në të gjitha shkollat; të përmirësoj
privatësinë dhe konfidencialitetin në institucionet shëndetësore; të përmirësojë njohuritë
dhe qasjen në metodat e kontracepsionit modern; të mbështes implementimin e kornizave
ligjore dhe politikave mbi dhunën ndaj gruas përmes ngritjes së vetëdijes rreth DSHRSve, në këtë kontekst mes popullatës, gjyqësorit dhe institucioneve kyçe; të adresojë
shërbimet ilegale të abortit; si dhe të adresojë të drejtat e shëndetit riprodhues dhe seksual
tek grupet e rrezikuara.

4.2 Raportet e bazuara në ankesa
4.2.1 Raport me rekomandime nr. 322/2015 lidhur me cenimin e të drejtës për
mjedis jetësor
Avokati i Popullit më 4 mars 2016 publikoi Raportin me rekomandime mbi bazën e
ankesës së znj. S. P. dhe 15 familjeve tjera, banorë në rrugën “Durgut Vokshi” në
Gjakovë, lidhur me cenimin e të drejtës për mjedis jetësor.
Ankesa e pranuar në Institucionin e Avokatit të Popullit konsistoi në faktin se banorët në
rrugën “Durgut Vokshi” në Gjakovë, i kanë parashtruar ankesë Komunës së Gjakovës, në
qershor 2015, për mungesën e qasjes në rrjetin e kanalizimit dhe për pasojë, rrjedhjen mbi
tokë të ujërave të zeza, duke ndotur mjedisin dhe duke i ekspozuar banorët e kësaj rruge,
përballë rrezikut nga shfaqja e sëmundjeve infektive.
Pas analizës ligjore, duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës (Neni 52), në
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Neni 8), si dhe vlerësimet dhe konstatimet
e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut lidhur me të drejtën e respektimit të jetës
private dhe familjare, e po ashtu edhe në Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040
(Neni 17), Ligjin për Vlerësimin Strategjik Mjedisor Nr.03/L-230 (Neni 1), Ligjin për
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Mbrojtjen e Mjedisit, Nr.03/L-025, Ligjin për Parandalimin e Sëmundjeve Ngjitëse
Nr.02/L-109, Ligjin për Shëndetësinë Publike Nr.02/L-78 (Neni 6), Ligjin për
Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit Nr.
04/L-175 (Neni 10), Ligjin për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme Nr.03/L-139 (Neni
1), Avokati i Popullit ka rekomanduar që: (1) Komuna e Gjakovës, në pajtim me
kompetencat dhe autorizimet ligjore dhe në bashkëpunim me të gjitha autoritetet tjera
përgjegjëse, të ndërmarrë masa të menjëhershme për zgjidhjen e problemit të kanalizimit
për banorët e rrugës “Durgut Vokshi” në Gjakovë; (2) Drejtoria për Shëndetësi dhe
Mirëqenie Sociale e komunës së Gjakovës, në pajtim me kompetencat dhe autorizimet
ligjore, të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të hulumtuar gjendjen
epidemiologjike dhe shëndetësore të banorëve, si dhe shkallën e ndotjes së ambientit.
Varësisht nga të gjeturat në terren, të përpiloj raport me shkrim dhe t‟i njoftoi banorët dhe
institucionet për gjendjen dhe rreziqet eventuale, si dhe të ndërmarrë masat e nevojshme
për mbrojtjen e shëndetit të banorëve; (3) Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të
Mjedisit e Komunës së Gjakovës, në pajtim me kompetencat dhe autorizimet e veta
ligjore, të fillojë procedurat për hartimin e një plani rregullativ urban për pjesën e rrugës
“Durgut Vokshi” në Gjakovë, me të cilin do të përcaktonte infrastrukturën e nevojshme
mjedisore për banorët e kësaj pjese, në pajtim me standardet përkatëse si zgjidhje
përfundimtare të këtij problemi.
4.2.2 Raport me rekomandime nr. 348/2015, lidhur me kufizimin e të drejtës për
qasje në dokumente publike nga Komuna e Fushë Kosovës
Avokati i Popullit më 14 mars 2016, publikoi raportin me rekomandime në lidhje me
kufizimin e qasjes në dokumente publike. Qëllim i këtij raporti është tërheqja e
vëmendjes Komunës së Fushë Kosovës lidhur me ankesën e znj. A. G., lidhur me
kufizimin e të drejtës për qasje në dokumente publike, si dhe obligimin kushtetues të
autoriteteve publike në vend për bashkëpunim me Institucionin e Avokatit të Popullit.
Kompetenca ligjore e Avokatit të Popullit bazohet në nenin 18.1.2 të Ligjit Nr. 05/L-019
për Avokatin e Popullit, që: “Të tërheqë vëmendjen për rastet kur institucionet e
Republikës së Kosovës i shkelin të drejtat e njeriut dhe të bëjë rekomandim që t‟u jepet
fund rasteve të tilla dhe kur është e domosdoshme të shprehë mendimin e vet mbi
qëndrimet dhe reagimet e institucioneve përkatëse në lidhje me rastet e tilla”.
Avokati i Popullit, bazuar në analizën e legjislacionit, në Raportin në fjalë thekson se e
drejta e qasjes në dokumente publike është e drejtë e garantuar me nenin 41 të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Paragrafi 1 këtij neni, definon se “Secili person
gëzon të drejtën të qasjes në dokumente publike”, përderisa paragrafi 2, i po të njëjtit nen
të Kushtetutës, përcakton se “Dokumentet që mbajnë institucionet publike dhe organet e
pushtetit shtetëror, janë publike, me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me
ligj, për shkak të privatësisë, të sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të
sigurisë”.
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Fryma e nenit 41 të Kushtetutës së Kosovës, është përcjellë edhe në Ligjin për Qasje në
Dokumente Publike Nr. 03/L-215, sipas të cilit: “Ky ligj garanton të drejtën e secilit
person fizik dhe juridik, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje, pas
kërkesës, në dokumentet e mbajtura, hartuara apo pranuara nga institucionet publike”. Po
ashtu, Neni 9.1, i Ligjit Nr. 02/L-28 Për Procedurën Administrative, ashtu siç edhe
Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2013, për Transparencë në Komuna, janë në funksion të
forcimit të transparencës dhe të drejtës për t‟u informuar.
Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, po ashtu, garanton “Lirinë e kërkimit,
marrjes dhe përhapjes së informacionit dhe ideve me çfarëdo mjetesh, pa marrë parasysh
kufijtë” siç edhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila parasheh në nenin 10
të saj, se “Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e
mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e
autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë.”. Në anën tjetër, Gjykata Evropiane
për të Drejtat e Njeriut, thekson edhe, se, vonesat në dhënien e informatës mund t‟i heqin
në mënyrë të vazhdueshme, apo të gjithë vlerën informatës dhe interesimin lidhur me të.
Avokati i Popullit, vëren po ashtu, se, sikurse Kushtetuta e Kosovës, po ashtu edhe
Konventa Evropiane, të drejtën për të marrë apo dhënë informacion e parashohin si një të
drejtë e cila nuk është absolute dhe kufizimi i kësaj të drejte mund të bëhet për arsye të
caktuara.
Në rastin në fjalë, Komuna e Fushë Kosovës ka dështuar të ofrojë dëshmitë apo provat që
arsyetojnë refuzimin e kërkesave për qasje në dokumentet e kërkuara nga znj. A.G. Po
ashtu, Komuna e Fushë Kosovës është përgjigjur në njërën nga kërkesat e parashtruara,
po me vonesë, ashtu siç përgjigja nuk ka përmbajtur këshillën për shfrytëzimin e mjeteve
juridike, ashtu sikurse parashihet në Ligjin për Qasje në Dokumente Publike.
Avokati i Popullit, duke pasur parasysh se “Vetëm ligji ka autoritetin për përcaktimin të
drejtave dhe detyrimeve për personat juridik dhe fizik”, si dhe duke u bazuar në faktet e
poseduara, konstaton se mos përgjigja e Komunës së Fushë Kosovës, përkitazi me
kërkesën e palës dhe përgjigja jo e plotë në kërkesë, janë në kundërshtim me dispozitat e
Ligjit Nr. 03/L-215 për Qasje në Dokumente Publike.
Prandaj, me qëllim të përmirësimit të respektimit të së drejtës për qasje në dokumente
publike si e drejtë kushtetues dhe ligjore, në mënyrë që qytetarët të shfrytëzojnë këtë të
drejtë, si mjet të fuqishëm për kontrollin e punës së organeve të pushtetit, e që do të
ndikonte në përmirësimin e punës së organeve shtetërore dhe rritjen e transparencës dhe
llogaridhënien, Avokati i Popullit, në pajtim me nenin 135, paragrafi 3, të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës, dhe nenin 27, Ligji Nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit,
Avokati i Popullit, rekomandoi komunën e Fushë Kosovës, që palës t‟i mundësojë qasje
në dokumentet e kërkuara, më përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj,
për shkak të privatësisë, të sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të
sigurisë. Dhe, Komuna të ndërmarrë hapa për ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve publik
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lidhur me zbatimin Ligjit për Qasje në Dokumente Publike, si dhe të Ligjit për Avokatin
e Popullit.
4.2.3 Raport me rekomandime nr. 223/2015, nr. 229/2015 dhe nr. 65/2016 e
regjistruara kundër Agjencisë Kosovare të Privatizimit lidhur me lirimin e
pronave të ndërmarrjeve shoqërore të shitura nga Agjencia Kosovare e
Privatizimit nga shfrytëzuesit e paligjshëm
Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës, më 19 prill 2016 publikoi Raportin me
rekomandime lidhur me lirimin e pronave të ndërmarrjeve shoqërore, të shitura nga
Agjencia Kosovare e Privatizimit, nga shfrytëzuesit e paligjshëm. Qëllim i këtij raporti
është tërheqja e vëmendjes së Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP), Policisë së
Kosovës dhe Prokurorisë Shtetërore, lidhur me uzurpimin e pronave të privatizuara nga
shfrytëzuesit e paligjshëm.
Raporti është bazuar në tri ankesa të ndara, të parashtruara nga ankuesit, kundër AKP-së,
lidhur me uzurpimin e pronave, të cilat ata i kanë blerë nga AKP-ja nëpërmjet procesit të
privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Gjatë analizës së rasteve, Avokati i Popullit ka
vërejtur se nga ana e gjykatave ka hezitim për të vendosur lidhur me paditë civile për
lirimin e pronave të uzurpuara. Sidoqoftë, Avokati i Popullit vë në pah se uzurpimi i
paligjshëm i pronës është vepër penale e sanksionuar me nenin 332 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës, Nr.04/082 dhe në rastet konkrete Policia e Kosovës dhe
prokuroritë përkatëse do të duhej të ndërmerrnin hapa konkret para se rastet të
procedoheshin në procedurë civile.
Avokati i Popullit rikujton se e drejta për mbrojtje të pronës është e garantuar me nenin
46 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe Nenin 1 i Protokollit nr.1 të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ).Avokati i Popullit, në pajtim me nenin 135,
paragrafi 3, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, si dhe nenit 18, paragrafi 1.2, të
Ligjit për Avokatin e Popullit, rekomandoi që: (1) Agjencia Kosovare e Privatizimit të
plotësojë vendimin nr. 270/2014 të datës 21 nëntor 2014 edhe për pronat për të cilat
Agjencia ka përgjegjësi për të metat juridike të përmbushjes, të cilat janë shitur para datës
21 nëntor 2014; (2)Policia e Kosovës të veprojë në bazë të detyrave dhe autorizimeve të
përgjithshme të përcaktuara me nenin 10, paragrafi 1, pika 1, pika 2 dhe pika 5, të
Ligjit nr. 04/l-076 për Policinë dhe të procedojë rastet e uzurpimit të pronave të
privatizuara pranë prokurorive publike përkatëse në pajtim me Kodin Penal dhe Kodin e
Procedurës Penale;(3) Prokuroritë Publike të fillojnë procedurën penale kundër
uzurpuesve të pronave të privatizuara në pajtim me Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës
Penale.
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4.2.4 Raport me rekomandime nr.185/2012 lidhur me zvarritjen e procedurës
gjyqësore në rastin C. nr. 3439/15 që ka të bëjë me ndarjen e pasurisë së
fituar në bashkëpronësi
Avokati i Popullit më 5 maj 2016, publikoi raportin me rekomandime në lidhje me
zvarritjen e procedurës gjyqësore në rastin C. nr. 3439/15 që ka të bëjë me ndarjen e
pasurisë së fituar në bashkëpronësi. Raporti është bazuar në ankesën individuale të znj.
M. M. dhe qëllimi i këtij raporti është tërheqja e vëmendjes Gjykatës së Apelit në
Prishtinë, lidhur me nevojën e ndërmarrjes së veprimeve përkatëse për përmirësimin e
punës së gjyqësorit dhe funksionimin efikas dhe efektiv të gjykatave. Megjithëse
ankuesja në vitin 2000 kishte parashtruar padi për njohjen e të drejtës së pronësisë në
bazë të kontributit të përbashkët në bashkëshortësi, deri me rastin raportimit ende nuk
ishte marr një vendim gjyqësor i formës së prerë që do të zgjidhte këtë çështje.
Në këtë rast Avokati i Popullit konstatoi se asnjë mënyrë apo rrugë e veçantë ligjore nuk
ka ekzistuar dhe nuk i është vënë në dispozicion ankueses, përmes së cilës ajo do të
kishte mundur të ankohet për zvarritje të procedurës, me parashikimin apo shpresën për të
arritur çfarëdo lehtësimi në formë të parandalimit të padrejtësisë apo kompensimit për
padrejtësinë e përjetuar dhe se ka pasur shkelje të së drejtës për proces të rregullt
gjyqësor, brenda një afati të arsyeshëm, të garantuar me aktet ligjore në fuqi, e po ashtu
ka pasur shkelje të së drejtës për mjete efektive juridike. Nisur nga kjo, Avokati i Popullit
i rekomandoi Gjykatës së Apelit që duke pasur parasysh faktin që ankuesja ka iniciuar
procedurën gjyqësore që nga vitit 2000 dhe lidhur me rastin janë nxjerrë disa vendime të
gjykatave dhe ende nuk kemi një vendim të formës së prerë, Gjykata të shqyrtoi
mundësinë që të ndërmarr veprime në vendosjen e rastit, brenda një afati të arsyeshëm
kohor, përkundër faktit që lënda në këtë Gjykatë gjendet që nga data 9.07.2015. Ndërsa,
duke pasur parasysh që kemi të bëjmë me shkelje sistematike të të drejtave për një proces
të rregull gjyqësor, i vënë në dijeni edhe nëpërmjet një numri të madh të ankesave të
pranuara të kësaj natyre, Këshillit Gjyqësor të Kosovës i rekomandoi që Të inicioj
përpilimin e një instrumenti ligjor që do të përbënte një mjet efektiv në kuptim të nenit 13
të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, që siguron lehtësim në formën e
parandalimit apo kompensimit lidhur me ankesat për zvarritje të procedurës gjyqësore.
4.2.5 Raport me rekomandime nr. 431/2015 lidhur me ankesën e parashtruar nga
ankuesi I. R., në lidhje me procedurën e dhënies granteve për ndërtimin e
stallës, objekteve përcjellëse dhe mekanizëm bujqësor nga Agjencia për
Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB)
Avokati i Popullit më 16 maj 2016, publikoj raportin me rekomandime në lidhje me
ankesën e parashtruar nga ankuesi I. R., në lidhje me procedurën e dhënies granteve për
ndërtimin e stallës, objekteve përcjellëse dhe mekanizëm bujqësor nga AZHB. Qëllim i
këtij raporti është tërheqja e vëmendjes së Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural (MBPZHR), në të drejtën e znj. Isufi, për t‟u informuar lidhur me
ankesën e paraqitur më 15.06.2015, kundër vendimit të AZHB-së, REF: 07/4, të datës
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02.06.2015 brenda afatit kohor në pajtim me Ligjin Nr. 02/L-28 të Procedurës
Administrative të Republikës së Kosovës.
Avokati i Popullit në këtë raport konstatoi se ankuesja nuk ishte njoftuar për shqyrtimin e
ankesës së saj nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave për Projektet e Zhvillimit Rural
për vitin 2015. Kjo për faktin se shkresa ishte dërguar në adresë të gabuar, edhe pse në
formularin e aplikimi ankuesi kishte shënuar adresën e sakët. Avokati i Popullit vlerëson
se Lista kontrolluese e dokumenteve të dorëzuara, nuk është i përshtatur me kriteret e
përcaktuara në udhëzimin administrativ nr.01/2015 për Masat dhe Kriteret e përkrahjes
në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2015 dhe Udhëzuesin për Aplikant.
Mungesa e vendimit të Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave, i pamundëson ankuesit
shfrytëzimin e mjeteve juridike, ashtu siç përcaktohet në nenin 33, paragrafi 6 i udhëzimit
administrativ Nr.01/2015 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi dhe Zhvillim
Rural për vitin 2015, që citon se “Kundër vendimit të Komisionit për Shqyrtimin e
Ankesave, në afat prej 30 ditësh, aplikuesi mund t‟i drejtohet gjykatës kompetente”.
Pamundësia e shfrytëzimit të mjeteve juridike është në kundërshtim të plotë me nenin 13
“E drejta për zgjidhje efektive” të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Nisur
nga këto që u thanë Avokati i Popullit rekomandoi Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural që harmonizojë Listën kontrolluese të dokumenteve të dorëzuara me
udhëzimin administrativ Nr.01/2015 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi dhe
Zhvillim Rural për vitin 2015 dhe udhëzuesin për aplikant, duke përcaktuar që në listën
kontrolluese të theksohen kriteret e kërkuara në bazë të këtij udhëzimi, në mesin e tyre
edhe skica e objektit, si dhe të nxjerrë dhe dërgojë ankuesit vendimin e Komisionit për
Shqyrtimin e Ankesave, ashtu siç përcaktohet në nenin 33, paragrafi 4 të udhëzimit
administrativ Nr.01/2015 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi dhe Zhvillim
Rural për vitin 2015.
4.2.6 Raport me rekomandime nr. 291/2014 në lidhje me zvarritjen procedurale
nga Gjykatës Themelore në Prishtinë për vendosjen e lëndës P nr.42/15 të
ankuesit Rr. B.
Avokati i Popullit më 10 qershor 2016, publikoi raportin me rekomandime në lidhje me
zvarritjen procedurale nga Gjykatës Themelore në Prishtinë për vendosjen e lëndës P
nr.42/15 të ankuesit Rr. B, dhe ka qëllim që të tërheqë vëmendjen Gjykatës Themelore në
Prishtinë, lidhur me domosdoshmërinë e ndërmarrjes së veprimeve përkatëse për
përmirësimin e punës së gjyqësorit dhe funksionimin efikas dhe efektiv të gjykatave.
Raporti është i bazuar në ankesën individuale dhe mbështetet në faktet dhe provat, si dhe
nga shkresat e lëndës të cilat i posedon Institucionit i Avokatit të Popullit.
Në këtë rast Avokati i Popullit vëren konstatoi se asnjë mënyrë apo rrugë e veçantë
ligjore nuk ka ekzistuar dhe nuk i është vënë në dispozicion ankuesit, përmes së cilës ai
do të kishte mundur të ankohet për zvarritje të procedurës, me parashikimin apo shpresën
për ta arritur çfarëdo lehtësimi në formë të parandalimit të padrejtësisë apo kompensimit
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për padrejtësinë e përjetuar. Në rastin konkret, ka pasur shkelje të së drejtës për proces të
rregullt gjyqësor, brenda një afati të arsyeshëm, të garantuar me aktet ligjore dhe se ka
pasur shkelje të së drejtës për mjete efektive juridike, në trajtimin e rastit nga ana e
gjykatave/gjyqësorit, të garantuar me nenin 31, 32 dhe 54 të Kushtetutës së Republikës së
Kosovës, nenin 6 paragrafin 1 të KEDNJ, nenin 7, paragrafi 1 dhe 11 paragrafi 2 për
Ligjin për Gjykatat dhe Kodin e Procedurës Penale të Kosovës nenin 5 paragrafi, 2, nenin
62 paragrafi 1.1. Nisur nga kjo Avokati i Popullit rekomandoi Gjykatën Themelore në
Prishtinë që duke pasur parasysh faktin se aktakuza është ngritur në vitin 2012 dhe lidhur
me rastin nuk ka asnjë veprim procedural për vendosjen e lëndës, të marrë masa të
menjëhershme për shqyrtimin dhe vendosjen meritore, pa vonesë të mëtutjeshme në
lidhje me rastin. Po ashtu Këshillin Gjyqësor të Kosovës që të inicioj përpilimin e një
instrumenti ligjor që do të përbënte një mjet efektiv në kuptim të nenit 13 të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, që siguron lehtësim në formën e parandalimit apo
kompensimit lidhur me ankesat për zvarritje të procedurës gjyqësore.
4.2.7 Raport me rekomandime nr. 6/2016 në lidhje me kontrollet e paautorizuara
të KEDS-it në prona private
Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës më 14 korrik 2016, publikoi raportin me
rekomandime lidhur me kontrollet e paautorizuara të KEDS-it në pronat private dhe
hapësirat e banimit të konsumatorëve, i cili është bazuar në ankesa të qytetarëve lidhur
me këtë çështje. Raporti ka për qëllim njoftimin e Prokurorisë së Shtetit për pretendimet
lidhur me kontrollet e paautorizuara në pronat private dhe hapësirat e konsumatorëve nga
ana e KEDS-it, si dhe tërheqja e vëmendjes së KEDS-it, Ministrisë së Zhvillimit
Ekonomik dhe Zyrës së Rregullatorit për Energji lidhur me shkeljet e mundshme të të
drejtave të njeriut.
Kompetenca e Avokatit të Popullit bazohet në nenin 16, paragrafi 5, i Ligjit për Avokatin
e Popullit, që përcakton se: “[N]ëse Avokati i Popullit gjatë kryerjes së hetimeve vëren se
ka elemente të veprës penale e informon organin kompetent për fillimin e hetimeve.”
Avokati i Popullit, menjëherë pas pranimit të ankesës nga ankuesi i parë, më 29 janar
2016 kishte kërkuar nga KEDS-i vendosjen e masës së përkohshme, me të cilën
rekomandohej pezullimi i aktiviteteve të KEDS-it në kontrollimin e banesave, për shkak
se kontrolli i paautorizuar i banesës mund të shkaktojë shkeljen e të drejtës në privatësi.
Më tutje, Avokati i Popullit dhe drejtori i përgjithshëm i KEDS-it, kanë pasur
korrespodencë, për të cilën janë mbajtur të njoftuar me kopje edhe Ministri i Zhvillimit
Ekonomik dhe Kryesuesi i Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji, nga të cilët,
Avokati i Popullit nuk ka pranuar asnjë reagim.
Janë analizuar dispozitat e ligjeve, rregullave dhe procedurave të cilave u referohet
KEDS-i dhe ka konstatuar se, kundrejt pretendimeve të kundërta – të ankuesve në njërën
anë dhe në anën tjetër KEDS-it, si palë përgjegjëse -mbetet kompetencë e prokurorive
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përkatëse për të kryer hetime, rreth mënyrës se si KEDS-i i ka kryer kontrollet nëpër
pronat e konsumatorëve.
Avokati i Popullit ka rikujtuar se kontrollet në objektet private për dyshime të veprave
penale mund të bëhen vetëm me urdhër gjyqësor nga ana e policisë, duke respektuar
Dispozitat e Kodit të Procedurës Penale Nr. 04/L-123, përkatësisht, në pajtim me nenin
105 dhe 108 të Kodit. Avokati i Popullit, po ashtu, rikujton se kontrollet e
kundërligjshme janë të sanksionuara me nenin 201, paragrafi 1 i Kodit Penal të
Republikës së Kosovës, Nr.04/L-082.
Avokati i Popullit tërheqë vëmendjen e KEDS-it, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik,
Zyrës së Rregullatorit për Energji se kontrollet eventuale të paautorizuara, paraqesin
shkelje të së drejtës së privatësisë, të garantuar me nenin 36, paragrafi 1 dhe 2, të
Kushtetutës së vendit.
Po ashtu, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), garanton të drejtën në
respektimin e jetës private dhe familjare. Avokati i Popullit tërheqë vëmendjen e
Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Zyrës së Rregullatorit për Energji në nenin 3,
paragrafin 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ku thuhet se: “Ushtrimi i autoritetit
publik në Republikën e Kosovës bazohet në parimet e barazisë para ligjit të të gjithë
individëve dhe në respektim të plotë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të
pranuara ndërkombëtarisht, si dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe pjesëmarrjen e të gjitha
komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre.” Avokati i Popullit në këtë raport rekomandoi që
(1) Zyra e Kryeprokurorit të Kosovës të kërkojë nga prokuroritë kompetente themelore
fillimin e hetimeve ndaj zyrtareve përgjegjës të Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe
Furnizim me Energji Elektrike, lidhur me kontrolle të paautorizuara, nëpër hapësirat e
banimit dhe të pajisjeve elektrike, që janë pronë e konsumatorëve; (2) Kompania
Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike: (a) të ndërpresë hyrjet e
paautorizuara në banesa ose në cilindo objekt privat, për kontrollimin eventual të
pajisjeve elektrike, pronë private e konsumatorëve; (b) të avancojë rrjetin e shpërndarjes
dhe të instalimeve në atë mënyrë që të jetë në gjendje të kontrollojë humbjet e energjisë
elektrike, duke i evituar në tërësi kontrollet në pronat e konsumatorëve, në veçanti
kontrollet brenda hapësirave të banimit të konsumatorëve; dhe (c) në rastet kur ka
dyshime për keqpërdorim apo humbje të energjisë elektrike, të kërkojë nga organet
kompetente fillimin e hetimeve; (3) Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Zyra e
Rregullatorit për Energji të mbrojnë të drejtat e qytetarëve të Republikës së Kosovës,
ashtu sikur që është përcaktuar me Kushtetutë, në raport me Kompaninë Kosovare për
Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, e cila si kompani private ushtron një
autorizim publik në Republikën e Kosovës.
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4.2.8 Raporte me rekomandime nr. 113/2016 dhe nr. 114/2016 lidhur me mos
zbatimin e vendimeve nga Agjencia Kosovare e Privatizimit
Avokati i Popullit më 20 korrik 2016, publikoi dy Raporte të ndara me rekomandime,
lidhur me moszbatimin e vendimeve nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP).
Qëllimi i këtyre dy raporteve është tërheqja e vëmendjes AKP-së, lidhur me nevojën e
ndërmarrjes së veprimeve përkatëse për zbatimin e vendimit të plotfuqishëm me nr.
PRZ004-0042, të datës 28 qershor 2011 dhe zbatimin e vendimit të plotfuqishëm me nr.
PRZ004-0054, të datës 28 qershor 2011, pa vonesa të mëtutjeshme.
Këto Raporte janë bazuar në ankesa individuale të ankuesve dhe mbështeten në faktet dhe
provat e ankuesve, si dhe nga shkresat e lëndëve, të cilat i posedon Institucioni Avokatit
të Popullit (IAP), lidhur me zvarritjen e procedurave në zbatimin e këtyre vendimeve. Pas
përmbledhjes së fakteve dhe analizës ligjore lidhur me rastet veç e veç, Avokati i
Popullit, në cilësinë e rekomanduesit, nisur nga parimi i zbatimit të ligjshmërisë, qëllimin
e mirë për përmirësimin e punës dhe rritjen e shkallës së ligjshmërisë për zbatimin e
vendimeve të formës së prerë, si dhe për një zgjidhje ligjore të këtij problemi, në pajtim
me nenin 135, paragrafi 3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e vlerëson të
arsyeshme që t‟i rekomandojë Agjencisë Kosovare të Privatizimit marrjen e masave të
menjëhershme për zbatimin e vendimit të formës së prerë në lëndën nr. PRZ004-0042, të
datës 28 qershor 2011 dhe në lëndën nr. PRZ004-0054, të datës 28 qershor 2011.
4.2.9 Raport me rekomandime nr. 303/2015 lidhur me mos përmbarimit të
Aktgjykimi të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Prizren
Avokati i Popullit i më 12 gusht 2016, publikoi raportin me rekomandime përkitazi me
Ankesën nr. 303/2015 lidhur me mos përmbarimin e aktgjykimit të plotfuqishëm të
Gjykatës Komunale – tani Gjykata Themelore në Prizren (C.nr.462/10, të datës
21.12.2011).
Raporti është bazuar në ankesë individuale të paraqitur në Institucionin e Avokatit të
Popullit kundër Gjykatës Themelore në Prizren, përkitazi me mos përmbarimin e
aktgjykimit të plotfuqishëm përmbarues të Gjykatës Themelore në Prizren, si dhe me
pretendimet e palës për trajtim të pabarabartë dhe shkelje të parimit të barazisë para ligjit
dhe mosrespektim të Ligjit për Procedurën Përmbarimore.
Avokati i Popullit vëren se mos përmbarimi i vendimit nga ana e Gjykatës dhe dështimi i
organeve kompetente të Republikës së Kosovës të sigurojnë mekanizma efektivë në
kuptim të përmbarimit të vendimeve të formës së prerë, është në kundërshtim me parimin
e sundimit të ligjit dhe paraqet shkelje të të drejtave themelore të njeriut të garantuara me
nenin 21 të Kushtetutës, dhe se autoritetet nuk i kanë ndërmarrë masat e domosdoshme
për përmbarimin e aktgjykimit dhe për këtë arsye ka ardhur deri te shkelja e të drejtës për
një gjykim të drejtë brenda një afati të arsyeshëm të garantuar me paragrafin 1 të nenit 6
të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Me këtë rast Avokati i Popullit
rekomandoi Këshillin Gjyqësor të Kosovës të iniciojë përpilimin e një instrumenti ligjor
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që do të përbënte një mjet efektiv në kuptim të nenit 13 të Konventës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut, që siguron lehtësim në formën e parandalimit apo kompensimit lidhur
me ankesat për zvarritje të procedurës gjyqësore, si dhe të sigurohet barazia e përdorimit
të gjuhëve zyrtare në të gjitha gjykatat, në mënyrë që të gjitha procedurat, dokumentet,
informatat dhe dokumentet në lidhje me procedurat të lëshohen brenda një kohe të
arsyeshme në gjuhën zyrtare të palëve. Ndërsa, Zyrës së Prokurorit Disiplinor iu
rekomandua që të hetojë rastin që ka të bëjë me kohëzgjatjen e procedurës së përmbarimit
si dhe shpërdorimin e mundshëm të detyrës nga zyrtarët përgjegjës.
4.2.10 Raport me rekomandime nr. 595/2015 lidhur me detyrimet pozitive që
burojnë nga neni 29 dhe neni 31, paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së
Kosovës, si dhe nga neni 5 i Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të
Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut
Avokati i Popullit më 26 shtator 2016, publikoi raportin me rekomandime i cili bazohet
në ankesën e zonjës I.D. dhe ka për qëllim që të evidentojë disa nga mangësitë e
veprimeve institucionale në trajtimin e rastit dhe të tërheqë vëmendjen e institucioneve
përgjegjëse në lidhje me masat që duhet ndërmarr për zbatimin e të drejtës për trajtim të
detyrueshëm psikiatrik, për personat me çrregullime mendore. Ankuesja kishte
parashtruar ankesë kundër Institutit të Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë, lidhur me
pretendimet për moszbatim të aktvendimit të Gjykatës Themelore për trajtimin e
detyrueshëm psikiatrik në ndalim për të birin e saj.
Avokati i Popullit, duke u bazuar në të gjitha dëshmitë e ofruara dhe faktet e mbledhura,
si dhe ligjet relevante, të cilat përcaktojnë të drejtën për jetën private dhe familjare, si dhe
të drejtën shëndetësore, konstatoi se ankesa e ankueses është e arsyeshme dhe e ligjshme.
Në rastin konkret, Avokati i Popullit konstaton se ka pasur shkelje të të Drejtave dhe
Lirive Themelore të Njeriut, pasi autoritetet përgjegjëse të cilat sipas legjislacionit në fuqi
janë të veshura me kompetencë dhe kanë për obligim ndërmarrjen e detyrimeve pozitive
lidhur me rastin, kanë dështuar në plotësimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre në
raport me qytetarin.
Po ashtu Avokati i Popullit konstatoi se z. B.D., do të duhej t`i nënshtrohej tretmanit të
nevojshëm psikiatrik në institucione përkatëse shëndetësore për trajtim të nevojshëm
psikiatrik apo t`i merrej zotësia e veprimit dhe t`i caktohej kujdestari. Nga rrethanat e
rastit shihet qartë se lënia pa kujdestar e z. B.D., si dhe lëvizja e lirë e tij ka ndikuar që ai
të aksidentohet dhe t`i rrezikohej seriozisht shëndeti. Kësaj gjendje i kanë kontribuar
edhe neglizhenca e familjes dhe mungesa e bashkëpunimit të autoriteteve përgjegjëse të
cilat kanë dështuar të ofrojnë kujdesin e duhur, si dhe të ofrojnë trajtimin e duhur
shëndetësor ndaj tij.
Nisur nga kjo, Avokati i Popullit rekomandoi Ministrisë së Shëndetësisë që të ndërmarrë
masa për krijimin e një baze të të dhënave nëpërmjet të cilës do të mund të përcillet
tretmani mjekësor i këtyre personave (kalendari i terapisë parenterale-depo), në të cilin
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bazë të të dhënave mund të kenë qasje të gjitha institucionet e shëndetit mendor në
Republikën e Kosovës, të të gjitha niveleve (parësor, dytësor dhe tretësor), duke pasur
parasysh respektimin edhe dispozitat e Ligjit për Shëndetin mendor; Institucionet e
Shëndetit Mendor, në pajtim me kompetencat dhe autorizimet ligjore dhe në
bashkëpunim me Institucionet tjera përgjegjëse, të ndërmarrin veprimet e nevojshme në
terren që personat me çrregullime mendore të cilët kanë predispozita të shkaktojnë dhunë
fizike dhe dëmtim prone të largohen nga publiku, si dhe trajtohen në Institucionet e
Shëndetit Mendor me shtretër derisa të bëhen të parrezikshëm për rrethin dhe shoqërinë;
Ministria e Shëndetësisë në pajtim me kompetencat dhe autorizimet ligjore, të ndërmarrin
të gjitha masat e nevojshme për funksionalizimin e ekipeve multidiciplinare me qëllim të
mbrojtjes së shëndetit mendor të këtyre personave duke provuar maksimalisht që ata të
integrohen dhe të risocializohen në familje dhe shoqëri si persona të parrezikshëm, në të
kundërtën (kur tretmani rehabilitues nuk ka sukses apo sëmundja mendore është e
pashërueshme), të mos përjashtohet mundësia e kërkesës për heqjen e zotësisë së
veprimit, si dhe vendosja e tyre në institucione përkatëse, në pajtim me legjislacionin në
fuqi.
4.2.11 Raport me rekomandime nr. 702/2015 në lidhje me kufizimin e të drejtës për
qasje në dokumente publike nga Komuna e Kllokotit
Më 3 tetor 2016, Avokati i Popullit publikoi raportin me rekomandime nëpërmjet të cilit
synon t`i tërheqë vëmendjen Komunës së Kllokotit lidhur me ankesën e z. Zh. D. lidhur
me kufizimin e të drejtës për qasje në dokumente publike.
Avokati i Popullit vëren se ofrimi i qasjes në dokumente dhe pajisja me informata nuk
është shërbim, por është e drejtë e garantuar me instrumente ndërkombëtare, Kushtetutë
dhe aktet tjera ligjore. Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastin Autronic Ag
V. Switzerland, theksoi se “Liria për të marrë informacion, përfshin të drejtën për të
mbledhur dhe kërkuar informacione, nëpërmjet të gjitha burimeve të mundshme ligjor”.
Avokati i Popullit, duke pasur parasysh se “Vetëm ligji ka autoritetin për përcaktimin e të
drejtave dhe detyrimeve për personat juridik dhe fizik”, si dhe duke u bazuar në faktet e
ofruara si më lart, konstaton se mos përgjigja e Komunës përkitazi me kërkesën e
ankuesit he përgjigja jo e plotë në kërkesën e tij janë në kundërshtim me dispozitat e
LQDP dhe me këtë rast Avokati i Popullit rekomandoi që Komuna e Kllokotit ta shqyrtoi
kërkesën e z. D., për qasje në dokumente publike, në pajtueshmëri me Ligjin, si dhe të
ndërmarrë hapa për ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve publikë, lidhur me zbatimin Ligjit
për Qasje në Dokumente Publike, si dhe të Ligjit për Avokatin e Popullit.
4.2.12 Raport me rekomandime nr. 733/2015 lidhur me dështimin e MASHT-it, për
shqyrtim në afatin ligjor të ankesës së parashtruar nga znj. F. G.
Më 7 tetor 2016, Avokati i Popullit i adresoi një raport me rekomandime MASHT në
lidhje me dështimin për shqyrtim në afatin ligjor të ankesës së parashtruara nga ankuesja.
Me këtë rast Avokati i Popullit vëren se, zvarritja e procedurës ka ndodhur si pasojë e
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dështimit të MASHT-it, për të trajtuar ankesën e ankueses ashtu siç e parasheh ligji,
konkretisht LPA, i cili në nenin 11 parasheh shprehimisht se; “Organet e Administratës
Publike, brenda kompetencave të tyre, detyrohen të vendosin për çdo kërkesë të dorëzuar
nga personat fizikë dhe juridikë”. Gjithashtu ligji në fjalë, precizon saktësisht situatat dhe
afatet për përgjigje, madje edhe kur këto organe e konsiderojnë veten inkompetente. Për
shkak të zvarritjes së procedurës në rastin e ankueses, Avokati i Popullit më 4 shkurt
2016, i është drejtuar MASHT-it nëpërmjet një letre, si dhe më 11 mars 2016, me letër
përsëritëse, lidhur me të cilën më 6 prill 2016 ka marr shkresën, dhe bashkëngjitur me të
një vendim, me këtë përmbajtje: “Nuk shqyrtohet ankesa nr.613-2 e datës 11.3.2016 e
parashtruar nga zoti Hilmi Jashari – Avokat i Popullit, për znj. .....”. Ndërsa më tej në
arsyetim të këtij vendimi, Komisioni për Ankesa dhe Parashtresa i Ministrisë së Arsimit
Shkencës dhe Teknologjisë; “...shpallet jo kompetent për shqyrtimin dhe trajtimin e kësaj
lënde”.
Avokati i Popullit konstaton, se trajtimi i ankesës së ankueses nga MASHT-i, si ankesë e
ushtruar në emër të saj nga ana e Avokatit të Popullit, është në kundërshtim me LPA, në
të cilin ligj, saktësohen me përpikëri, subjektet e procesit juridiko-administrativ,
parashtresat si dhe obligimet e organeve vendimmarrëse për të vendosur lidhur me
parashtresat.
Avokati i Popullit nuk është palë dhe as përfaqësues i ankueses siç trajtohet në këtë
vendim. Sipas Ligjit për Avokatin e Popullit nr. 05/L -019, neni 16, në lidhje me
kompetencat dhe mandatin e tij thuhet shprehimisht: “Avokati i Popullit ka kompetenca
për t’i hetuar ankesat e pranuara nga çdo person fizik juridik lidhur me pohimet për
shkeljen e të drejtave të njeriut të parapara me kushtetutë, ligje dhe akte tjera,...”. çka
d.m.th. se Avokati i Popullit nuk përpilon parashtresa në emër të palëve dhe nuk i
përfaqëson ato në procedurat gjyqësore apo administrative. Prandaj edhe në këtë rast,
kërkesa e tij ka qenë informimi në lidhje me fazën në të cilën ndodhet procedura në
çështjen e ankueses, si dhe veprimet e ndërmarra nga ana e MASHT-it, që rasti të
procedohet brenda një afati të arsyeshëm kohor në pajtim me ligjin.
Avokati i Popullit është i brengosur veçanërisht, lidhur me trajtimin e ankueses për faktin
se kur ajo më datën 14 maj 2016, është paraqitur në MASHT- Zyra e Protokollit, për të
marr përgjigjen lidhur me ankesën, përgjigjja nuk i është dhënë nga nëpunësi i kësaj zyre
me arsyetim; “se një kopje të vendimit është dashur tua jap Avokati i Popullit...”.
Avokati i Popullit theksoi se e drejta e ankueses për një proces administrativ, pa zvarritje
është e garantuar edhe me LPA. Në nenin 90, paragrafi 1, në mënyrë precize saktësohet
afati kohor i shpalljes së akteve administrative; “Aktet administrative individuale dhe
kolektive iu dërgohen palëve të interesuara në afat prej 30 ditësh.” Ndërkaq në rastin e
znj. G., duke pasur parasysh faktin se kanë kaluar afër 18 muaj, dëshmon për shkelje të së
drejtës, përkatësisht mohim të kësaj të drejte të garantuar me kushtetutë dhe ligj.
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Avokati i Popullit i rekomandoi Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që të
garantojë shqyrtimin e ankesave për të gjitha palët, brenda një afati të arsyeshëm kohor
dhe në pajtim me ligjet në fuqi; të shpallë absolutisht të pavlefshëm aktin administrativ
(neni 93.3); Nxjerrjen e aktit administrativ në bazë të Ligjit për Procedurën
Administrative (neni 84), (përmbajtja e aktit administrativ).
4.2.13 Raport me rekomandime nr. 160/2015 përkitazi me shkeljen e të drejtave që
dalin nga marrëdhënia e punës
Avokati i Popullit më 10 tetor 2016, publikoi raportin me rekomandime përkitazi me
shkeljen e të drejtave që dalin nga marrëdhënia e punës, i cili, tashmë u është përcjellë
palëve përgjegjëse.
Rasti është hapur mbi bazën e ankesës së paraqitur nga ankuesi kundër kryetares së
Komunës së Gjakovës dhe Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në
Gjakovë, lidhur me mosekzekutimin e vendimeve të plotfuqishme të Këshillit të Pavarur
Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (KPMSHCK), si dhe të vendimeve të
plotfuqishme të Trupës Ekzekutive të Inspektorëve të Punës (TEIP), lidhur me kthimin e
palës në vendin e mëparshëm të punës.
Në Raportin e tij, Avokati i Popullit konstaton se është shqetësues fakti i mospërfilljes së
vendimeve administrative të formës së prerë dhe mos ndërmarrja e asnjë veprimi
procedural për zbatimin e tyre, për eliminimin e shkeljeve të shkaktuara apo negocimit të
çështjes me ankuesin për të kompensuar palën e dëmtuar. Në këto rrethana, ankuesi ka
qenë i detyruar t‟i drejtohet gjykatës kompetente për procedura përmbaruese, si pasojë e
dështimit të organeve përgjegjëse për të ndërmarrë masa efektive në lidhje me detyrimet
pozitive.
Avokati i Popullit vëren, po ashtu, se, Gjykata Themelore (GJTH) në Gjakovë, nuk e ka
trajtuar padinë e ankuesit si lëndë me prioritet dhe nuk ka vepruar sipas Mendimit Juridik
të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, lidhur me prapësimet e paraqitura kundër
urdhrave përmbarimore, të nxjerra nga organet përmbaruese, në afat prej 15 ditësh, pas
marrjes së tij.
Avokati i Popullit tërheq vëmendjen edhe tek detyrimi kushtetues dhe ligjor për
institucionet dhe autoritetet tjera në vend, që t‟i përgjigjen kërkesave të Avokatit të
Popullit dhe t‟i ofrojnë dokumentet apo informacionet e kërkuara. Në rastin në fjalë, mos
bashkëpunimi i QKMF-së dhe Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
(DSHMS), është tejkaluar pas takimit të përfaqësuesit të AP-së me kryetaren e Komunës
në fjalë.
Në bazë të të gjitha dëshmive të paraqitura dhe fakteve të mbledhura, Avokati i Popullit
konstatoi se në rastin në fjalë ka pasur shkelje të të Drejtave dhe Lirive Themelore të
Njeriut dhe është vepruar në kundërshtim me Kushtetutën, Konventën Evropiane, Ligjin
e Punës, si dhe aktet të tjera juridike përkatëse. Avokati i Popullit nëpërmjet raportit
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lidhur me rastin, i ka përcjellë Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Gjakovë dhe
Kryetares së Komunës së Gjakovës, rekomandimet që, në pajtim me kompetencat dhe
autorizimet ligjore, të ndërmarrin gjithë veprimet e domosdoshme që mospërfillja e
vendimeve administrative të TEIP dhe KPMSHCK të mos përsëritet më, si dhe pranë
QKMF-së të themelohet Komisioni për Ankesa dhe parashtresa.
Ministrit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale i është rekomanduar që, në pajtim
me kompetencat dhe autorizimet ligjore, në kuadër të bashkëpunimit me Policinë e
Kosovës, të raportohen rastet eventuale nga cenimi i të drejtave nga marrëdhënia e punës,
të cilat sipas Kodit Penal cilësohen si vepra penale. Po ashtu, i është rekomanduar të
nxjerrë udhëzim për zyrat rajonale të Inspektorëve të punës dhe TEIP-së që të përcjellin
zbatimin e vendimeve të tyre, si dhe të aplikojnë pjesën ndëshkuese në pajtim me ligjin,
kur hasin në shkeljet e të drejtave nga marrëdhënia e punës.
Ndërkaq, Kryetarit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, në Raportin në fjalë, Avokati i
Popullit i rekomandon që në pajtim me kompetencat dhe autorizimet ligjore te rastet e
kontesteve nga marrëdhënia e punës të veprojë me nguti, në pajtim me nenin 475 të Ligjit
për Procedurën Përmbarimore, kurse te procedurat e përmbarimit të vendimeve të TEIP
dhe KPMSHCK sa i përket prapësimit, gjykata të veprojë brenda afateve ligjore sipas
mendimit juridik të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës nr. 223/2015 i datës 14
korrik 2015.
4.2.14 Raport me rekomandime nr. 29/2016 për lirimin e pronës së uzurpuar
publike komunale
Avokati i Popullit më 12 tetor 2016, i ka përcjell Komunës së Vushtrrisë Raportin me
rekomandime për lirimin e pronës publike komunale të uzurpuar dhe krijimin e kushteve
për qasje të papenguar, në rrugën kryesore të fshatit Strofc.
Raporti bazohet në ankesën e palës drejtuar IAP-së lidhur me vështirësitë e lëvizjes dhe
qasjes në rrugën publike të fshatit Strofc, e cila rrugë është në pronësi të Komunës së
Vushtrrisë, por që është bllokuar nga një prej banorëve të fshatit në fjalë, duke e
pamundësuar shfrytëzimin e saj.
Në Raport, Avokati i Popullit konstaton se komuna, respektivisht Drejtoria për Gjeodezi
Kadastër dhe Pronë, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit dhe Drejtoria e
Inspeksionit në komunën e Vushtrrisë, ka dështuar të parandalojë pengimin e efekteve
negative të ndikimit në mjedis, nga mbyllja e rrugës. Zvarritja e ndërmarrjes së
veprimeve efikase lidhur me pronën publike komunale, me vite të tëra, dëshmon për
mosgatishmërinë dhe papërgjegjshmërinë e organeve kompetente komunale, për
ndërmarrjen e veprimeve përkatëse, në përputhje me obligimet e tyre ligjore, në raport
me qytetarët. Po ashtu, Avokati i Popullit, thekson obligimin e autoriteteve për t‟u
përgjigjur në ankesa-kërkesa të qytetarëve, në pajtim me normat e përcaktuara ligjore.
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Analiza ligjore thekson obligimin kushtetues të organeve komunale për të reaguar në
funksion të respektimit të të drejtave dhe lirive të garantuara të njeriut si dhe sundimit të
ligjit e mirëqeverisjes. Gjithashtu, theksohet se, mos përdorimi i kompetencave të
Komunës së Vushtrrisë për të siguruar lëvizjen e lirë dhe të papenguar të qytetarëve të
saj, bie ndesh edhe me nenin 2 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, ashtu siç
edhe me konstatimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut se autoritetet duhet të
ndërmarrin hapa konkret në mbrojtjen e të drejtave të garantuara.
Bazuar në faktet lidhur me rastin dhe analizën ligjore e konstatimet e dala, Avokati i
Popullit i rekomandon Komunës së Vushtrrisë, që, në pajtim me kompetencat dhe
autorizimet ligjore, të ndërmarrë veprimet përkatëse, në afat sa më të shkurtër kohor, për
të liruar rrugën dhe për të garantuar qasjen e papenguar, në rrugën kryesore të fshatit.
Ndërkaq, rekomandimi që i drejtohet Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë dhe
Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit, ka të bëjë me shqyrtimin e
kërkesave të palëve dhe obligimit për t‟iu përgjigjur atyre brenda afateve të përcaktuara
ligjore.
4.2.15 Raport me rekomandime nr.72/2015 lidhur me mungesën e mjeteve efektive
juridike
Avokati i Popullit më 17 tetor 2016, publikoi raportin me rekomandime në lidhje me
mungesën e mjeteve efektive juridike bazuar në ankesën P.K dhe ka për qëllimi që të
tërheq vëmendjen Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Gjykatës Themelore
në Prishtinë, që ankuesit t`i ofrohet mundësia e garantuar ligjore dhe kushtetuese për
mjete juridike efektive P. K. i cili kishte parashtruar ankesë në Institucionin e Avokatit të
Popullit, në emër të nënës mës, kundër Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale
(MPMS), respektivisht Departamentit për Familjet e Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës
dhe Viktimave Civile të Luftës (DFDILVC), lidhur me refuzimin e kërkesës për njohjen e
pensionit familjar të viktimës civile të luftës nga data e aplikimit. Raporti bazohet në
ankesën individuale dhe videnton disa nga mangësitë e veprimeve institucionale në
trajtimin e këtij rasti dhe të tërheqë vëmendjen e Departamentit për Familjet e
Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile të Luftës (DFDILVC),
respektivisht Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, dhe Gjykatës Themelore në
Prishtinë në lidhje me ofrimin e mundësive të garantuara ligjore dhe kushtetuese për
mjete juridike efektive.
Avokati i Popullit konsideroi se DFDILVC ka marrë vendime të pabazuara dhe të
kundërligjshme me të cilat ia ka refuzuar të drejtën në pension familjar ankuesit
pavarësisht se gjykatat kishin gjetur se vendimet administrative të DFDILVC ishin të
pabazuara.
Avokati i Popullit në raporti theksoi se Gjykatat në asnjërën nga procedurat e saja në këtë
rast nuk janë lëshuar në zbatim të të drejtës materiale të çështjes dhe ky defekt i ka
përcjellë gjykatat në kontestet administrative në mënyrë sistematike, pasi ato vetëm
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kishin konstatuar shkeljet ligjore e procedurale në vendimet e DFDILVC-së, por nuk
kishin shfrytëzuar mundësinë dhe kompetencën ligjore për të riparuar këto shkelje duke
ndryshuar vendimin e DFDILVC me aktgjykim, në pajtim me Ligjin për Konfliktet
Administrative. Për këtë arsye Avokati i Popullit rekomandoi Ministrinë e Punës dhe
Mirëqenies Sociale, që në pajtim me kompetencat dhe autorizimet që burojnë nga ligji, t‟i
trajtojnë kërkesat dhe ankesat e qytetarëve mbi bazën e dëshmive të paraqitura dhe t`ju
kushtohet kujdes i posaçëm aktgjykimeve të gjykatave dhe t`i vlerësojnë ato për marrjen
e vendimit të drejtë për palët dhe mos t`i kthejnë prapa në procedura gjyqësore. Ndërsa
Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative që në pajtim
me kompetencat dhe autorizimet ligjore të ndërmarrë të gjitha veprimet e domosdoshme
që në padi për konflikt administrativ përveç shkeljeve procedurale të vendoset edhe në
çështje meritore të rasteve, pasi në shumë raste të vendimeve për shkelje procedurale
palëve po ju refuzohet serish kërkesa nga organi administrativ.
4.2.16 Raport me rekomandime nr. 564/2016 lidhur me të drejtat e të pandehurit në
procedurë penale
Avokati i Popullit 20 tetor 2016, publikoi raportin me rekomandime i cili është përcjellë
sot tek Këshilli Prokurorial i Kosovës, Kryeprokurori i Shtetit, Këshilli Gjyqësor i
Kosovës dhe Instituti Gjyqësor i Kosovës si autoritete përgjegjëse, ka të bëj me të drejtat
e të pandehurit në procedurë penale – fazën e hetimit dhe ngritjes së aktakuzës.
Rasti është hapur pas ankesave të palëve nëpërmjet të cilave është ngritur shqetësimi për
shkelje të të drejtave të tyre në një rast të ngritjes së aktakuzës nga Prokuroria Speciale e
Republikës së Kosovës pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore
në Gjilan, të cilët nuk janë njoftuar për këtë veprim nga ana e prokurorisë, por këtë fakt e
kanë mësuar përmes mediave, gjë që përbën mos përmbushje të detyrimit të informimit të
palëve nga ana e Prokurorisë.
Në rastin konkret, Avokati i Popullit ka konstatuar se ka shkelje të drejtës themelore të
personave të pandehur në procedurë penale, për t‟u informuar mbi akuzat menjëherë pas
ngritjes së aktakuzës, dhe para se ky fakt të bëhet publik në media. Rrjedhimisht, veprimi
i Prokurorisë Speciale ka cenuar parimin e barazisë së palëve në procedurë dhe, po ashtu,
dhënia e njoftimit për media për ngritje të aktakuzës pa njoftimin paraprak të personave
të akuzuar, është në kundërshtim me detyrimin e prokurorisë për mbrojtjen e dinjitetit
njerëzor dhe paraqet edhe cenim të parimit të njohur për prezumim të pafajësisë.
Qëllimi i këtij Raporti është të tërheq vërejtjen mbi domosdoshmërinë e mbrojtjes së
dinjitetit të njeriut, jetësimit të parimit të prezumimit të pafajësisë dhe të drejtave tjera të
personave që mund të jenë objekt i hetimit dhe akuzimit për vepra penale, si dhe të
argumentoj shkeljen e të drejtave të palëve në procedurë penale, duke identifikuar po
ashtu shkeljet e dispozitave ligjore në rastin për të cilin janë ankuar personat e akuzuar,
përmes interpretimit të saktë dispozitave ligjore që garantojnë këto të drejta dhe të cilat
janë të detyrueshme për organet e drejtësisë.
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Bazuar në deklarimet e palëve që kanë parashtruar ankesat dhe në analizën ligjore,
Avokati i Popullit ka konstatuar se nuk ka zbrazësi ligjore nga këndvështrimi i rregullimit
të të drejtave të personit të pandehur në procedurë penale ( në fazën e hetimit dhe ngritjes
së aktakuzës), por problemi qëndron në moszbatimin e detyrimeve ligjore nga organet e
drejtësisë, si në rastin e ngritjes së aktakuzës nga Prokuroria Speciale dhe publikimi në
media pa njoftim paraprak të personave të përfshirë në aktakuzë.
Së këndejmi, Avokati i Popullit i ka rekomanduar Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe
Kryeprokurorit të Shtetit që të respektojnë të drejtën e personave të pandehur për t‟u
informuar në kohë për aktakuzën kundër tyre dhe t‟u mundësohet në mënyrë efikase
shfrytëzimi i të drejtës ligjore për kundërshtimin e akuzave, si dhe të respektohet parimi i
prezumimit të pafajësisë dhe mbrojtja e dinjitetit të personave pandehur në pajtim me
KPP, Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe standardet ndërkombëtare (në veçanti
KEDNJ). Në respektim të këtyre parimeve të bëhet edhe njoftimi i publikut për fazën e
hetimeve, por personat e akuzuar të njoftohen gjithmonë para dhënies së njoftimit në
media. Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Avokati i Popullit i drejtohet me rekomandimin që
të udhëzoj të gjitha Gjykatat Themelore në Republikën e Kosovës, në mënyrë që
gjyqtarët në procedurë paraprake të kenë kujdes të shtuar për respektim rigoroz të të
drejtave të personit të pandehur në fazën e hetimit dhe ngritjes së aktakuzës. Ndërkaq,
Institutit Gjyqësor të Kosovës i rekomandohet që të ofrojnë trajnime shtesë të fokusuara
mbi të drejtat e personit të pandehur në fazën e hetimit dhe ngritjes së aktakuzës, në
pajtim me standardet me të larta për të drejtat e njeriut.

4.3 Opinionet e Avokatit të Popullit
4.3.1 Opinion i Avokatit të Popullit nr. 25/2016 lidhur me zbatimin e Aktgjykimit
të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastin Grudić kundër
Serbisë, Aplikimi Nr. 31925/08
Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës më 15 shkurt 2016, publikoi Opinionin
drejtuar Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, për mos ekzekutimin e
aktgjykimit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), për rastin Grudiq
kundër Serbisë, numër 31925/08 (2012).
Në deklaratën hyrëse të këtij Opinioni, Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës shpreh
shqetësimin e tij për mos përmbushjen e obligimeve të Republikës së Serbisë ndaj
pensionistëve të Kosovës, sipas aktgjykimit të GJEDNJ-së, në vitin 2012, për rastin
Grudiq kundër Serbisë. Aktgjykimi i GJEDNJ-së në rastin Grudiq kundër Serbisë, është
aktgjykim parimor, me të cilin Serbia është e obliguar t‟i kompensojë në mënyrë të njëjtë,
sipas aktgjykimit të lartpërmendur, pensionet kontributpaguese, pensionet invalidore të
punës dhe pensionet familjare, për qytetarët e Kosovës, të cilët i kanë gëzuar këto
pensione deri në vitin 1999, kur edhe janë ndërprerë nga Serbia në mënyrë arbitrare.
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Serbia në vazhdimësi ka dhënë arsyetime për t‟i ikur zbatimit këtij aktgjykimi të
GJEDNJ-së, përkundër detyrimit për respektimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e
Njeriut, e së këndejmi obligimit për zbatimin e vendimeve të GJEDNJ-së. Në anën tjetër,
duke marrë parasysh se deri më tani, institucionet e Republikës së Kosovës, nuk e kanë
ngritur këtë çështje në instanca përmes të cilave do të kërkohej zbatimi i aktgjykimit të
GJEDNJ-së dhe, së këndejmi, për gjithë rastet tjera të kësaj natyre, Avokati i Popullit e
ka parë të arsyeshme të jap këtë Opinion, duke u bazuar në Rregulloren e Komitetit të
Ministrave të Këshillit të Evropës, që ka të bëjë me mbikëqyrjen e ekzekutimit të
aktgjykimeve. Opinioni i Avokatit të Popullit në mënyrë të detajuar sqaron sfondin ligjor
dhe kronologjik lidhur me çështjen në fjalë dhe konkludon se, në mënyrë që Republika e
Serbisë të sillet në përputhje të plotë me aktgjykimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat
e Njeriut në rastin Grudić kundër Serbisë, autoritetet serbe duhet: (1) Të rivlerësojnë
gjithë aplikacionet e qytetarëve të Kosovës për rinisjen e pagimit të pensioneve, në rastet
kur aplikimet janë hedhur poshtë, për shkak se ata kanë marrë Pensionin bazik, të
parashikuar me Rregulloren e UNMIK-ut 2001/35; (2) Të njoftojnë publikisht, në dobi të
qytetarëve të Kosovës, të cilët nuk kanë aplikuar për rinisjen e pagimit të pensioneve, se
fakti që kanë marrë Pensionin bazik, të parashikuara me Rregulloren e UNMIK-ut
2001/35, nuk do të konsiderohet më kriter përjashtues; (3) Të njoftojnë publikisht se
përfituesit e tanishëm të pensioneve kontributpaguese të moshës nga Republika e
Kosovës, ndonëse nuk do të kualifikoheshin për rinisjen e pagimit të pensioneve nga
Republika e Serbisë, prapëseprapë mund të kualifikohen për kompensimin e kësteve të
papaguara, përfshirë kamatën ligjore, për periudhën kohore para se ata të fillonin të
merrnin pension nga Republika e Kosovës; (4) Të marrin vendime pozitive për rinisjen e
pagimit së pensioneve në rastet kur qytetarët e Kosovës plotësojnë kriteret origjinale të
parapara me ligj për të marrë pensionet nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor
(SPDIF) dhe të cilët për momentin nuk marrin pension kontributpagues të moshës nga
Republika e Kosovës; (5) Të paguajnë plotësisht këstet e papaguara, përfshirë kamatën
ligjore, qytetarëve të Kosovës, pensionet e të cilëve ishin ndërprerë kundërligjshëm, duke
llogaritur kompensimin nga data kur pensionet janë pezulluar, deri në datën kur (a) këto
pensione nisën të paguheshin nga ana e Republikës së Serbisë, ose (b) aplikantët filluan
t‟i marrin pensionet kontributpaguese të moshës nga Republika e Kosovës; (6) Të
qartësojnë saktësisht se mungesa e çfarë dokumentacioni është shkaktare për hedhjen
poshtë nga Republika e Serbisë e 84.3% të aplikacioneve nga qytetarët e Kosovës si jo të
kompletuara dhe, nëse është e nevojshme, të pranojnë si të vlefshëm, dokumentacionin
nga Republika e Kosovës, me qëllim që të zbatohet plotësisht aktgjykimit Grudiq; (7) Të
ndërmarrin gjithë masat e domosdoshme për të transferuar në Republikën e Kosovës, të
gjitha kontributet që janë paguar nga qytetarët e Kosovës para vitit 1999 dhe që kanë
mbetur në posedim të Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor (SPDIF), si një zgjidhje
afatgjatë për të siguruar qëndrueshmërinë e pagesës së pensioneve të qytetarëve të
Kosovës, të cilët kanë dhënë kontribute në Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor
(SPDIF), në pajtim me ligj.
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Ky Opinion i Avokatit të Popullit të Republikës së Kosovës paraqet rastin e parë kur një
institucion kombëtar i të drejtave të njeriut, i drejtohet Komitetit të Ministrave të Këshillit
të Evropës, bazuar në Rregullën 9 të Rregullores që ka të bëjë me mbikëqyrjen e
ekzekutimit të aktgjykimeve, për zbatimin e një vendimi të GJEDNJ-së kundrejt një
vendi të tretë.
4.3.2 Opinioni i Avokatit të Popullit nr. 528/2016 në lidhje me procedurat e
ankimimit të vendimeve administrative lidhur me çështjen e njohjes dhe
verifikimit të statusit të veteranit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
Me qëllim të ofrimit të një zgjidhje të përshtatshme juridike, pas një debati të gjatë dhe
pakënaqësive të shprehura lidhur me punën e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe
verifikimin e statusit të veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Avokati i Popullit
më 6 shtator 2016 publikoi opinion në lidhje me procedurat e ankimimit të vendimeve
administrative lidhur me këtë çështje.
Më 1 qershor 2016, Qeveria e Republikës së Kosovës pati miratuar Vendimin nr. 05/90,
me të cilin ka aprovuar raportin e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e
statusit të dëshmorit të Kombit, invalidit, veteranit, pjesëtarit apo të internuarit të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, duke miratuar evidencën e prezantuar nga Komisioni dhe duke e
lënë të hapur shqyrtimin dhe miratimin e Listës përfundimtare, në të ardhmen. Në
Opinionin e tij, Avokati i Popullit konstaton se Vendimi në fjalë, nuk është në pajtim me
legjislacionin në fuqi dhe së këndejmi shkel të drejtat e procedurës së rregullimit të
statusit të veteranit të luftës.
Avokati i Popullit e konsideron të nevojshme që Qeveria e Republikës së Kosovës të
rishikoi punën e Komisionit Qeveritar sa i përket dispozitave ligjore përkitazi me
respektimin e afateve kohore, mungesa e të cilave e pamundëson të drejtën e ankimimit
kundër vendimit të nxjerrë nga Komisioni Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin të
Statusit të Dëshmorit të Kombit, Invalidit, Veteranit, Pjesëtarit apo të Internuarit të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Përcaktimi i afateve mundëson të drejtën e ankimimit në
Gjykatën kompetente, ashtu siç e parasheh Ligji për Konfliktet Administrative, qëllimi i
të cilit është mbrojtja gjyqësore e të drejtave të personave fizik dhe juridik, interesa këto
që mund të jenë cenuar me vendime individuale ose me veprimet e organeve të
administratës publike.
Së këndejmi, Avokati i Popullit e konsideron të nevojshëm ndryshimin e Rregullores mbi
Komisionin Qeveritar, sa i përket dispozitave që përcaktojnë afatet kohore për nxjerrjen e
vendimeve të Komisionit Qeveritar, pas ankesës dhe përcaktimit shprehimor të natyrës së
vendimeve të Komisionit të Posaçëm për rishqyrtim të ankesave (vendosja përmes aktit
përfundimtar administrativ).
Po ashtu, Avokati i Popullit e sheh të nevojshëm ndryshimin e Rregullores mbi
Komisionin Qeveritar edhe në aspekt të përbërjes së Komisionit të Posaçëm për
rishqyrtim të ankesave. Aktualisht, anëtarët përzgjidhen nga radhët e anëtarëve të
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Komisionit Qeveritar, të cilët po ashtu kanë marrë vendimin në shkallë të parë, gjë që nuk
paraqet alternativën e duhur.
4.3.3 Opinion i Avokatit të Popullit nr. 280/2016 lidhur me gjendjen e krijuar në
hapësirat në zonën e interesit të veçantë ekonomik sipas Vendimit nr. 4/119,
datë 3 nëntor 2004 dhe Vendimit 02/57, datë 13 mars 2009 të Qeverisë së
Kosovës dhe propozimi për ndërmarrjen e masave efektive për zgjidhjen e
çështjes
Avokati i Popullit më 13 tetor 2016, publikoi opinionin e tij nëpërmjet të cilit jep
vlerësimin për gjendjen e krijuar në hapësirat në zonën e interesit të veçantë ekonomik në
fshatrat Hade, Sibovc, Leshkoviq dhe Cërna Vodicë të komunës së Obiliqit.
Qeveria e Kosovës me vendimin nr. 4/119, të datës 3 nëntor 2004, shpalli tokat e fshatit
Hade, Sibovc, Leshkoviq dhe Cërna Vodicë të komunës së Obiliqit, zonë të interesit të
veçantë dhe ndaloi ndërtimet dhe mbindërtimet e reja, dhe vendimin nr. 02/57,të datës 13
mars 2009 të Qeverisë së Kosovës përmes së cilit shpalli zonë të interesit të veçantë
ekonomik “Fusha e Mihjes së Re” me një sipërfaqe prej 143,254 km2 e cila përfshinë
zonat kadastrale të Obiliqit, Fushë Kosovës, Vushtrrisë dhe Drenasit.
Procesi i zhvendosjes dhe i shpronësimit të disa lagjeve në fshatin Hade, është përcjellë
me mungesë të informimit lidhur me procesin i cili ka krijuar paqartësi, e po ashtu
hapësira e dedikuar për zhvendosjen e banorëve e quajtur Hadja e Re, asnjëherë nuk është
kompletuar me infrastrukturë për banim e cila do të siguronte dhe garantonte banorëve
kushte të dinjitetëshme dhe cilësore të banimit. Ndërtimet e reja, në zonat e interesit
vazhduan në fshatin Hade, e po ashtu me hapa të përshpejtuar edhe në fshatin Shipitullë,
pa u penguar. Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor, ashtu edhe Komuna e
Obiliqit, dështuan t‟i ushtrojnë kompetencat e tyre ligjore për kontrollimin dhe ndalimin e
ndërtimeve në zonat e interesit. Bazuar në hetimet e bëra në terren dhe informatave të
tjera, Avokati i Popullit vëren që veprimtaria e mihjes në fshatrat Hade dhe Shipitullë, ka
vështirësuar jetën e banorëve. Shpallja e hapësirave zonë të veçantë ka penguar gëzimin e
të drejtës së pronës/shtëpisë. Edhe pse gjendja mjedisore është larg standardeve të
dëshirueshme, dhe normat e ndotjes sipas raporteve ekzistuese shpeshherë tejkalojnë
kufijtë e lejuar të përcaktuar me legjislacionin vendor, me mundësi të ndikimit negativ në
shëndetin e qytetarëve, edhe pse obligim pozitiv i shtetit, zhvendosja, shpronësimi apo
lëvizja e popullatës nga ato hapësira, si masë proporcionale dhe efektive për zgjidhjen e
çështjes, që nga viti 2004 nuk është kryer.
Përderisa, banorët në vazhdimësi janë ballafaquar, dhe vazhdojnë të ballafaqohen me
ndotje të ajrit, të ujit dhe tokës, zhurmë dhe dridhjeve nga operimi i makinerisë së rëndë,
organet kompetente kanë vazhduar të qëndrojnë në heshtje të mos përpiqen të gjejnë
zgjidhje karshi një situate të paqartë, në të cilën nuk ka përmirësim, gjithnjë me tendencë
përkeqësimi.
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Avokati i Popullit konsideron se situata e gjatë e paqartësisë dhe pasigurisë, me të cilën
janë duke u ballafaquar banorët e zonave në fjalë, ku nuk vërehet përparim dhe
përmirësim, por vetëm përkeqësim duhet të përfundojë; Që të shmangen rreziqet e
mundshme nga rrëshqitjet e dheut, apo aksidentet e ngjashme mjedisore; Që neglizhenca
dhe dështimi i organeve kompetente për kontrollimin e situatës, që nga viti 2004, të
përfundojë; Që shteti të bëjë balancimin e interesave në mes të qytetarëve dhe interesave
ekonomike; dhe në mënyrë që shteti t‟i përmbush obligimet pozitive për mbrojtjen e të
drejtave dhe lirive të qytetarëve.
Avokati i Popullit shpreh mendimin se kjo çështje duhet të diskutohet në Kuvend dhe që
ministri i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe ai i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
të mbajnë fjalë në seancën parlamentare për hapat që sigurojnë zgjidhjen dhe koha më e
afërt kur mund të sigurohen kushtet për fillimin e fazës së parë të zhvendosjes
/shpronësimit. Po ashtu e vlerëson të rëndësishme që të vendoset data më e afërt, e fundit,
kur do të filloj zhvendosja/shpronësimi si dhe i tërë procesi i zhvendosjes/shpronësimit të
bëhet në bazë të prioriteteve dhe legjislacionit në fuqi.
4.3.4 Opinion i Avokatit të Popullit nr. 322/2015 për qartësimin e procedurave
ligjore të cilat Komuna e Gjakovës duhet t’i ndërmerr në drejtim të zgjidhjes
së problemeve mjedisore në rrugën “Durgut Vokshi” në Gjakovë
Avokati i Popullit më 14 tetor 2016 i drejtoi Opinionin Juridik Kryetares së Komunës së
Gjakovës me qëllim të qartësimit të procedurave ligjore përkitazi me veprimet që
Komuna e Gjakovës duhet ndërmarrë në drejtim të zgjidhjes së problemeve me mjedisin
jetësor dhe në qasjen e rrjetit të kanalizimit të qytetit, të banorëve në rrugën “Durgut
Vokshi” në Gjakovë.
Avokati i Popullit është njoftuar nëpërmjet ankesës së parashtruar ankuesja se shtëpia e
saj dhe afro pesëmbëdhjetë shtëpi të tjera në rrugën “Durgut Vokshi”, në Gjakovë, nuk
kanë qasje në rrjetin e kanalizimit, dhe se ujërat e zeza dhe ato fekale derdhen në
sipërfaqe duke degraduar kështu mjedisin dhe duke rrezikuar banorët e kësaj rruge nga
shfaqja e sëmundjeve infektive.
Duke iu referuar Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, shtetit i kërkohet që të
ndërmarrë hapa për t‟i siguruar individëve të drejtat e tyre sipas nenit 8, dhe mund të
kërkojë që të mbrojë personat nga aktivitetet e individëve të tjerë privatë që i pengojnë
ata të gëzojnë në mënyrë efektive të drejtat e tyre. Shteti, me qëllim që të përcaktojë nëse
ekziston një detyrim pozitiv apo jo, duhet të marrë në konsideratë faktin nëse është
vendosur një ekuilibër i drejtë midis interesit të përgjithshëm të komunitetit dhe
interesave të individit. Nisur nga kjo Avokati i Popullit konsideron se në këtë rast është i
përshtatshëm aplikimi i nenit 4, paragrafi 2 i Ligjit për Shpronësimin e Pronës së
Paluajtshme, nr.03/L-139, i cili përcakton që Organi Shpronësues i Komunës është
kryetari i Komunës, përveç nëse kuvendi komunal i komunës përkatëse, përmes një akti
të miratuar në përputhje me nenin 12 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, cakton një
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autoritet tjetër publik komunal për të vepruar në cilësinë e Organit Shpronësues të
Komunës. Organi Shpronësues i Komunës mund të bëjë shpronësimin e pronës se
paluajtshme kur shpronësimi i prek shprehimisht të drejtat private në fushëveprimin e
paragrafit 2 të nenit 4 të Ligjit për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme, kur prona e
paluajtshme përkatëse gjendet plotësisht brenda kufijve të Komunës, kur shpronësimi
ndërlidhet në mënyrë të qartë dhe të drejtpërdrejtë me arritjen e njërit nga qëllimet
publike siç përcaktohen në pikat e poshtëshënuara të nenit 4:
Po ashtu Avokati i Popullit konsideron se Organi Shpronësues duhet të organizojë
mbajtjen e dëgjimit publik me qëllim të përfshirjes së publikut në vendimmarrje, në
përputhje me Ligjin për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme, pasi që çdo vendim i
shpronësimit pa përfshirjen e publikut në vendimmarrje mund të përbëjë bazë të
mjaftueshme që të atakohet me padi dhe të anulohet nga gjykata (shih Aktgjykimin e
Gjykatës Kushtetuese të Kosovës KI 56/09, Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë kundër Kuvendit
Komunal të Prizrenit, datë 22 dhjetor 2010).
4.3.5 Opinion i Avokatit të Popullit nr. 668/2016 në lidhje me ndikimin e dhunës
në shëndetin dhe jetën sociale të fëmijëve, si dhe masat që duhet ndërmarrë
institucionet përgjegjëse
Përdorimi i dhunës ndaj fëmijëve, si dhe shtimi i shpërfaqjes së rasteve, kur kjo dhunë
ushtrohet dhe nga edukatorë e mësuese, që janë të thirrur të zbatojnë norma pedagogjike
dhe sjellje të kujdesshme me fëmijët, e ka shtyrë Avokatin e Popullit të trajtojë ndikimin
e dhunës në shëndetin dhe jetën sociale të fëmijëve, dhe më 15 nëntor 2016, në formën e
një Opinioni t‟u drejtohet institucioneve përgjegjëse, me qëllim të tërheqjes së vëmendjes
përkitazi me ndikimin negativ të dhunës ndaj fëmijëve, si dhe rëndësinë e parandalimit të
saj, duke e identifikuar, referuar dhe trajtuar me kohë.
Gjatë takimeve të drejtpërdrejta që përfaqësuesit e Institucionit të Avokatit të Popullit
(IAP) kanë realizuar me fëmijë të shkollave të mesme të ulëta dhe të mesme të larta,
nëpërmjet bashkëbisedimit lidhur me shqetësimet e tyre, jo vetëm brenda ambienteve
shkollore, por edhe në familje apo gjetiu, shumica e kanë vënë theksin tek dhuna
psikologjike, fizike, por edhe ngacmimet seksuale, të cilat IAP i ka hetuar, trajtuar dhe
adresuar te institucionet përkatëse.
Gjithashtu, sipas detyrës zyrtare, IAP ka filluar hetimet lidhur me veprimet e
institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge (fëmijët që kërkojnë
lëmoshë, pastrojnë xhamat e veturave, shesin gjësende të ndryshme etj.), e të cilët
përballen drejtpërdrejtë me rrezikun për abuzim.
Dhuna ndaj fëmijëve është jashtëzakonisht komplekse dhe me pasoja të rënda psikosociale, të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve dhe me pasoja
edhe në moshën e rritur. Dhuna mund të shfaqet si abuzim fizik, emocional/psikologjik,
trajtim neglizhent, shfrytëzim seksual, apo tjetër dhe ka si rezultat dëmtimin e shëndetit të
fëmijës. Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna mbetet sfidë e shtetit dhe shoqërisë, e cila kërkon
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koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë të profesionistëve dhe institucioneve gjegjëse, tek
të cilat janë drejtuar, përmes këtij opinioni, edhe rekomandimet përkatëse:
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të bëjë fushata të informimit publik për të
rritur ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin e shoqërisë për pasojat e abuzimit ndaj
fëmijëve, si dhe të promovoj në vazhdimësi metoda jo të dhunshme të edukimit dhe
disiplinës; të angazhoj psikologë dhe pedagogë në të gjitha shkollat, për mbështetje dhe
ndihmë të fëmijëve; të krijohen sisteme të përshtatshme për fëmijët, që të mund të
raportojnë dhunën dhe të informohen për mekanizmat ku mund t`i drejtojnë ankesat; të
bëhet ngritja e kapaciteteve të punonjësve arsimor, lidhur me pasojat e dhunës ndaj
fëmijëve, si dhe rëndësinë e identifikimit dhe referimit me kohë të këtyre rasteve, tek
autoritetet përgjegjëse.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, respektivisht Qendrat për Punë Sociale, si dhe
Ministria e Punëve të Brendshme: në pajtim me kompetencat dhe autorizimet ligjore dhe
në bashkëpunim me të gjitha autoritetet tjera përgjegjëse, të ndërmarrin veprimet
përkatëse për mbrojtjen dhe ndihmën e fëmijëve në nevojë, në veçanti, fëmijëve të cilët
punojnë punë që rrezikojnë shëndetin e tyre, fëmijëve që mbledhin gjësende nëpër
kontejnerë, fëmijëve që shesin gjësende në rrugë dhe kafene, fëmijëve që kërkojnë
lëmoshë dhe të cilët mund jenë viktima potenciale të formave të ndryshme të abuzimit.
Ministria e Shëndetësisë: të zhvillojë programe trajnimi për personelin në institucionet e
kujdesit parësor shëndetësor, lidhur me rëndësinë e identifikimit dhe raportimit me kohë
të rasteve të abuzimit ndaj fëmijëve, si dhe pasojave ligjore që mund t‟i bartin personeli
shëndetësor në raste të mos raportimit; të shtojë numrin e shërbimeve të shëndetit mendor
për fëmijë dhe adoleshentë në Kosovë dhe t‟i fuqizojë me programe intervenuese për
përmbushjen e nevojave zhvillimore, si dhe për identifikimin dhe trajtimin e hershëm të
rasteve në rrezik për çrregullime psikiatrike.

4.4 Avokati i Popullit në cilësinë e mikut të gjykatës (amicus curiae)
4.4.1 Rasti nr. 2/2016 lidhur me shkeljen e të drejtës së personave të privuar nga
liria për trajtim adekuat mjekësor
Avokati i Populli më 2 shkurt 2016, publikoi Mendimin Juridik në lidhje me shkeljen e të
drejtës së personave të privuar nga liria për trajtim të duhur mjekësor, të garantuar me
nenin 27 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenin 43 të Ligjit për Ekzekutimin e
Sanksioneve Penale, nenin 3 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe
Lirive Themelore të Njeriut, si dhe Rregullat Evropiane të Burgjeve, që përcaktojnë qartë
obligimin e shtetit për trajtimin e personave të sëmurë. Në çështjen në fjalë, ankuesi
pretendon se ai nuk ka marrë trajtimin ose ekzaminimin e duhur mjekësor, në përputhje
me gjendjen e tij shëndetësore.
Kushtetuta, si akti më i lartë juridik i një vendi, mbron dhe garanton të drejtat dhe liritë
themelore të njeriut, prandaj është në interes të funksionimit të shtetit të së drejtës zbatimi
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dhe realizimi praktik i këtyre të drejtave. Garancitë kushtetuese i shërbejnë mbrojtjes së
dinjitetit të njeriut dhe funksionimit të shtetit ligjor. Kushtetuta, në nenin 27,
shprehimisht përcakton se “Askush nuk i nënshtrohet torturës, ndëshkimit a trajtimit
mizor, çnjerëzor ose poshtërues”.
Avokati i Popullit iu referua jurisprudencës së Gjykatës Evropiane, në veçanti rasti
39806/05 Paladi kundër Moldavisë, ku gjykata unanimisht ka vendosur se ka pasur
shkelje të nenit 3 (ndalimi i trajtimit çnjerëzor dhe degradues) të Konventës Evropiane,
Gjykata njëzëri ka konstatuar se ka shkelje të nenit 3 të Konventës Evropiane, në kuptim
të nevojës së pakontestueshme të parashtruesit të kërkesës për trajtim konstant mjekësor
të specializuar dhe mungesën apo zgjerimin e një asistence të tillë gjatë kohës së
paraburgimit të tij.
Avokati i Popullit konsideron se kufizimi i të drejtës për trajtim adekuat mjekësor, nuk
mund të konsiderohet si masë disiplinore për shkak të tejkalimit ose shkeljeve të
rregullave të Shërbimit Korrektues. Për më tepër, është fakt i pakontestueshëm që Burgu i
Sigurisë së Lartë, nuk mund të ofrojë shërbimet e kërkuara. Stacionari i këtij burgu ofron
shërbime deri në orën 16:00, respektivisht 19:00, por që nuk ka mjek kardiolog, por
vetëm mjek të përgjithshëm. Edhe ankuesi ndërsa ishte në spitalin e burgut, ai vuante
qartë nga efektet fizike të kushteve të tij mjekësore. Në lidhje me efektet mendore, ai
mund të ketë ditur se ishte në rrezik të një emergjence mjekësore në çdo moment,
emergjencë me pasoja serioze dhe se nuk kishte ndihmë të kualifikuar mjekësore të
disponueshme. Kërkuesit jo vetëm që iu refuzua ndihma e nevojshme mjekësore nga
autoritetet, por ai u vendos në një regjim të sigurisë së lartë, kjo mund të ketë çuar në një
ankth të konsiderueshëm të tij. Sipas GJEDNJ, “Shteti duhet të garantojë që një person të
mbahet në paraburgim në kushte të cilat janë në përputhje me dinjitetin e tij njerëzor, që
mënyra dhe metoda e ekzekutimit të masës të mos e bëjnë të paraburgosurin subjekt të
ankthit dhe vështirësisë të një intensiteti i cili kalon nivelin e paevitueshëm të vuajtjes së
natyrshme në paraburgim dhe që duke pasur parasysh kërkesat praktike të burgimit,
shëndeti i tij dhe mirëqenia të sigurohen në mënyrë adekuate, ndër të tjera, të
paraburgosurit ti sigurohet ndihma e duhur mjekësore”.
Avokati i Popullit, nga hetimet e rastit, vëren se nuk është respektuar mendimi i tre
mjekëve, të fushës, kardiolog që i dënuari ka nevojë për hospitalizim, për ekzaminim të
mëtejshëm, pasi që Burgu i Sigurisë së Lartë, nuk mund të ofrojë shërbimet e kërkuara.
Si përfundim Avokati i Popullit thekson se mungesa e ndihmës mjekësore në kohën e
duhur, që i shtohet refuzimit të autoriteteve për t'i ofruar atij trajtimin e duhur mjekësor të
dhënë nga mjekët civilë, krijuan një ndjenjë të fortë mungese sigurie, e cila, e kombinuar
me vuajtjet fizike, çojnë në trajtimin degradues duke shkelë nenin 3 të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
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4.4.2 Rasti nr. 440/2016 lidhur me trajtimin e lëndës C-III-13/0514 nga Dhoma e
Posaçme e Gjykatës Supreme
Avokati i Popullit më 8 shkurt 2016, iu drejtua DHPGJSK në cilësinë e mikut të Gjykatës
në lidhje me padinë e parashtruar para gjykatës në çështjen KBI “Kosova Export” nga
Fushë Kosova e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit Nr. i rastit C-III13/0514 e për të cilin ende nuk ishte marr ndonjë vendim nga Gjykata.
Rasti ka të bëjë me privatizimin e pronës, e cila nga pronarët është marrë në vitin 1963
për themelimin e ndërmarrjes shoqërore. Në vitin 1997, ankuesi kishte iniciuar
procedurat për kthimin e pronës dhe se sipas ankuesit gjykata ka vendosur për kthimin e
pronës pronarëve por për shkak të rrethanave të atëhershme, ankuesi nuk e kishte pranuar
vendimin e gjykatës.
Duke marrë parasysh kompleksitetin juridik të çështjes dhe duke marrë parasysh faktin që
sipas informatave që Avokati i Popullit posedonte, aktualisht është një rast i ngjashëm që
pritet të vendoset nga Gjykata Kushtetuese (KI 76/2015), Avokati i Popullit rekomandoi
që DHPGJSK të pezullojë përkohësisht shqyrtimin gjyqësor të lëndës C-III-13/0514, deri
në vendosjen lidhur me lëndën KI 76/2015 në Gjykatën Kushtetuese, ngase ekzistojnë
dyshime të bazuara që mund shkaktohen dëme të pariparueshme për palën.
4.4.3 Rasti nr. 406/2016 lidhur me aktgjykimet e gjykatave për çështje të njëjta,
por me përfundime të ndryshme
Avokati i Popullit më 16 shtator 2016, ka përcjellë tek autoritetet përgjegjëse Mendimin
Juridik, në cilësinë e Amicus Curiae (mikut të gjykatës), lidhur me rastin e 406/2016.
Rastet e shumta kur Gjykatat vendore nxjerrin aktgjykime mbi raste që shtjellojnë të
njëjtën çështje ligjore, por që dallojnë në rezultatin e tyre, e kanë shtyrë Avokatin e
Popullit të paraqes këtë Mendim Juridik, i cili përmbledh qëndrimin e tij lidhur me këtë
çështje.
Duke lëshuar aktgjykim të ndryshëm për të njëjtën çështje, gjykatat vënë në pikëpyetje
çështjen e sigurisë juridike dhe të drejtën e paraparë me Kushtetutë dhe me instrumente të
tjera ligjore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Kjo amicus curiae përqendrohet në
sigurinë ligjore si parim themelor i sundimit të Ligjit, me fokus në aktgjykimet gjyqësore
të lëshuara nga gjykatat në çështjet e gjykuara. Parandalimi i pasigurisë ligjore i
kontribuon rritjes së besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor, avancimit të sundimit të
ligjit dhe ndalesës së shkeljeve të të drejtave të njeriut të garantuara me instrumentet
ndërkombëtare dhe Kushtetutë.
Në këtë mendim Juridik, Avokati i Popullit konkludon se me lëshimin e aktgjykimeve të
ndryshme për të njëjtën çështje, gjykatat shkelin të drejtën në gjykim të drejtë, të
garantuar nga Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) dhe Kushtetuta e
Republikës së Kosovës.

155

Për të parandaluar përsëritjen e kësaj gjendje dhe me synim të shmangies së pasigurisë së
mëtejme juridike, Avokati i Popullit konsideron se duhet t‟i kushtohet vëmendje
praktikës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, e cila përcakton se garancat e
parapara me KEDNJ përfshijnë obligimin për gjykata që të japin arsyetim të mjaftueshëm
për vendimet e tyre dhe se aktgjykimet përfundimtare nuk mund të vihen në pikëpyetje
nga aktgjykimet e tjera. Po ashtu, duhet t‟i kushtohet rëndësi obligimit të gjykatave për të
publikuar vendimet përfundimtare, të cilat ndikojnë në sigurinë ligjore.

4.5 Kërkesat për Masë të Përkohshme
4.5.1 Kërkesë drejtuar Ministrisë së Drejtësisë për aplikimin e Masës së
Përkohshme në zbatimin e vendimit me të cilin ishin rikthyer në vuajtje të
dënimit të gjithë personat që ishin në trajtim mjekësor jashtë ambienteve të
burgut
Institucioni i Avokatit të Popullit, respektivisht Mekanizmi Kombëtar për Parandalim
(MKP) të torturës dhe trajtimeve e ndëshkimeve të tjera mizore, jonjerëzore dhe
poshtëruese, i themeluar nga Avokati i Popullit në janar të këtij viti, në kuadër të
përgjegjësive ligjore që ka, më 26 shtator 2016, ka vizituar Qendrën Korrektuese (QK) në
Dubravë.
Gjatë kësaj vizite, MKP ka qëndruar në Spitalin e Burgut të Dubravës, me ç „rast ka
pranuar ankesa të ndryshme nga personat që janë në vuajtje të dënimit, të moshave të
ndryshme, duke përfshirë edhe ata mbi 85 vjeç, të palëvizshëm, pa përkujdesje
shëndetësore, me rrobe të lagura nga urina dhe fecesi, në shtretër pa çarçafë dhe batanije,
nën ethe dhe të ftohtë, kurse stafi dhe të gjithë personat e tjerë të këtij objekti i ishin të
ekspozuar kundërmimit të rëndë.
Gjatë kësaj kohe, MKP kishte takuar personat përgjegjës të spitalit dhe kishte kuptuar se
këta të burgosur ishin jashtë QK-së për më shumë se tri vite, meqë iu ishte pezulluar
dënimi, duke marrë parasysh moshën e tyre dhe natyrën e sëmundjes. Ata ishin rikthyer
në vuajtje të dënimit, në bazë të një vendimi të marrë para pak kohe nga Ministrja e
Drejtësisë.
Duke pasur parasysh se rikthimi i këtyre personave në QK e ka bërë të pamundshëm
trajtimin adekuat në pajtim me nevojat e tyre, Avokati i Popullit i rekomandon Ministrisë
së Drejtësisë aplikimin e Masës së Përkohshme në zbatimin e vendimit, e cila nënkupton
që të gjithë personat me gjendjen shëndetësore të lartpërmendur, të dërgohen urgjentisht
për trajtim shëndetësor nëpër institucionet e Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të
Kosovës, në pajtim me nevojat shëndetësore, në mënyrë që t‟iu mundësohet trajtimi
shëndetësor adekuat.
Ky rekomandim bazohet në paragrafin 5, të nenit 18, të Ligjit Nr.05/L-019, për Avokatin
e Popullit dhe përmbush qartazi kriterin substancial për Masë të Përkohshme, për shkak
se pamundësia e ofrimit të kujdesit të nevojshëm shëndetësor nga autoritetet përgjegjëse
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mund të konsiderohet si shkelje e dinjitetit të njeriut, shkelje e të drejtës për jetën,
mosrespektim i normave për ndalimit të torturës dhe trajtimeve e ndëshkimeve të tjera
mizore, jonjerëzore dhe poshtëruese, shkelje e të drejtës shëndetësore si dhe
mosrespektim të detyrimeve pozitive, të drejta këto të garantuara me Kushtetutën e vendit
dhe me instrumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të cilat janë drejtpërdrejt të
zbatueshme në Republikën e Kosovës.
Avokati i Popullit në shkresën dërguar autoriteteve përgjegjëse kërkon që Masa e
Përkohshme të mbetet në fuqi derisa të përfundohet hetimi lidhur me këtë çështje dhe të
publikohet Raporti me të cilin do të jepen edhe rekomandime konkrete për masat që
duhen të ndërmarrin autoritet përgjegjëse.
4.5.2 Kërkesë drejtuar KEDS-it për aplikimin e Masës së Përkohshme në lidhje
me kontrollet brenda pronave private të qytetarëve
Institucioni i Avokatit të Popullit ka pranuar ankesa të ndara lidhur me aktivitetet e
Kompanisë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike sh.a. (KEDS j.s.c)
për kontrollimin e pajisjeve elektrike nëpër banesa, shtëpi dhe hapësira private. Në bazë
të pretendimeve të ankuesve, punëtorët e KEDS-it i kryejnë këto kontrolle pa autorizim
nga organet kompetente përkatëse dhe se këto kontrolle kryhen në mënyrë kolektive
nëpër lagje të caktuara.
Duke pasur parasysh se kontrolli i paautorizuar i banesës mund të shkaktojë shkelje të së
drejtës në privatësi dhe shkelje të së drejtës së pronës, të dyja këto të drejta të garantuara
me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me instrumentet ndërkombëtare për të
drejtat e njeriut, të cilat janë drejtpërdrejtë të zbatueshme në Republikën e Kosovës,
Avokati i Popullit ka kërkuar nga autoritetet përgjegjëse masë të përkohshme (pezullim)
të këtyre aktiviteteve, të cilat, sipas hetimeve preliminare, besohet se janë duke u
ndërmarrë nga ana e KEDS-it.
Kjo masë e përkohshme kërkohet të jetë në fuqi derisa Avokati i Popullit të përmbyll
hetimet lidhur me këtë çështje dhe të dal me konstatimet dhe rekomandimet
përfundimtare.

4.6 Letër rekomandimet e Avokatit të Popullit drejtuar autoriteteve
përgjegjëse
4.6.1 Letër rekomandim për rastin Nr. 33/2016
Më 8 mars 2016, Avokati i Popullit i adresoi një letër rekomandim Ministrisë së Arsimit,
Shkencë dhe Teknologjisë në lidhje me ankesën që kishe të bënte me refuzimin të
kërkesës për përfitimin e grantit (bursë) për doktoratë. Ankuesja pohoi se është duke
vazhduar studimet e doktoratës në universitetin Ben Gurion University of the Negev, dhe
se ajo kishte aplikuar në konkursin e shpallur nga MASHT me datën 23.09.2015, sipas të
cilit kriter bazë për përfitimin e grantit (bursës) ishte që universiteti ku aplikanti studion
të rangohet ndër 500 më mirët në botë. Sipas konkursit rangimi do të merret parasysh
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sipas vlerësimit nga Times Higher Education apo ndonjë rangim tjetër zyrtar i njohur
ndërkombëtarisht. Ankuesja nuk ishte përzgjedhur si përfituese e grantit (bursës) nga
Këshilli Shkencor i MASHT-it me arsyetimin se universiteti ku ajo studion nuk i
plotësonte kushtet e përcaktuar me konkurs, ngase ai sipas vlerësimit të komisionit nuk
rangohej në listën e 500 universiteteve më të mira në botë.
Avokati i Popullit vëren se ankuesja ka prezantuar të gjitha faktet dhe provat se i plotëson
të kriteret e përcaktuara me konkurs për të qenë përfituese e grantit (bursës) për studimet
e doktoratës dhe se arsyetimi i dhënë në refuzimin e aplikacionit të saj nuk ka bazë të
qëndrueshme. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nuk ka vlerësuar në
mënyrë të drejtë dhe barabartë me rastin e vendosjes në lidhje me përfituesit e grantit
(bursës) dhe trajtimi i tillë pabarabartë në situata të njëjta përbën diskriminim nisur nga
kjo Avokati i Popullit rekomandoi Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë që të
ndërmarr masat e nevojshme që aplikimi i ankueses të rishqyrtohet dhe të vendoset drejt
mbi bazën e fakteve, dëshmive dhe provave.
4.6.2 Letër rekomandim për rastin Nr. 441/2015
Më 12 prill 2016, Avokati i Popullit i adresoj letër me rekomandim Drejtorit të
Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, me të cilën konsideroi se formulari i hartuar në lidhje
me punësimin në Policinë e Kosovës nuk përmbante informacione të mjaftueshme dhe
mos plotësimi i tij në formën e kërkuar përbënte shkak për eliminimin e kandidatëve
potencial për zyrtarë policor. Me këtë rast Avokati i Popullit rekomandoi Policinë e
Kosovës që në pajtim me Kodin e Procedurës Penale dhe ligjet tjera relevante, të
përfshihen pyetje shtesë në aplikacionin për punë për kandidatë për pozitën e zyrtarit
policor në Policinë e Kosovës, sidomos pyetjet të cilat ndërlidhen me çështjen e
verifikimit të së kaluarës së kandidatëve, e po ashtu pyetjet shtesë në aplikacion të
përfshijnë edhe situata tjera në të cilët mund të gjenden aplikuesit, të cilët për arsye të
ndryshme duhet të paraqiten para organeve të policisë, prokurorisë ose gjykatave.
4.6.3 Letër rekomandim për rastin Nr. 557/2015
Më 23 maj 2016, Avokati i Popullit duke trajtuar ankesën e ankuesit z. N.V. konsideroi
se Këshilli Gjyqësor i Kosovës kishte shkelë ligjin për qasje në dokumente publike me
rastin e mos përgjigjes në kërkesën e ankuesit. Edhe pse neni 7 i Ligjit për Qasje në
Dokumente Publike Nr. 03/ L-215, përcakton një afat prej shtatë (7) ditësh, prej kohës së
regjistrimit të kërkesës, të nxjerr vendim për lejimin e qasjes në dokumentin e kërkuar
ose të japë përgjigje me shkrim për të arsyetuar refuzimin e plotë apo të pjesërishëm
duke e njoftuar kërkuesin për të drejtën që ai ka për parashtrimin e një kërkese për
rishqyrtim, kjo nuk ishte realizuar.
Avokati i Popullit në këtë çështje vëren se është kaluar një periudhë e gjatë kohore
brenda të cilës ankuesi nuk ka marrë asnjë përgjigje lidhur me kërkesën e tij, ashtu siç
janë përcaktimet e nenit 7 të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike nr. 03/L-215, andaj
edhe rekomandoi që zyrtarët përgjegjës të kthejnë përgjigje brenda afateve të përcaktuar
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ligjore në kuptim të detyrave, obligimeve dhe përgjegjësive që dalin nga Ligji për Qasje
në Dokumente Publike.
4.6.4 Letër rekomandim për rastin Nr.320/2015
Më 24 tetor 2016, Avokati i Popullit, i drejtoi letër rekomandim Ministrisë së Tregtisë
dhe Industrisë në lidhje me ankesën e pranuar, dhe pohimeve se gjatë furnizimit me
karburant (gaz) në një pikë shitëse të në rrugën "Ahmet Krasniqi" në lagjen Arbëria në
Prishtinë, është dëmtuar sepse rezervuari i veturës së tij ka një kapacitet maksimal prej 45
litra, ndërsa sipas aparaturave matëse ai ishte furnizuar me 52.13 litra gaz, apo 16% më
shumë se sa kapaciteti maksimal i rezervuarit, duke e dëmtuar kështu si për nga vlera
monetare, ashtu edhe sasiore.
Bazuar në Ligjin nr. 03/L-203 për Metrologji, parashihet që përmes Agjencisë së
Metrologjisë së Kosovës (AMK) të bëhet rregullimi i sistemit për verifikimin, testimin
dhe kalibrimin e mjeteve matëse dhe kontrollimin e cilësisë në Kosovë nëpër pikat
shitëse të karburanteve. Përfaqësuesi Avokati i Popullit është njoftuar në takimet me
zyrtarët e ministrisë se aparatura për matjen e sasisë së gazit është dëmtuar dhe nuk është
funksionale dhe nuk ka qenë e mundur të kryhen matjet, të dilet me rezultate dhe si
pasojë nuk ka pasur mundësi që palës t‟i kthehet përgjigje.
Më 18 gusht 2016, në portalin “Telegrafi” u publikua një artikull me titull “Skandaloze:
MTI-ja nuk ka pajisje, e as staf për verifikimin e mjeteve matëse të gazit,190” thuhet se
“MTI-ja nuk ka pajisje, e as staf për verifikimin e mjeteve matëse të gazit në Kosovë, janë
shumë makina të cilat për lëndë djegëse përdorin gazin, por gjatë furnizimit të tyre nëpër
pompa në vend, nuk dihet se a marrin aq sa paguajnë gaz dhe se Agjencia e Metrologjisë
nuk bën verifikimin e mjeteve matëse të gazit, në mungesë të stafit profesional si dhe
pajisjeve për verifikimin e tyre”.
AMK, sipas Ligjit nr. 03/L-203 për Metrologji, shprehimisht parasheh rregullimin e
sistemit të njësive matëse, etalonët për matje, procedurat e vlerësimit të konformitetit të
mjeteve matëse dhe zbatohet në fushat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e shëndetit të
njerëzve dhe kafshëve, mbrojtjen e konsumatorit, mjedisit dhe sigurisë se përgjithshme
teknike, transaksionet e mallrave dhe shërbimeve. Prandaj, Avokati i Popullit, pas hetimit
të bërë konstaton se MTI, lëshon licenca pa bërë kalibrimin e agregateve të gazit, duke
dëmtuar kështu padrejtësisht konsumatorët, sepse bazuar në informatat e siguruara dhe
veprimet e ndërmarra nga AP, vërehet qartë se MTI nuk posedon me pajisje dhe as me
staf për të kontrolluar sasinë dhe cilësinë e gazit, me të cilin furnizohen veturat dhe që
përdoret në amvisëri.
Duke e nisur nga fakti se në Kosovë janë afërsisht rreth 390 pika të karburanteve që
shesin gaz me pakicë, se MTI-ja tash e tre vite nuk e ka bërë kalibrimin e pajisjeve të
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http://www.telegrafi.com/skandaloze-mti-ja-nuk-ka-pajisje-e-staf-per-verifikimin-mjeteve-matese-tegazit/(18.08.2016).
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gazit dhe se lëshon licenca pa kalibrim të këtyre pajisjeve, Avokati i Popullit, bazuar në
nenin 4, të Ligjit Nr. 04/L-121 për Mbrojtjen e Konsumatorit, me të cilin parashihen të
drejtat e konsumatorit, për të evituar cenimin e të drejtave të tyre, konsideron se në
periudhën vijuese MTI-ja gjegjësisht AMK-ja, duhet të furnizohet me pajisje adekuate
për verifikimin e mjeteve matëse si dhe të bëjë rekrutimin e stafit që merret me
kalibrimin e pajisjeve të derivateve të naftës dhe gazit.
Prandaj, Avokati i Popullit rekomandoi Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë që në pajtim
me ligjin nr. 03/L-203 për Metrologji dhe ligjet tjera relevante, që AMK, sa më parë të
bëjë furnizimin me pajisjet adekuate për verifikimin e mjeteve matëse dhe te bëjë
rekrutimin e stafit që të merret me kalibrimin e pajisjeve të derivateve të gazit, dhe të
ndërpritet praktika e kundërligjshme të licencimit të kompanive që tregtojnë me artikullin
e gazit pa kalibruar agregatet e gazit.
4.6.5 Letër rekomandim për rastin Nr. 398/2016
Më 10 nëntor 2016, Avokati i Popullit i drejtoi një letër rekomandim Gjykatës së Apelit
në Prishtinë në lidhje me ankesën e z. K.U. i cili ankohet për kohëzgjatjen e procedurës
në gjykatën e lartpërmendur në lëndën që kishte të bënte me marrëdhënie pune.
Meqë lënda e ankuesit ka të bëjë me ushtrimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punës, sipas
Ligji për Procedurën Civile Nr. 03/L-006, në pjesën që ka të bëjë me procedura të
veçanta gjyqësore, në Kapitullin XVI për procedurën në kontestet që dalin nga
marrëdhënia e punës, neni 475 parashikon që: “Në kontestet nga marrëdhënia e punës, e
sidomos me rastin e caktimit të afateve dhe konvokimit të seancave gjyqësore, gjykata
gjithmonë do të ketë parasysh nevojën e zgjidhjes së ngutshme të kontesteve nga
marrëdhënia e punës.”
Prandaj, në pajtim me të lartcekurat, Avokati i Popullit rekomandoi që Gjykata e Apelit,
pa vonesa të mëtejshme, të marrë në shqyrtim dhe vendosje rastin në fjalë, me qëllim të
procedimit të lëndës brenda një kohe të arsyeshme, në përputhje me ligjin dhe nenin 6 të
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
4.6.6 Letër rekomandim për rastin ex officio Nr. 625/2016
Më 10 nëtor 2016, përfaqësuesit e Avokatit të Popullit, përballë Qendrës Kryesore të
Mjekësisë Familjare në afërsi të Zyrave të IAP-së në Prishtinë, kanë hasur rastësisht në
një situatë komunikimi të ashpër në mes dy zyrtarëve policorë të trafikut, të shoqëruar
nga dy policë civil dhe të një qytetareje, në cilësinë e këmbësores në trafik, e shoqëruar
nga një person tjetër. Meqenëse qytetarja ishte në gjendje të rëndë emocionale dhe
dëgjohej me zë të lartë tek thirrej në të drejtat e saj dhe cenimin e tyre nga ana e njërit
prej zyrtarëve policor të trafikut me numër identifikues #1260, përfaqësuesit e IAP e
konsideruan të arsyeshme të monitoronin se si po zhvillohet më tutje ngjarja.
Komunikimi ka qenë në vazhdimësi acarues dhe me përplasje verbale mes këtyre
zyrtarëve policorë edhe qytetares në fjalë, deri në momentin kur policët e njoftuan atë se
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ajo duhet të shkonte me ta në Stacionin e Policisë “Qendra” në Prishtinë, me ç‟rast u thirr
edhe një patrullë tjetër policie.
Përfaqësuesit e IAP në vendin e ngjarjes, i njoftuan zyrtarët policor të pranishëm, se
përfaqësojnë IAP-në dhe sipas kompetencave kushtetuese dhe ligjore, do të vijnë në
Stacionin Policor “Qendra” që ta monitorojmë më tutje rastin. Në atë moment nuk kishte
ndonjë kundërshtim nga ana e zyrtarëve policorë, mirëpo në zyrën hyrëse të Stacionit
Policor, policja me numër identifikues #9309, pasi është njoftuar lidhur me arsyen e
vizitës së përfaqësuesve të IAP-së, duke ia ofruar edhe ID-të zyrtare, ju drejtohet atyre
duke kërkuar informata lidhur me marrëdhënien me këmbësoren në fjalë dhe duke pohuar
se nuk ka nevojë të monitorohet rasti dhe se këmbësores do t‟i shqiptohet një tiketë.
Përkundër faktit se përfaqësuesit e IAP-së sqaruan për arsyen e prezencës së tyre, bazuar
në të drejtën kushtetuese dhe ligjore që IAP ka për të monitoruar qendrat e ndalimit, në
çdo kohë dhe rrethanë, si dhe duke e ftuar tre herë radhazi, që ta lexojë Nenin e
Kushtetutës, i cili është i shkruar në ID-të zyrtare të përfaqësuesve të IAP, që specifikon
obligimin që autoritetet kanë për t‟ju përgjigjur kërkesave të Avokatit të Popullit, zyrtarja
policore me nr. #9309 ka vazhduar me sjellje mospërfillëse dhe arrogante, duke refuzuar
edhe kërkesën e përfaqësuesve të IAP-së që ta kontaktojmë ndonjërin prej eprorëve të saj
dhe duke mos i lejuar të vazhdojnë me monitorimin.
Gjithashtu, duhet theksuar faktin se, sipas vrojtimit të përfaqësuesve të IAP, komunikimi
i ashpër mes policit dhe këmbësores, ka vazhduar edhe në Stacionin Policor, të shoqëruar
me gjendje tejet emocionale të këmbësores. Këmbësorja është njoftuar nga ana e policisë
se ajo mund të ankohet kundër shqiptimit të tiketës në Stacionin e Policisë në Dardani.
Avokati i Popullit konstaton se komunikimi mes autoriteteve dhe qytetarëve dhe mënyra
se si ky komunikim zhvillohet, është thelbësor për të ruajtur besimin dhe imazhin që
institucionet, e në rastin konkret Policia e Kosovës, reflektojnë në opinionin publik. Pa
marrë parasysh anën ligjore dhe shkeljet eventuale që këmbësorja mund të ketë bërë në
komunikacion, përplasja verbale, në stil grindjeje, e ndodhur në një ambient publik dhe
pengimi i punës së përfaqësuesve të IAP, mbetet e papranueshme. Nisur nga kjo, Avokati
i Popullit, rekomandoi Policinë e Kosovës që punoi në ngritjen e vazhdueshme të
kapaciteteve të Policisë së Kosovës rreth komunikimit me qytetarët dhe me institucionet
(përfaqësuesve të tyre), e në veçanti t‟i informojë ata mbi rolin dhe mandatin që ka IAP si
dhe me Udhëzimin Nr.01/2015 për Obligimin e Njësive Organizative të Policisë për
Bashkëpunim dhe Përkrahje të Avokatit të Popullit, në Kryerjen e Detyrave Zyrtare të
Tij, të Policisë së Kosovës, po ashtu nga Inspektorati Policor i Kosovës u kërkua që të
ndërmarr e hetime disiplinore, me qëllim të shqiptimit të masave disiplinore të
menjëhershme sipas ligjit në fuqi dhe akteve të tjera nënligjore ndaj zyrtares policore me
nr. #9309, për shkak të shkeljes së rëndë disiplinore, respektivisht Sjelljes së rëndë
diskredituese si dhe Shkeljes së rëndë të autorizimit.
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4.6.7 Letër rekomandim për rastin Nr. 202/2016
Më 14 dhjetor 2016, Avokati i Popullit i drejtoi letër rekomandim Prokurorisë Themelore
në Prishtinë në lidhje me ankesën që kishte të bënte me kohëzgjatjen e procedurës sipas
kallëzimit penal të bërë në Prokurorinë Themelore në Prishtinë. (PP.8895/14, të datës
23.12.2014).
Ankuesi kishte parashtruar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore në Prishtinë për
hyrjen me dhunë, uzurpimin e banesës së tij dhe falsifikimin e kontratës së shitblerjes së
patundshmërisë - banesës nga ana e uzurpatorit dhe avokatit të tij. Lidhur me këtë,
ankuesi i është drejtuar tri herë me kërkesat me shkrim Prokurorisë Themelore në
Prishtinë, për t'u informuar lidhur me statusin e kallëzimit të tij penal, por në të njëjtat
nuk mori asnjë përgjigje.
Gjatë procedurës së hetimit sipas ankesës së ankuesit, këshilltarja ligjore e Avokatit të
Popullit më 27.07.2016, në një takim me administratoren e Prokurorisë Themelore në
Prishtinë është informuar, se në lëndën e ankuesit janë ndërruar tre prokurorë. Pas
marrjes së informacionit këshilltarja ligjore është takuar me prokurorin e lëndës, i cili e
ka informuar se me lëndën e ankuesit është ngarkuar më 18.03.2016 dhe se ende nuk ka
filluar të punojë në të, por që prokurori paraprak më 16.12.2015 i ka dërguar një
autorizim për marrje në pyetje të të pandehurit Policisë së Kosovës – stacionit të policisë
në qendër në Prishtinë, por në shkresat e lëndës nuk ka ndonjë informatë kthyese nga ana
e policisë.
Lidhur me të lartcekurat, është imperativ i punës së secilës prokurori të kujdeset për
detyrat dhe përgjegjësitë e prokurorëve, në kuptim të dispozitave ligjore përkatëse dhe të
ndërmarrjes së veprimeve të nevojshme ligjore për zbulimin e veprave penale dhe
zbulimin e autorëve, si dhe zbatimin me kohë të hetimeve të veprave penale. Gjithashtu
çdo institucion është i obliguar të kujdeset sipas detyrës zyrtare dhe të përcjell me
vëmendje të veçantë afatet në kuptimin e vjetërsimit të ndjekjes penale.
Meqë në rastin konkret bëhet fjalë për kallëzimin penal PP.8895/14, të datës 23.12.2014,
që ka të bëjë me uzurpimin e pronës, gjë që në vetvete kërkon urgjencë për trajtim, por që
në Prokurorinë Themelore në Prishtinë është duke pritur shqyrtimin gati dy vjet, Avokati
i Popullit rekomandoi Prokurorinë Themelore në Prishtinë pa vonesa të mëtejshme, t‟i
kryej hetimet në lëndën PP.8895/14, të datës 23.12.2014 dhe të vendosë për të njëjtën, në
përputhje me ligjin dhe nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
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4.7 Raportet e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës
4.7.1 Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës i Avokatit të Popullit
publikoi Raportin lidhur me monitorimin e Qendrës së Paraburgimit në
Lipjan
Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT) i Avokatit të Popullit ka
publikuar Raportin me rekomandime nga vizitat e realizuara më 7 shtator dhe 19 tetor
2016 në Qendrën e Paraburgimit në Lipjan(QPL), i cili u është përcjellë autoriteteve
përgjegjëse.
QPL është ndërtuar në vitin 2003 (në atë kohë menaxhohej nga UNMIK-u), përderisa në
shator të vitit 2004 është mbyllur për shkaqe teknike. Më pas, është riparuar dhe është
hapur në tetor të vitit 2006, prej kur funksionon nën menaxhimin e Ministrisë së
Drejtësisë, përkatësisht Drejtorisë Qendrore. QPL akomodon të paraburgosurit dhe një
numër të vogël të personave të dënuar të cilët janë të akomoduar në një krah të veçantë.
MKPT në Raport konstaton se kushtet ku mbaheshin të dënuarit ishin të mira, përderisa
në pjesët e QPL ku mbaheshin të paraburgosurit, në disa qeli kishte pikuar uji dhe ato
duhet të gëlqerosen, përderisa tualetet dhe banjat ishin në gjendje të mirë. Gjatë vizitës
nuk janë hasur qeli të mbipopulluara as te të dënuarit, as te të paraburgosurit. Lidhur me
njoftimin nga drejtoria e QPL-së se planifikohet mbyllja e kësaj Qendre dhe akomodimi i
të paraburgosurve në objektin e ri në Hajvali, MKPT do të monitorojë situatën dhe do të
kërkojë informatat e përditësuara nga autoritetet kompetente.
Raporti përmban edhe rekomandimet specifike sa i përket ushqimit, kontaktit me jashtë,
procedurat e pranimit, si dhe procedurat e parashtrimit të ankesave. Sa i përket kujdesit
shëndetësor, MKPT rikujton në Raport se përgjegjësia për kujdesin shëndetësorë në
Shërbimin Korrektues u transferua nga Ministria e Drejtësisë në Ministrinë e
Shëndetësisë në korrik të vitit 2013. Gjatë vizitës u konstatua se hapësirat ku ofrohen
shërbimet mjekësore nuk janë të përshtatshme dhe janë të vogla. Po ashtu, në Raport
evidentohet edhe shqetësimi i personelit mjekësor lidhur me vonesat e përgjigjeve nga
gjykatat në rastet e rekomandimeve të dërguara dhe kërkesave për leje të gjykatës për
dërgim të paraburgosurve apo dënuarve për shërim jashtë QPL. Po ashtu, personeli
mjekësor dhe drejtoria kanë shprehur shqetësimin për faktin se në QPL akomodohen edhe
të paraburgosur me probleme mentale për shkak të mungesës së hapësirës për akomodim
në Institutin e Psikiatrisë Forenzike apo ndonjë vendi tjetër adekuat. MKPT e Avokatit të
Popullit rekomandon autoritetet relevante që të ndërmarrin hapat e nevojshëm për
vendosjen e këtyre personave në institucione të veçanta në pajtim me Rregullat Evropiane
të Burgjeve të miratuara nga Këshilli i Evropës dhe Ligjin për Ekzekutimin e
Sanksioneve Penale.
Po ashtu, MKPT rekomandon që autoritet relevante të ndërmarrin hapa serioz për të
mundësuar kontrolle të tilla sistematike në mënyrë që të detektohen me kohë sëmundjet e
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tilla dhe që, të sapo pranuarve, t‟u bëhen kontrolle gjithëpërfshirëse mjekësore, si dhe
inkurajon një qëndrim dhe praktikë të tillë të mos prezencës së zyrtarëve të sigurisë gjatë
dhënies së shërbimeve mjekësore.
MKPT përshëndet qëndrimin e drejtorisë së QPL-së që vetëlëndimi të mos konsiderohet
shkelje disiplinore, duke pasur për bazë se vetëlëndimi nuk përfshihet në grupin e shkelje
disiplinore të parapara në nenin 102 të Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.
Gjatë vizitës në këtë qendër, MKPT nuk pranoi asnjë ankesë nga të paraburgosurit dhe të
dënuarit për keqtrajtim dhe përdorim të tepruar të forcës nga ana e zyrtarëve korrektues të
kësaj qendre. Po ashtu, ekipi monitorues gjatë vizitës nuk ka pranuar asnjë ankesë për
dhunë ndërmjet personave të akomoduar në këtë qendër, si në pjesën ku akomodohen të
paraburgosurit, ashtu edhe në pjesën ku mbahen të dënuarit. Megjithatë, gjatë vizitës, disa
zyrtarë korrektues kanë shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me kushtet e punës në
përgjithësi.
MKPT pohon se gjatë vizitës në QPL, personeli i shërbimit korrektues dhe personeli i
Departamentit Shëndetësor të Burgjeve i ofruan ekipit monitorues bashkëpunim të plotë.
Ekipi pa vonesa pati qasje në të gjitha vendet e vizituara. Ekipit iu siguruan të gjitha
informatat e nevojshme për të kryer detyrën dhe iu mundësua biseda me personat e
dënuar dhe të paraburgosur pa prezencë të zyrtarëve korrektues ose personelit tjetër.
MKPT i Avokatit të Popullit përmes këtij Raporti i ka adresuar rekomandimet përkatëse
tek Ministria e Drejtësisë, Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë.
4.7.2 Avokati i Popullit publikoi Raportin nga vizita në Qendrën Korrektuese për
femra dhe të mitur në Lipjan
Avokati i Popullit u ka përcjell autoriteteve përgjegjëse Raportin nga vizita më 7 dhe 19
tetor 2016 në Qendrën Korrektuese për Femra dhe të Mitur në Lipjan, e realizuar nga
Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT) i Avokatit të Popullit, në
pajtim me nenin 17 të Ligjit 05/L-019 për Avokatin e Popullit.
Qendra Korrektuese në Lipjan për Femra dhe të Mitur është institucion i tipit gjysmë të
hapur i vetmi në Republikën e Kosovës ku janë të vendosur disa kategori të burgosurve
si: të miturit me masë edukative, të miturit e dënuar dhe të paraburgosur si dhe femrat e
dënuara, të paraburgosura dhe të mitura.
Raporti rikujton se që nga korriku i vitit 2013, përgjegjësia për kujdesin shëndetësorë në
Shërbimin Korrektues u transferua nga Ministria e Drejtësisë në Ministrinë e
Shëndetësisë dhe thekson se Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës në raportin
për vizitën në Kosovë në vitin 2015 ka theksuar rëndësinë esenciale që kanë kontrollet
mjekësore, sidomos në rastet e të burgosurve apo të paraburgosurve të sapo-pranuar, jo
vetëm për identifikimin e sëmundjeve infektive dhe parandalimin e vetëvrasjeve, por
edhe nëpërmjet kontributit i cili jepet në aspektin e parandalimit të torturës përmes
evidentimit të duhur të lëndimeve . MKPT konstaton se Qendra Korrektuese dhe qendrat
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tjera ku mbahen të paraburgosurit dhe të dënuarit, ende nuk kanë mundësi të bëjnë
kontrolle sistematike për tuberkulozë dhe sëmundje transmetuese të dëmshme, siç janë:
TBC, HBS, HCV dhe HIV, prandaj inkurajon autoritet relevante të ndërmarrin hapa për
kontrolle gjithëpërfshirëse mjekësore dhe që në regjistra të futen më shumë hollësi lidhur
me shkaqet e lëndimeve trupore dhe vetëlëndimeve, përfshirë edhe fotografitë së bashku
me datën e ngjarjes. Po ashtu, MKPT inkurajon për mos prezencë të zyrtarëve të sigurisë
gjatë dhënies së shërbimeve mjekësore, ashtu që, shërbimet mjekësore të ofrohen jashtë
vëzhgimit dhe dëgjimit të zyrtarëve korrektues për të ruajtur konfidencialitetin dhe
raportin mjek-pacient, përveç në raste specifike.
Gjatë vizitës, MKPT ka vërejtur se ekziston një atmosferë e tensionuar ndërmjet të
miturve dhe zyrtarëve korrektues dhe ndërmjet vetë të miturve dhe e ka njoftuar drejtorin
e Qendrës Korrektuese në Lipjan lidhur me këtë dhe ka kërkuar që të njoftohet me
rezultatin e hetimeve. Raporti ri sjell në vëmendje se Komiteti Evropian për Parandalimin
e Torturës, lidhur me dhunën ndërmjet të burgosurve ka theksuar përgjegjësinë e shtetit
për t‟i mbrojtur të burgosurit nga të burgosurit tjerë të cilët synojnë t‟i dëmtojnë ata, si
dhe thekson adresimin e çështjes së dhunës ndërmjet të burgosurve dhe kërkon që
personeli i burgut të jenë të trajnuar mirë për të intervenuar dhe menaxhuar situata të tilla.
MKPT konstaton se ndërmarrja e veprimeve adekuate dhe zbatimi i më shumë programe
profesionale psiko-sociale, do të ndihmonin në uljen e tensioneve dhe dhunës ndërmjet të
miturve dhe duhet të jetë prioritet për autoritet relevante. MKPT nuk ka pranuar asnjë
ankesë nga femrat e dënuara, të paraburgosura dhe të mitura të cilat akomodohen në këtë
qendër për keqtrajtim apo përdorim të forcës së tepruar.
MKPT inkurajon autoritet përgjegjëse që të investojnë në përmirësimin e kushteve të
akomodimit të të miturve. Po ashtu në Raport janë përfshirë edhe të gjeturat tjera sa i
përket transferimit e të miturve në qendrën e re korrektuese, ushqimit, shkollimit dhe
trajnimeve profesionale për personat që mbahen në këtë Qendër, angazhimit të tyre jashtë
qelisë, disponueshmërisë së shtypit, aparateve televizive dhe literaturës. Gjatë vizitës,
MKPT nuk ka pranuar asnjë ankesë nga të miturit lidhur me të drejtën të vizitohen dhe as
sa i përket të drejtës së thirrjeve telefonike.
Sa i përket procedurave të pranimit, Qendra Korrektuese në Lipjan mban një regjistër me
të dhëna të shumta lidhur me të dënuarin apo të paraburgosurin, që akomodohet në këtë
qendër. MKPT ka vërejtur se drejtoria e Qendrës Korrektuese në Lipjan ofron mundësinë
adekuate për parashtrim të ankesave dhe kërkesave, i shqyrton ato dhe u dërgon përgjigje
të akomoduarve në këtë qendër. MKPT pohon se gjatë vizitës personeli i shërbimit
korrektues dhe personeli i Departamentit Shëndetësor të Burgjeve kanë treguar
bashkëpunim të plotë, duke ofruar informatat e nevojshme dhe duke mundësuar bisedat
me personat e dënuar dhe të paraburgosur pa prezencë të zyrtarëve korrektues ose
personelit tjetër. MKPT i Avokatit të Popullit përmes këtij Raporti i ka adresuar
rekomandimet përkatëse tek Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Shëndetësisë.
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5 AKTIVITETET E INSTITUCIONIT TË AVOKATIT TË
POPULLIT
5.1 Aktivitetet e Grupit për të Drejtat e Fëmijëve
Grupi për të Drejtat e Fëmijëve (GDF) në kuadër të IAP-së është themeluar me qëllim që
me kujdes të veçantë t‟i mbikëqyrë, mbrojëë dhe hetoj shkeljet e të drejtave të fëmijëve
nga autoritetet publike në Kosovë.
GDF gjatë vitit 2016 përveç se ka shqyrtuar ankesat e paraqitura në IAP, ka ndërmarrë
edhe aktivitete të tjera në drejtim të promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve,
si dhe të ngritjes së kapaciteteve profesionale.
Më 18-19 shkurt 2016, përfaqësuesi i IAP-së mori pjesë në punёtorinë dy ditore
“Gjakova Mike pёr Fёmijёt” të organizuar nga Komuna e Gjakovёs, me mbёshtetje nga
UNICEF. Punëtoria kishte pёr qёllim tё punojë lidhur me udhёzuesit pёr komuna mike
mbi promovimin dhe mbrojtjen e tё drejtave tё fёmijёve si dhe identifikimin e buxhetit
dhe shpenzimeve pёr fёmijёt.
Më 15 mars 2016, GDF mori pjesë në takimin konsultativ të organizuar nga Zyra e
Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë, në bashkëpunim me zyren e UNICEF-it.
Takimi kishte si objektiv të mësojë nga akterët e qeverisjes në nivel lokal sfidat,
progresin dhe mundësitë për realizimin e të drejtave të fëmijëve si dhe për të informuar
objektivat strategjike dhe veprimet për tri vitet e ardhshme.
Më 12 prill 2016, GDF mori pjesë në prezantimin e gjetjeve kyçe të hulumtimit cilësor
lidhur me normat sociale dhe faktorët që ndikojnë në dhunën në familje, dhunën në baza
gjinore dhe ndëshkimin fizik të fëmijëve. Ky hulumtim i bërë nga UNICEF dhe DOTS
analizon qëndrimet dhe perceptimet e burrave dhe grave lidhur me dhunën në baza
gjinore dhe ndëshkimin fizik të fëmijëve, faktorët socialë dhe individualë që ndikojnë në
adoptimin e praktikave të dhunës dhe si përsëritet dhuna nga gjenerata në gjeneratë.
Më 15 prill 2016, GDF ishte pjesë e tryezës së rrumbullakët mbi rëndësinë e
institucionalizimit të Tryezës për Menaxhimin e Rasteve. Kjo tryezë u organizua nga
Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me Terre des Hommes.
Tryeza kishte synim të shërbente si hapsirë për të diskutuar praktikat dhe mënyrat më të
mira për bashkëveprim të akterëve në nivel lokal dhe qendror për mbrojtjen e të drejtave
të fëmijëve.
Më 29 prill 2016, u mbajt takimi konsultativ i organizuar nga Zyra e Kryeministrit/Zyra
për Qeverisje të Mirë, në bashkëpunim me zyren e UNICEF-it në Kosovë. Pjesë e këtij
takimi ishte edhe GDF. Objektiva kryesore e konsultimit ishte informimi nga akterët e
qeverisjes lokale mbi sfidat, progresin dhe mundësitë për realizimin e të drejtave të
fëmijëve.
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Më 4 maj 2016, përfaqësuesi i IAP-së mori pjesë në lansimin e raportit nga UNICEF
"Fuqizimi i kujdesit të bazuar në familje, fuqizimi i punës sociale - Një analizë e situatës
së strehimit familjar në Kosovë”. Fillimisht u prezantuan të gjeturat dhe rekomandimet e
raportit lidhur me sistemin e përkujdesjes alternative për fëmijë pa përkujdesje prindërore
në Kosovë. Prezantimi u përcjell me diskutim duke u fokusuar në rëndësinë e punës
parandaluese dhe vendosjes së një sistemi adekuat dhe efikas për mbrojtjen e fëmijëve.
Më 1 qershor 2016, me rastin e shënimit të Ditës së Fëmijëve, përfaqësues të IAP-së
mbajtën takime me fëmijët e Prishtinës, Graçanicës, Mitrovicës, Prizrenit, Gjilanit,
Gjakovës dhe Ferizajt. Gjatë këtyre takimeve fëmijët u informuan me mandatin e IAP-së
në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe në veçanti të drejtat e fëmijëve.
Po ashtu, fëmijët patën rastin që mendimet dhe shqetësimet e tyre t‟i adresojnë tek
përfaqësuesit e IAP-së.
Më 5 qershor 2015, përfaqësuesja e IAP-së ishte pjesë e emisionit “Familja ime” të Klan
Kosova ku temë e diskutimit ishin të drejtat e fëmijëve, respektimi dhe shkelja e tyre.
Më 8 qershor 2016, GDF mori pjesë në në trajnimin mbi Indeksin e Mbrojtjes së
Fëmijëve. Gjatë trajnimit u trajtuan çështjet si: qëllimi i indeksit, historiku, procesi i
indeksimit në Kosovë, indikatorët e matur, sfidat, vështirësitë dhe rezultatet në rajon.
Më 15-16 qershor 2016, përfaqësuesi i IAP-së ishte pjesë e punëtorisë “Mbrojtja e të
drejtave të fëmijeve në sistemin e drejtësisë penale” të organizuar nga UNMIK – u dhe
ZKLDNJ (OHCHR). Punëtoria adresoi qasjen e bazuar në të drejtat e fëmijës në trajtimin
e fëmijëve dhe të miturve në sistemin e drejtësisë penale. Po ashtu u diskutuan praktikat
më të mira me ekspertët ndërkombëtarë të të drejtave të njeriut sa i përket zbatimit të
parimeve të drejtësisë për fëmijët në administrimin e drejtësisë për të miturit dhe fëmijët.
Më 23 qershor 2016, GDF mori pjesë në takimin konsultativ “Mundësitë dhe sfidat e
ripranimit dhe riintegrimit të fëmijeve të pashoqëruar”. Gjatë këtij takimi u prezantua
Draft Udhëzuesi për Ripranimin dhe Riintgrimin e Fëmijëve të Pashoqëruar dhe u
diskutua lidhur me situatën aktuale të këtyre fëmijëve.
Më 24 qershor 2016, GDF mori pjesë në konferencën “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në
shkollë” që u organizua nga Qendra e Kosovës për Arsim (KEC) me mbështetjen e
UNICEF dhe Zyrës së Bashkimit Evropian. Në këtë konferencë u prezantuan rezultatet e
projektit “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkollë”. Projekti në fjalë ka pasur për
qëllim përkrahjen e shkollave për të zbatuar Rregulloren QRK 21/2013 për Protokollin
për parandalimin dhe referimin e dhunës në institucionet e arsimit para-universitar.
Më 7, 8 dhe 13 korrik 2016, përfaqësuesi i IAP-së mori pjesë në punëtorinë për buxhetim
të shërbimeve për fëmijët “Gjakova për fëmijët”, finalizimin e rregullores komunale si
dhe ishte pjesë e tryezës me temë "E drejta e pronës dhe edukimi i të rinjëve lidhur me të"
në Gjakovë.
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Më 14 korrik 2016, GDF mori pjesë në në takimin e dytë të grupit punues për hartimin e
strategjisë dhe planit të veprimit për të drejtat e fëmijëve në Kosovë (2016 -2020) të
organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me
UNICEF. Gjatë takimit pati diskutime rreth konsultimeve me nivelin komunal dhe
përfaqësues të fëmijëve për fushat prioritare të strategjisë dhe planit të veprimit si dhe u
përcaktuan hapat e mëtutjeshëm në procesin e hartimit të kësaj strategjie për vitin 2016.
Më 19 gusht 2016, përfaqësuesi i IAP-së ishte pjesë e diskutimit publik për draft
Rregulloren komunale për hapjen e kutive të ankesave në shkollat fillore, të mesme të
ulëta dhe shkolla të mesme” të organizuar nga Drejtoria e Arsimit në bashkëpunim
organizatën joqeveritare ”Syri i Vizionit”. Në këtë diskutim publik të pranishëm u dhanë
komente dhe sugjerime se si kjo rregullore të jetë sa më praktike dhe e zbatueshme në të
gjitha shkollat fillore dhe të mesme.
Më 9 dhe 15 shtator 2016, organizata joqeveritare ”Syri i Vizionit” në partneritet me
organizatën Save the Children, organizuan punëtoritë ditore për “Hartimin unik të Kodit
të Mirësjelljes” për shkollat fillore dhe të mesme të ulëta në komunat Pejë, Gjakovë dhe
Klinë. Në këto punëtori mori pjesë edhe përfaqësuesi i IAP-së. Qëllimi i kësaj punëtorie
ishte hartimi i një kodi të mirësjelljes unik për të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të
ulëta duke ndikuar kështu në fuqizimin e mekanizmave për mbrojtjen e fëmijëve në
shkolla dhe ngritjen e cilësisë në arsim duke krijuar kështu ambiente të sigurta dhe të
përshtatshme për fëmijë në shkolla. Të pranishëm në këtë punëtori ishin Drejtorët e
Arsimit nga komuna e Pejës, Gjakovës dhe Klinës, përfaqësues nga policia e Kosovës,
qendrat për punë sociale, shërbimi sprovues, drejtorët e shkollave si dhe nga IAP.
Nga 20 - 21 shtator 2016, në Vilinus (Lituani) u mbajt konferenca e njëzetë e Rrjetit të
Ombudsmanëve për Fëmijë të Evropës (ENOC) 191 në të cilën morën pjesë edhe
përfaqësues të IAP-së në cilësinë e vëzhguesit. Konferenca trajtoi temën e mundësive të
barabarta në edukim për të gjithë fëmijët me theks të vecantë në gjithëpërfshirjen e
fëmijëve nga grupet më të cënueshme në edukim. Disa nga temat e trajtuara ishin: dhënia
fund e ndasive në shkolla, avancimi i të drejtave shëndetësore të fëmijëve, rastet
gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut lidhur me të drejtat e fëmijëve
etj.
Më 27 shtator 2016, GDF mori pjesë në dëgjimin publik, në lidhje me Projektligjin për
Mbrojtjen e Fëmijës.
Në kuadër të fushatës “Java kundër dhunës ndaj fëmijëve“ më 21 tetor 2016 u mbajt
konferenca “Çfarë duhet të bëj shteti në mbrojtjen e fëmijëve” e organizuar nga OJQ
“Syri i Vizionit” në bashkëpunim me Save the Children. Konferenca trajtoi cështjet e
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ENOC është themeluar më 1997 nga 42 institucione të pavarura që merren me të drejtat e fëmijëve nga
34 shtete të Evropës. ENOC është themeluar me qëllim të inkurajimit të zbatimit të plotë të Konventës për
të Drejtat e Fëmijës, këmbimit të informatave, qasjeve dhe strategjive si dhe për të promovuar zhvillimin e
institucioneve të të drejtave të fëmijëve.
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parandalimit të dhunës ndaj fëmijëve në institucionet para-universitare, kompletimin e
legjislacionit, mekanizmat ligjorë si dhe rolin e policisë së Kosovës në parandalimin e
dhunës ndaj fëmijëve.
Më 21 tetor 2016, GDF mori pjesë në takimin e parë të Komitetit Drejtues mbi Situatën e
Analizës për Fëmijë dhe Gra në Kosovë të organizuar nga Zyra e UNICEF-it në Kosovë
në bashkëpunim me Zyrën Për Planifikim Strategjik/Zyra e Kryeministrit. Qëllimi i
takimit ishte që të ofroj një përmbledhje mbi standardet minimale të pritura për Situatën e
Analizës për Fëmijë dhe Gra në Kosovë, rolet dhe përgjegjësitë e Komitetit Drejtues si
dhe një përmbledhje te metodologjisë së kësaj analize.
Më 31 tetor dhe 1-2 nëntor 2016, në Durrës u mbajt punëtoria për shqyrtimin e
Projektligjit për Mbrojtjen e Fëmijës ku mori pjesë edhe Avokati i Popullit.
Në kuadër të aktiviteteve promovuese, IAP nga 2 deri 30 nëntor 2016, zhvilloi fushatën
informuese “Njihuni me Insitucionin e Avokatit të Popullit” për nxënësit e shkollave
fillore dhe të mesme. Fushata kishte për qëllim informimin e nxënësve për rolin e IAP-së
në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, si dhe për mundësitë që për shkeljet
e të drejtave të njeriut t‟i drejtohen IAP-së. Po ashtu nëpërmes fushatës iu është ofruar
mundësia fëmijëve që të dëgjohen nga përfaqësuesit e IAP-së, përkatësisht që të shprehin
mendimet, qëndrimet apo shqetësimet e tyre, për probleme të ndryshme me të cilat ata
ballafaqohen çdo ditë. Gjatë kësaj fushate janë vizituar shumë shkolla të fshatrave dhe
qyteteve të komunave të Prishtinës, Gjilanit, Mitrovicës, Kamenicës dhe Gjakovës.
Më 11 nëntor 2016, përfaqësuesja e IAP-së mori pjesë në programin e mëngjesit në Klan
Kosova, në të cilin është diskutuar lidhur me fushatën informuese “Njihuni me
Institucionin e Avokatit të Popullit” në shkollat fillore të Kosovës me qëllim të njoftimit
të fëmijëve lidhur me punën e IAP-së, në veçanti për të drejtat e fëmijëve.
Më 21 nëntor 2016, u bë prezantimi i gjetjeve të Raportit “Zëri ynë”, ku morën pjesë
edhe përfaqësuesit e IAP-Së. “Zëri ynë” është anketë e realizuar nga Save the Children në
Kosovë, në partneritet me Institucionin e Avokatit të Popullit. Anketa është realizuar në
mbarë vendin me 1588 të rinj të moshës 12-16 vjeç dhe përmban mendimet e të rinjëve
për çështje të ndryshme si: dhuna, ngacmimi, shpenzimet në shkollë, njohuria për të
drejtat, e ardhmja etj. Save the Children, në bashkëpunim me Institucionin e Avokatit të
Popullit të Republikës së Kosovës i kanë rekomanduar Kuvendit të Republikës së
Kosovës, Qeverisë, komunave dhe shkollave që të krijojnë struktura dhe procedura që
sigurojnë se gjatë marrjes së vendimeve për çështje të fëmijëve të dëgjohet edhe zëri dhe
mendimet e fëmijëve.
Më 22 nëntor 2016, u mbajt konferenca e lansimit kombëtar të Indeksit për Mbrojtjen e
Fëmijës nga KOMF. Në punëtorinë në fjalë nga përfaqësues të institucioneve qeveritare
dhe joqeveritare, përfshirë edhe IAP u diskutua rreth të gjeturave dhe për indeksin si një
mekanizëm i pavarur për matjen e indikatorëve të çdo vendi në fushën e mbrojtjes së
fëmijeve në përputhje me Konventën për të Drejtat e Fëmijës.
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Më 22-23 nëntor 2016, GDF mori pjesë në punëtorinë për përpilimin e kornizës së
treguesve të shëndetit të fëmijës dhe nënës.
Më 23 nëntor 2016, përfaqësuesit e IAP-së morën pjesë në emisionin “Imazh” të RTK-së
ku tema e diskutimit ishte “E drejta e fëmijëve për t‟u dëgjuar”.
Më 12 dhjetor 2016, Avokati i Popullit mori pjesë si panelist në seminarin e organizuar
nga Shoqata e të Verbërve të Kosovës me temën “Si të përmirësohet legjislacioni sa i
përket fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë?”.
Më 14-15 dhjetor 2016, në Shkup (Maqedoni) u mbajt konferenca e njëmbëdhjetë vjetore
e Rrjetit të Ombudsmanëve për Fëmijë të Evropës Juglindore (CRONSEE),192 me temën
“Roli i Avokatit të Popullit në mbrojtjen e fëmijëve refugjatë dhe migrantë. Në këtë
konferencë mori pjesë edhe GDF. Përfaqësues të ombudsmanëve, anëtarë të CRONSEE,
si dhe ekspertë përkatës diskutuan rreth kushteve dhe situatës së fëmijëve refugjatë dhe
migrantë në vendet e Evropës Juglindore. Përfaqësuesja e IAP-së prezantoi lidhur me
situatën në Kosovë.
Më 21 dhjetor 2016, GDF mori pjesë në takimin mbi prezentimin e të gjeturave nga
hulumtimi për vlerësimin e gjendjes dhe ndikimin e projektit "Promovimi i përdorimit të
internetit në mënyrë të sigurtë dhe të përgjegjshme nga ana e fëmijëve" i realizuar nga
Qendra për studime të avancuara FIT në bashkëpunim me Save the Children në Kosovë.
Më 22 dhjetor 2016, përfaqësuesja e IAP-së mori pjesë në takimin e grupit punues për
hartimin e Strategjisë së dhe Planit të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve (2017-2022) të
organizuar nga ZKM/ZQM në bashkëpunim me UNICEF. Në takim u prezantua qasja që
duhet ndjekur deri në finalizimin e dokumentit si dhe përcaktimi i metodologjisë së punës
dhe hapave të radhës.

5.2 Aktivitetet në promovim të mandatit të Avokatit të Popullit bazuar
në kompetencat e dhëna me Ligjin nr. 05/L-021, për Mbrojtjen nga
Diskriminimi
Më 3 mars 2016, Institucioni i Avokatit të Popullit, ka organizuar tryezën me temë
Personat e moshuar nën përkujdesje institucionale, të drejtat dhe trajtimi i tyre i
barabartë.
Më 20 prill 2016, Institucioni i Avokatit të Popullit ka mbajtur tryezën e rrumbullakët me
temën Diskriminimi në punë dhe lidhur me punën.
Avokati i Popullit dhe përfaqësues të tij lidhur me çështje të diskriminimit kanë qenë
aktiv në media të shkruara, radio dhe TV emisione, në konferenca ndërkombëtare dhe
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CRONSEE është themeluar në vitin 2006, me qëllim të bashkëpunimit, promovimit dhe këmbimit të
përvojave më të mira në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në vendet e Evropës Juglindore. IAP është
anëtar i këtij rrjeti prej vitit 2009.
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vendore, në takime ekspertësh të organizuara nga OJQ-të dhe institucionet shtetërore si
dhe në debate publike ku janë trajtuar tema lidhur me të drejtat e personave me aftësi të
kufizuar, komunitetit LGBT, diskriminimi i fëmijëve nëpër shkolla etj.
Avokati i Popullit dhe përfaqësuesit e tij lidhur me çështje të mos diskriminimit kanë
realizuar vizita të rregullta nëpër OJQ-të, të cilat i përfaqësojnë interesat e personave me
aftësi të kufizuar, nga të cilët IAP ka pranuar ankesa lidhur me kushtet për qasje të lirë
nëpër institucione publike si dhe legjislacionin për persona me aftësi të kufizuar.
Avokati i Popullit dhe përfaqësuesit e tij lidhur me çështje të mos diskriminimit kanë
realizuar takime të rregullta me OJQ-të, të cilat i përfaqësojnë interesat e personave
komunitetit LGBT (Lesbike, Gei, Biseksual dhe Transgjender), kanë qenë pjesëmarrës në
panele të organizuara në tryezat e rrumbullakëta Trajtimin e rasteve LGBTI nga sistemi i
drejtësisë në Kosovë shëndetësisë etj dhe gjithashtu janë pjesëmarrës në Grupit
Këshillëdhënës dhe Koordinues në nivel Nacional në Republikën e Kosovës, për të
drejtat e komunitetit LGBT.
Institucioni i Avokatit të Popullit në ngritje të kapaciteteve të stafit lidhur me çështje të
diskriminimit pothuajse në baza mujore kanë mbajtur trajnime me trajnerë ndërkombëtarë
të specializuar në fusha të diskriminimit dhe trajnimet e tilla janë të planifikuara të
vazhdojnë edhe më tej.

5.3 Bashkëpunimi dhe aktivitetet në kuadër të Rrjetit të MKPT-ve të
Evropës Juglindore
MKPT gjatë vitit 2016, ka marrë pjesë në të gjitha takimet e Rrjetit të MKPT të Evropës
Jug – Lindore (SEE-Network), në cilësi të vëzhguesit, në kuptim të bashkëpunimit,
promovimit dhe ndarjes së përvojave, në fushën e mbrojtjes së të drejtave të personave të
privuar nga liria.
Më 21 dhe 22 prill 2016, përfaqësuesit e MKPT morën pjesë në punëtorinë e organizuar
nga Rrjeti i MKPT të Evropës Jug-Lindore në Salcburg të Austrisë. Tema e punëtorisë
ishte “Shtëpitë për të moshuarit/institucionet e kujdesit social dhe demenca, standardet
dhe privimi i lirisë i bazuar në medikamente”. Gjatë kësaj konference, përfaqësuesit e
MKPT prezantuan gjendjen dhe mangësitë në institucionet e kujdesit social, siç janë:
Shtëpia për Persona të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë, Shtëpia e
Komunitetit për Persona të Moshuar pa Përkujdesje në Gurrakoc dhe Skënderaj.
Më 11 dhe 12 tetor 2016, përfaqësuesit e MKPT kanë marrë pjesë në punëtorinë e
organizuar nga Bordi i Ombudsmanëve të Austrisë në temën: “Shtëpitë për të
moshuarit/institucionet e kujdesit dhe demenca-standardet dhe privimi i lirisë i bazuar në
medikamente”. Gjatë kësaj punëtorie, përfaqësuesit e MKPT së bashku me kolegët tjerë
nga MKPT e vendeve anëtare dhe vëzhguese të Rrjetit të MKPT të Evropës Jug-Lindore,
kanë vizituar dy institucione të kujdesit social në Vjenë.
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Me këtë rast, përfaqësuesit e MKPT gjatë vizitave në këto institucione sociale, patën
rastin të shohin për së afërmi punën e kolegëve nga MKPT e Austrisë, metodologjinë e
punës, trajtimin në këto institucione, aktivitetet, kujdesin shëndetësor etj. Pas vizitave, u
shkëmbyen ide dhe përvoja në mes të MKPT të vendeve të ndryshme pjesëmarrëse dhe u
konstatua se është e rëndësishme që MKPT të vizitojë institucionet e tilla edhe gjatë
vikendeve dhe në orët e vona të mbrëmjes, me qëllim të parandalimit të keqtrajtimeve
eventuale ndaj personave të këtyre kategorive.
Nga data 28 - 30 nëntor 2016, përfaqësuesit e MKPT morën pjesë në konferencën e
mbajtur në Zagreb (Kroaci) në kuadër të Rrjetit të Evropës Juglindore të Mekanizmave
Kombëtar për Parandalimin e Torturës, me temën “10 vjetori i Protokollit Opcional për
parandalimin e torturës dhe implementimi i Rregullave të Mandelës (Mandela Rules), si
dhe roli i MKPT-ve për mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve dhe imigrantëve”.
Në Konferencë morën pjesë përfaqësuesit e MKPT-së së Austrisë, Malit të Zi, Serbisë,
Sllovenisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Bullgarisë, Hungarisë, Shqipërisë, Maqedonisë,
Rumanisë, Greqisë si dhe përfaqësuesit e Nën-komitetit të OKB për Parandalim të
Torturës-së, OSBE-së, Ludwig Boltzmann Institute dhe Këshillit të Evropës.
Pjesëmarrësit u ndanë në tri grupe punuese duke ndarë përvojat për të gjetur mundësitë e
bashkëpunimit të mëtejshëm në këto fusha: fuqizimi i implementimit të rekomandimeve
të MKPT-ve dhe përcjelljen e tyre; implementimi i Rregullave të Nelson Mandelës (UN
Mandela Rules); roli i MKPT-ve në mbrojtjen e refugjatëve dhe migrantëve.
5.3.1 Bashkëpunimi me MKPT të Avokatit të Popullit të Republikës së Shqipërisë
Më 23 dhe 24 mars 2016, në bazë të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Avokatit të
Popullit të Republikës së Kosovës dhe Avokatit të Popullit të Republikës së
Shqipërisë, 193 MKPT e dy vendeve realizuan vizitën e përbashkët monitoruese në
Komisariatin e Policisë në Lezhë si dhe Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale
Shënkoll (Lezhë), me qëllim të rritjes së bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave për
punën e MKPT-së.

5.4 Vizitat e MKPT
MKPT e Avokatit të Popullit ka realizuar vizita të rregullta dhe pa paralajmërim, ka bërë
hapjen e kutive të ankesave, ka zhvilluar intervista pa pranin e stafin, ka dërguar raporte
me rekomandime etj. Gjatë vizitave, MKPT ka pranuar ankesa për keqtrajtim dhe
përdorim të tepruar të forcës nga zyrtarët korrektues, dhe pas hetimit të tyre, MKPT ka
konstatuar se kanë qenë të pabazuara. MKPT gjatë vizitave në Qendrën Korrektuese në
Dubravë, në një rast ka hasur në neglizhencë të trajtimit shëndetësor, për çka AP i ka
dërguar kërkesë për Masë të Përkohshme, Ministrisë së Drejtësisë, pas së cilës është
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Marrëveshja e nënshkruar ndërmjet Avokatit të Popullit të Kosovës dhe Avokatit të Popullit të
Republikës së Shqipërisë më 7 mars 2016.
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përmirësuar situata e këtyre të dënuarve. Deri më tani, Avokati i Popullit nuk ka pranuar
përgjigje nga Ministria e Drejtësisë lidhur me kërkesën e dërguar për masë të
përkohshme.194
MKPT, gjatë vitit 2016, ka vizituar Qendrën e Paraburgimit në Prizren, Qendrën e
Paraburgimit në Mitrovicë, Qendrën Korrektuese për Femra dhe të Mitur në Lipjan,
Qendrën e Paraburgimit në Lipjan, Qendrën Korrektuese në Dubravë, për të cilat edhe ka
nxjerrë raporte me rekomandime.
MKPT ka realizuar vizita edhe në institucionet e tjera, të cilat nuk paraqesin vende të
privimit të lirisë në kuptimin klasik, por që në bazë të nenit 4 dhe 20 të Protokollit
Fakultativ të Konventës kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore,
Jonjerëzore dhe Poshtëruese, bien në kompetencë të MKPT, si: Qendra për Azilkërkues,
Qendra e Mbajtjes për të Huajt, Shtëpia për Persona të Moshuar dhe pa Përkujdesje
Familjare në Prishtinë, Shtëpia e Komunitetit për Persona të Moshuar pa Përkujdesje në
Skenderaj dhe Shtëpia e Komunitetit për Persona të Moshuar pa Përkujdesje në
Gurrakoc.
Gjithashtu, gjatë këtij viti, janë realizuar vizita edhe në institucionet e tjera ku liria e
lëvizjes është e kufizuar, siç janë Institucionet e Shëndetit Mendor, Instituti Special në
Shtime (ISSH), Qendra për Integrimin dhe Rehabilitimin e të Sëmurëve Kronik Psikiatrik
në Shtime (QIRSKP), Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës (IPFK), Reparti i
Urgjencave dhe i Kujdesit Intensiv Psikiatrik-(UKIP), si dhe Repartet Psikiatrike dhe
Qendrat e Shëndetit Mendor në Kosovë (QSHM) si në: Prishtinë, Prizren, Gjakovë, Pejë.
MKPT për herë të parë ka vizituar edhe pikat e kalimit kufitar në Vërmicë, Hani i Elezit
dhe në Aeroportin Ndërkombëtarë të Prishtinës “Adem Jashari”. Gjatë vizitave në
institucionet ku mbahen personat e privuar lirie MKPT ka hasur në bashkëpunim të plotë
të zyrtarëve të këtyre institucioneve.

5.5 Bashkëpunimi Ndërkombëtar
Marrëdhënia ndërmjet Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (IKDNJ) dhe
sistemit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut në botën bashkëkohore, është marrëdhënie e
dyanshme dhe shumë e rëndësishme. Në njërën anë, sistemi ndërkombëtar për të drejtat e
njeriut ndihmon dhe promovon IKDNJ-të dhe ka miratuar Parimet e Parisit si standarde
normative kryesore për funksionimin e tyre, në anën tjetër IKDNJ-të i kontribuojnë
sistemit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, me pjesëmarrjen në sesionet e Këshillit për
të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara, duke përdorur procedurën e ankesës për të
sjellë në vëmendjen e këshillit shkelje të rënda të të drejtave të njeriut, apo duke
bashkëpunuar me Mekanizmat e Traktateve dhe Raporterët Special për të Drejtat e
Njeriut të Kombeve të Bashkuara.
194

A. nr. 568 dhe 569/2016, Kërkesë për Masë të Përkohshme, datë 29 shtator 2016, lidhur me ndalimin e
torturës, trajtimit çnjerëzor dhe poshtërues, përkitazi me mostrajtimin e duhur shëndetësor në burgje.
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Meqë Republika e Kosovës ende nuk është anëtarësuar në Kombet e Bashkuara,
Institucioni i Avokatit të Popullit e ka të kufizuar mundësinë për të kontribuar në sistemin
ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, për shkak të barrierave politike, mirëpo ai, si
institucion i pavarur kushtetues është i përkushtuar që të veprojë si urë lidhëse për
shkëmbimin e praktikave më të mira ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut dhe
të kontribuojë aty ku ka mundësi, por edhe të përgatis kapacitetet e tij, që në një të
ardhme, kurdo që të ndodh anëtarësimi, të jetë në gjendje të marrë përsipër obligimet e
veta në kuadër të sistemit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut.
Megjithatë, IAP edhe këtë vit, ka kontribuar përmes takimeve në të cilat ka marrë pjesë
dhe ka pasur bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me institucione homologe, rrjete dhe
organizata të tjera ndërkombëtare për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut.
Këto takime, të cilat janë paraqitur në tabelën e mëposhtme, kanë shërbyer në avancimin
e bashkëpunimit ndërkombëtar të Institucionit të Avokatit të Popullit dhe rrjetizimin e tij
në arenën ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut.
Nr.

Përshkrimi i aktivitetit

Data

1.

Konferenca “ Fëmijët prapa grilave”
Bruksel, Belgjikë
Takim lidhur me krizën e refugjateve dhe rrugën përpara
Selanik, Greqi
Takimi i nëntë vjetor i Asociacionit të Ombudsmanëve
Mediterran
Samiti i Tretë i Ombudsmanëve të Partneritetit të Lindjes
Bruksel, Belgjikë
Takimi vjetor i Aleancës Botërore për Institucionet Kombëtare
për të Drejtat e Njeriut (GANHRI)
Gjenevë, Zvicër
Punëtorina me shumë përfitues rreth Forcës së Përdorur nga
Policia
Shkup, Maqedoni
Takimi “ Shtëpitë për të moshuarit, kujdesi institucional dhe
dementia- standartet e kujdesit shendetësor dhe restriksionet e
lirisë përmes mjekimit”
Salsburg, Austri
Vizitë Zyrtare në Institucionin e Avokatit të Popullit në Shqipëri

15 shkurt 2016

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

Vizitë Studimore në Suedi
Vizitë Studimore në Austri
Takimi regjional në mes të Avokatëve të Popullit të Shqipërisë,
Kosovës dhe Maqedonisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile
nga të tre vendet, me temën " Bashkëpunimi i Shoqërisë Civile
me Avokatin e Popullit dhe marrëdhëniet ndërkufitare”
Pogradec, Shqipëri
Konferenca me temën “ Fëmijët, Evropa, Emergjenca, Mbrojtja
dhe e ardhmja e fëmijeve migrant: Sfidë për Evropën”
Paris, Francë
Konferenca rajonale “ Mbrojtja ligjore kundër diskriminimit në
Evropën Juglindore”
Budva, Mali i Zi

19 shkurt 2016
9-10 mars 2016
15-16 mars 2016
21-23 mars 2016

30-31 mars 2016

20-22 prill 2016

3 maj 2016
10-12 maj 2016
31 maj- 1 qershor 2016
6 qershor 2016

28 qershor 2016

27-30 qershor 2016
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14.

Kursi Veror lidhur me legjislacionin mjedisor evropian
Trier, Gjermani

27 qershor- 1 korrik 2016

15.

Punëtoria me temën:” Ndërtimi i kapaciteteve për monitoruesit
e kthimeve më forcë”
Varshavë- Poloni
Konferenca e Nivelit të Lartë me temën :” Sfidat e të drejtave ë
njeriut të Valës së fundit të migranëve dhe refugjatëve”
Tiranë, Shqipëri

28-29 qershor 2016

17.

Konferenca dhe Asambleja e Përgjithshme e ENOC
Vilnius, Lituani

20-21 shtator 2016

18.

Konferenca e Tetë Ndërkombëtare e Institucioneve të
Ombudsmanëve për Forcat e Armatosura
Amsterdam, Holandë

3-5 tetor 2016

19.

Takimi “ Shtëpitë për të moshuarit, kujdesi institucional dhe
dementia- standartet e kujdesit shendetësor dhe restriksionet e
lirisë përmes mjekimit”
Vjenë, Austri
Takim për Diskutimin e raportit të Lëvizjes FOL për
Sinjalizuesit, i cili pati për qëllim të krijojë bazë ligjore për
promovimin e zyrtarëve të cilët sinjalizojnë akte ilegale”.
Durrës, Shqiperi
Konferenca rajonale e ENV.net
Strugë, Maqedoni
Asambleja e Përgjithshme e ENNHRI-it dhe Seminari kundër
terrorizmit
Zagreb, Kroaci

11-13 tetor 2016

Konferenca rajonale lidhur me të drejtën në azil
Ohër, Maqedoni
Konferenca e 11-të botërore e Institutit ndërkombëtar të
Ombudsmanëve (IOI)
Bankok, Tailandë
Punëtoria regjionale lidhur me mekanizmat raportues : praktikat
më të mira ndërkombëtare
Tiranë, Shqipëri

3-4 nëntor 2016

16.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

7-8 shtator 2016

14-16 tetor 2016

21-22 tetor 2016
27-28 tetor 2016

14-19 nëntor 2016

25 nëntor 2016

26.

Konferenca e Mekanizmave Kombëtar Kundër Torturës në
kuadër të Rrjetit të Evropës Julglindore
Zagreb, Kroaci

29, 30 nëntor 2016

27.

Trajnimi lidhur me punën ndërkombëtare dhe protokollin
diplomatik
Londër, Angli
Takimi i Rrjetit të Mekanizmave Kombëtar kundër Torturës në
Evropën Juglindore, lidhur me të drejtat e migrantëve dhe
refugjatëve
Beograd, Serbi
Takim lidhur me fëmijët migrant dhe refugjatë
Shkup, Maqedoni
Seminari i Nivelit të Lartë “ Liria e shprehjes : Roli dhe mandati
i institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut dhe
mekanizmave të tjerë vendor”
Strasburg, Francë

3-6 dhjetor 2016

28.

29.
30.

13-14 dhjetor 2016

14-15 dhjetor 2016
15-16 dhjetor 2016

Tabela: Pjesëmarrja në takime ndërkombëtare
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Bashkëpunimi me homologë dhe organizata të tjera ndërkombëtare
Bashkëpunimi me homologë dhe organizata të tjera ndërkombëtare në Kosovë është një
element i rëndësishëm i punës së Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP). Kemi
kënaqësinë të raportojmë që bashkëpunimi me homologë nga vende të ndryshme, me
rrjete dhe organizata ndërkombëtare jashtë vendit dhe ato që janë me mision në Kosovë,
është jashtëzakonisht i mirë. Në kuadër të këtij bashkëpunimi janë realizuar një sërë
aktivitetesh, të cilat janë të elaboruara më poshtë.
Në sesionin parapak u raportua që IAP gjatë vitit 2016 ka marrë pjesë në 30 aktivitete të
ndryshme ndërkombëtare. Pjesëmarrja në këto aktivitete ka qenë edhe mundësi e mirë e
shkëmbimit të informatave dhe praktikave më të mira, në mënyrë që të njejtat të fillojë t‟i
zbatojë edhe në Kosovë.
Në kuadër të bashkëpunimit me institucione simotra të regjionit, IAP ka vazhduar të ketë
bashkëpunim shumë të mirë, në kuadër të të cilit janë realizuar disa aktivitete të
përbashkëta, fokusi kryesor i të cilave këtë vit ka qenë të drejtat e refugjatëve dhe çështjet
e azilit dhe të migrimit.
Vlenë të përmendet që Avokati i Popullit, z. Hilmi Jashari gjatë fjalës së tij në
Konferencën e Nivelit të Lartë me temën: ”Sfidat e të drejtave të njeriut të Valës së fundit
të migranëve dhe refugjatëve”, e cila u mbajt në Shqipëri, rekomandoi që: Të ketë qasje
të unifikuar të Ombudsmanëve në nivel botëror sa i përket mbrotjes dhe monitorimit të të
drejtave të refugjatëve; Të ndryshohen standartet ndërkombëtare lidhur me të drejtat e
migrantëve dhe refugjatëve, konkretisht Konventa lidhur me Statusin e Refugjateve e vitit
1951, meqë ajo nuk trajton në mënyrë të mjaftueshme disa nga parimet më të
rëndësishme, siç janë : parimi për mbrojtjen e dinjitetit dhe parimi i mosdëbimit (non –
refoulment).
Këto rekomandime u mirëpritën shumë nga të pranishmit e konferencës, kurse
përfaqësuesi i Këshillit të Evropës u zotua që do ta ngris këtë çështje edhe më tutje në të
ardhmen, në mënyrë që standartet ndërkombëtare t‟u përshtaten rethanave aktuale të
krijuara.
Avokati i Popullit u ftua si panelist dhe mori pjesë edhe në Konferencën e 11-të botërore
e Institutit ndërkombëtar të Ombudsmanëve (IOI), e cila u mbajt në Bankok të Tajlandës.
Në këtë konferencë, ai mbajti fjalimin lidhur me rëndësinë e bashkëpunimit në mes të
Ombudsmanëve dhe shoqërisë civile dhe domosdoshmërinë që ky bashkëpunim të ndodh
dhe forcat të unifikohen me qëllim të avanacimit dhe respektimit të të drejtave të njeriut.
Gjatë këtij viti është realizuar edhe një vizitë zyrtare tek Avokati i Popullit të Shqipërisë,
që kishte qëllim thellimin e mëtutjeshëm të bashkëpunimit në mes të dy institucioneve, e
gjithashtu dy vizita tjera studimore, njëra në Suedi e cila kishte në fokus çështjet e
diskriminimit dhe barazisë dhe tjetra në Vjenë, e cila fokusohej në parandalimin e
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torturës dhe çështje të tjera të ndërlidhura me mandatin e institucionit dhe të drejtat e
njeriut në përgjithësi.
Bashkëpunim i mirë ekziston edhe me institucione të tjera homologe në rajon dhe më
gjërë, me të cilat Institucioni i Avokatit të Popullit të Republikës së Kosovës është në
komunikim të përhershëm për çështje të interesit të përbashkët.
Projektet më mbështetje të organizatave ndërkombëtare
Institucioni i Avokatit të Popullit ka bashkëpunim shumë të mirë edhe me organizata dhe
zyra të huaja që veprojnë në Kosovë, të cilat kanë qenë partner të përhershëm mbështetës
dhe kanë vazhduar të japin ndihmë të pakursyer për fuqizimin e institucionit, ngritjen e
kapaciteteve të tij dhe promovimin e mandateve.
Një nga këto organizata është padyshim edhe Këshilli i Evropës, i cili ka ndihmuar
institucionin me projektin” Mbështetje në zbatimin e standarteve europiane për të drejtat
e njeriut në Kosovë dhe reformën e Institucionit të Avokatit të Popullit”, i cili është
financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë dhe Ambasada e Zvicrës. Në kuadër
të këtij projekti gjatë këtij viti janë realizuar një sërë seminaresh lidhur me standartet
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për
të Drejtat e Njeriut, tryeza tematike, vizita studimore në Suedi, një vlerësim i zbatimit të
pakos së ligjeve për të drejtat e njeriut, janë shkruar tri manuale lidhur me punën me raste
të diskriminimit, punën me ankesa dhe punën në monitorimin e vendeve të ndalimit, e
gjithashtu janë rekrutuar 4 këshilltarë të jashtëm ligjor. Të gjitha këto aktivitete kanë
pasur ndikim të padiskutueshëm në ngritjen e përformancës dhe realizimit më të mirë të
mandatit të Institucionit të Avokatit të Popullit.
Edhe këtë vit, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), si në të
kaluarën, e mbështeti IAP me disa aktivitete. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, janë
realizuar disa tryeza tematike të diskutimit, të cilat e kanë ndihmuar institucionin në
promovimin në nivel qendror dhe lokal të mandateve shtesë të cilat kanë dalë si rezultat i
miratimit të pakos së ligjeve për të drejtat e njeriut. Këto tryeza janë realizuar në këto
komuna të Republikës së Kosovës: Komuna e Graçanicës (31 maj), Komuna e Gjakovës
(4 korrik), Komuna e Zveçanit (13 korrik), Komuna e Zubin Potokut (26 shtator),
Komuna e Leposaviçit (10 tetor), Komuna e Mitrovicës, pjesa veriore (24 tetor), Komuna
e Prizrenit (16 nëntor), Komuna e Dragashit (22 nëntor), Komuna e Prishtinës (2 dhjetor),
Komuna e Graçanicës (me fokus në komunitetin shqiptar që jeton atje, më 5 dhjetor),
Komuna e Rahovecit dhe Malishevës (15 dhjetor).
Gjithashtu në kuadër të këtij bashkëpunimi, nga OSBE është realizuar edhe një fushatë
promovuese, përmes një TV spoti dhe postereve, e cila kishte për qëllim promovimin e
Ligjit për Avokatin e Popullit, Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Ligjit për
Barazi Gjinore. Kjo fushatë u lansua me 11 nëntor 2016 dhe u transmetua në televizion
prej datës 11 deri më 24 nëntor 2016.
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Po ashtu, Programi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara (UNFPA) ofroi mbështetje
financiare dhe teknike në realizimin e vlerësimit të parë të të drejtave në shendetin
riprodhues dhe seksual, i cili rezultoi me raportin me titull “ Të drejtat në shëndetin
seksual dhe riprodhues në Kosovë- Një realitet përtej ligji”, i publikuar me 8 dhjetor
2016. Ky raport duke iu referuar standarteve ndërkombëtare lidhur me këtë çështje,
vlerësoi gjendjen aktuale, progresin dhe sfidat dhe përfshiu 62 rekomandime të drejtuara
autoriteteve përgjegjëse lidhur me këtë çështje. IAP e ka mirëpritur këtë bashkëpunim, i
cili shpresojmë të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Njëkohësisht vlenë të përmendet edhe një bashkëpunim tjetër i mirë me Zyrën e SAVE
the CHILDREN në Kosovë, e cila në bashkëpunim me IAP, më datë 21 nëntor 2016, në
Ditën e Konventës së Kombëve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, publikoi raportin
"Zëri Ynë", i cili prezanton një hulumtim të kryer në mbarë vendin që tregon atë që
mendojnë dhe ndjejnë fëmijët e moshës 12-16 vjeç.
IAP dëshiron të falenderojë edhe Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, zyrat dhe
organizatat e tjera ndërkombëtare të cilat e kanë mbështetur IAP në sfidat dhe problemet
me të cilat është përballur, por edhe i kanë dalë në ndihmë sa herë që është konsideruar e
nevojshme. Avokati i Popullit shpreh mirënjohje dhe vlerëson lartë këtë bashkëpunim.
Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare
Anëtarësimi në mekanizma që merren me të drejtat e njeriut është një mjet i rëndësishëm
në punën e institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut dhe ka ndikim të
jashtëzakonshëm në avancimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe ofron mundësi të
shkëmbimit të praktikave më të mira në fushën e të drejtave të njeriut.
Duke pasur parasysh këtë fakt, IAP në vazhdimësi punon që të arrijë të anëtarësohet në
rrjete dhe mekanizma që konsiderohen të rëndësishme dhe ndërlidhen me punën dhe
misionin e tij. Ashtu si vitin e kaluar, lajme të mira në këtë kuadër, ka edhe këtë vit, meqë
më10 mars 2016, listës së anëtarësimeve të IAP, iu shtua edhe anëtarësimi në
Asociacionin e Ombudsmanëve të Mesdheut(AOM)195. Ky asociacion u krijua në vitin
2008, në Marsejë të Francës dhe sot ka në gjirin e tij shumë institucione anëtare nga e
gjithë hapsira për rreth Mesdheut. Asosiacioni dhe anëtarët e tij janë të përkushtuar që të
mbrojnë dhe promovojnë demokracinë, sundimin e ligjit dhe paqën sociale.
IAP, përveç tij, siç është raportuar edhe në raportin vjetor të vitit të kaluar, është i
anëtarësuar edhe në këta mekanizma ndërkombëtar:
 Instituti Ndërkombëtar i Ombudsmanëve (IOI)196
 Instituti Evropian i Ombudsmanëve (EOI)197
195

Për më shumë informata rreth Asociacionin e Ombudsmanëve të Mesdheut, vizitoni këtë uebfaqe:
www.ombudsman-med.org
196
Për më shumë informata rreth Institutit Ndërkombëtar të Ombudsmanëve, vizitoni këtë uebfaqe:
www.theioi.org
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 Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI)198
 Rrjeti i Ombudsmanëve për Fëmijë i Evropës Juglindore (CRONSEE)
 Aderues në Deklaratën e Sarajevës për bashkëpunim199
IAP gjithashtu ftohet dhe merr pjesë edhe në aktivitete të disa mekanizmave dhe rrjeteve
të tjera, në të cilat për shkak të barrierave politike është vetëm anëtar vezhgues, si në:
 Aleanca Botërore për Institucionet Kombëtare për të Drejtat e Njeriut- GANHRI (
nga e cila bëhet shqyrtimi i pajtueshmërisë së IKDNJ-ve me Parimet e Parisit)
 Rrjeti Evropian i Ombudspersonëve për Fëmijë- ENOC
 Rrjeti i Mekanizmave Kombëtar për Parandalimin e Torturës të Evreopës
Juglindore- SEE NPM (në kuadër të të cilit IAP, merr pjesë në takime të
ndryshme që kanë për qëllim bashkëpunimin, promovimin dhe shkëmbimin e
përvojës, në fushën e mbrojtjes së të drejtave të personave të privuar nga liria).
Raportimi në mekanizma të ndryshëm ndërkombëtar
IAP çdo vit pranon pyetësor të tematikave të ndryshme nga organizata ndërkombëtare për
të raportuar për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Edhe këtë vit janë dërguar
pesë pyetësor të cilët janë të listuar në tabelën e mëposhtme.
Data

Tema e raportit

Organizata/institucionit të cilit i është
dërguar raporti

14 qershor 2016

Problemet me gjakmarrjen në
Kosovë

Swiss Refugee Council

13 shtator 2016

Praktikat më të mira lidhur me
luftën kundër diskriminimit ndaj
grave me ligj dhe në praktikë

United Nations Working Group of discrimination
against women in law and in practice

16 shtator 2016

Fëmijët me aftësi të kufizuara në
Kosovë

French Defender of Rights

14 tetor 2016

Ngritja e kapaciteteve në
monitorimin e të drejtave të
njeriut

UNDP regional Office

Tabela: Lista e raporteve të derguara në organizata ndërkombëtare

5.6 Komunikimi me mediet dhe publikun
Duke ndjekur objektivat e përcaktuar me Strategjinë e Zyrës për Marrëdhënie me
Publikun dhe Mediat 2016 - 2018 të IAP-së, si dhe me qëllim të ngritjes së vetëdijes dhe
promovimit të të drejtave të njeriut, në përmbushje të mandatit dhe misionit që ka IAP,
197

Për më shumë informata rreth Institutit Evropian të Ombudsmanëve, vizitoni këtë uebfaqe: www.eoi.at
Për më shumë informata rreth Rrjetit Evropian të Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut,
vizitoni këtë uebfaqe: www. ennhri.org
199
Kjo deklaratë ka formalizuar bashkëpunimin dhe aktivitetet e të gjitha institucioneve të Ombudsmanëve
në regjion. Institucioni i Avokatit të Popullit në Kosovë e ka nënshkruar këtë Deklaratë me datën 4 prill
2014.
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komunikimi me mediat dhe publikun ka qenë intensiv, përmes kanaleve të ndryshme të
komunikimit, duke përfshirë këtu komunikimin e drejtpërdrejtë me qytetarin(ët), në radhë
të parë gjatë procesit të pranimit të ankesave, e me theks të veçantë gjatë Ditëve të
Hapura.
Afishimi i materialeve të ndryshme për publikun, qoftë në formatin e informacioneve të
përmbledhura, qoftë në formën e Raporteve, Opinioneve apo Mendimeve Juridike në
cilësinë e Mikut të Gjykatës (amicus curiae) është bërë në vazhdimësi, duke përshtatur
mënyrën dhe mjetet e komunikimit në varësi të situatës, mesazhit apo grupit të shënjuar
për komunikim.
Me përparësi të informimit substancial lidhur me punën që bën Avokati i Popullit,
mandatin dhe përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore që ka, puna e Zyrës për Media dhe
Marrëdhënie me Publikun gjatë vitit 2016, ka vënë në plan të parë publikimin e
Raporteve për rastet, Raporteve të veçanta dhe Raporteve sipas detyrës zyrtare (ex
officio). Plasimi i tyre, i shpërndarë statistikisht sipas muajve, duket si në Tabelën 1:
Tabela 1. Publikimi i Raporteve / Opinioneve / Amicus Curiae në ueb faqen zyrtare

Këto Raporte janë publikuar në ueb faqen zyrtare të IAP-së, të përcjella me informatë
përmbledhëse, e prirur kah një gjuhë e thjeshtë dhe e kuptueshme për qytetarin, por duke
ruajtur profesionalizmin dhe pa dëmtuar qartësinë e analizës juridike dhe të
rekomandimeve. Më tej, Raportet dhe informatat janë përcjellë te mediat dhe janë
shpërndarë, po ashtu, përmes faqes zyrtare në rrjetin social Facebook. Duke i shtuar
këtyre informatave edhe deklarata e njoftime të tjera lidhur me aktivitetet dhe angazhimet
e Avokatit të Popullit, në periudhën raportuese 1 janar - 31 dhjetor 2016, numri i
përgjithshëm i tyre arrin në 75. Të njëjtat janë shpërndarë, po ashtu nëpërmjet postës
elektronike, tek mediat elektronike dhe të shkruara dhe nëpërmjet tyre tek publiku i gjerë.
Të shpërndara në numra, sipas muajve, duken si në Tabelën 2.
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Tabela 2. Publikimi i informatave / deklaratave / njoftimeve / foto lajmeve në ueb faqe

Të dhënat lidhur me audiencën e ueb faqes, në periudhën janar - dhjetor 2016, tregojnë se
faqja është parë (vizituar) rreth 103.000 (njëqind e tre mijë) herë, përderisa numri i
përdoruesve (vizitorëve) shkon mbi 18.000 (tetëmbëdhjetë mijë). Nga numri i
përgjithshëm i vizitorëve të faqes, 49,1% kanë klikuar për herë të parë ueb faqen e IAPsë, përderisa 50,9% e vizitorëve i janë rikthyer ueb faqes (shih figurën 1, në të cilën
paraqiten të dhënat nga brendia e ueb faqes).
Figura 1. Të dhëna nga brendia e ueb faqes për numrin e vizitave dhe përdoruesve

Po ashtu, Avokati i Popullit, edhe gjatë këtij viti, ka qenë pjesë e paraqitjeve dhe
deklarimeve publike përmes mediave, si përgjigje në kërkesat e këtyre të fundit, për
çështje në interes të publikut dhe me fokus të drejtat e njeriut, miradministrimin apo
procese të tjera shoqërore dhe ekonomike në vend, që, në një mënyrë a tjetrën, ndërlidhen
me mandatin dhe rolin që ka Avokati i Popullit. Janë gjithsej 135 paraqitje mediale,
kryesisht të Avokatit të Popullit, por edhe të zyrtarëve të tjerë të IAP-së, në radio dhe
televizione, portale elektronike apo shtypin e shkruar. Këtu nuk përfshihet shpërndarja
apo afishimi i mëtejshëm i të njëjtave. Gjithashtu, nuk janë llogaritur edhe rastet kur
mediat i janë referuar qëndrimeve dhe rekomandimeve të Avokatit të Popullit, e që këtë
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vit kanë qenë të shpeshta, bazuar nga monitorimi rutinor i prezencës së IAP-së në mediat
tradicionale dhe në ato të reja. Tabela 3 liston shpërndarjen e paraqitjeve mediale sipas
mediumeve, bazuar në kërkesa të mediave dhe gazetarëve për prononcime, intervista,
emisione të hapura për pyetje të qytetarëve, debate e të tjera.
Tabela 3. Lista e paraqitjeve mediale, të shpërndara sipas mediumeve

Fokusi tematik i kërkesave nga mediat për deklarime / intervista të Avokatit të Popullit,
ka lëvizur nëpër periudha të caktuara. Përderisa në tremujorin e parë të vitit 2016
kryesisht ka mbizotëruar çështja e akomodimit të IAP-së dhe çështja e pensioneve e
trajtuar nga Avokati i Popullit në Raportin dërguar Komitetit të Ministrave të Këshillit të
Evropës lidhur me mosekzekutimin e aktgjykimit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të
Njeriut (GJEDNJ), tremujori i dytë është karakterizuar me më shumë tema, duke filluar
nga e drejta e pronës, diskriminimi në punë, barazia gjinore, të drejtat e fëmijëve, sistemi
i drejtësisë, gjendja në burgje dhe qendrat e shëndetit mendor etj. Në tremujorin e tretë,
kryesisht, por jo vetëm, kërkesat e mediave janë orientuar kah temat e ngritura përmes
Raporteve të IAP-së: funksionimi i sistemit ligjor, mjetet efektive juridike, e drejta e
qasjes në drejtësi, e drejta e privatësisë, e drejta e qasjes në dokumente publike, lidhur me
çështje që mbulon MKPT e IAP-së etj., ndërkaq, gjatë tremujorit të fundit të vitit 2016,
kryesisht fokusi është përqendruar te të drejtat e fëmijëve, si dhe këndvështrimi i IAP-së
brenda mandatit që ka, lidhur me zhvillime në vend gjatë kësaj periudhe.
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Gjatë vitit 2016, me një mbulim të veçantë medial, janë zhvilluar tre aktivitete:
Në nëntor, IAP në partneritet me Save the Children në Kosovë, prezantuan gjetjet e
Raportit “Zëri Ynë”, një hulumtim i realizuar në mbarë vendin, me fëmijë të moshës 1216 vjeç, përkitazi me pikëpamjet e tyre për çështje të ndryshme që afektojnë në jetën e
tyre, me theks të veçantë sa dëgjohet zëri i fëmijëve në vendimmarrje dhe çështje të tjera
që përfshin Konventa për të Drejtat e Fëmijës.
Në fillim të dhjetorit është lansuar si i veçantë Raporti për vlerësimin Nacional të të
Drejtave të Shëndetit Seksual dhe Riprodhues, i kryer nga IAP, me udhëzimet teknike
dhe mbështetje financiare nga UNFPA, Zyra nacionale në Kosovë dhe është bazuar në
rishikimin e dokumenteve dhe publikimeve relevante, ashtu si edhe në konsultimet me
autoritetet publike, shoqërinë civile, organizatat ndërkombëtare dhe profesionistët e
fushës.
Po ashtu në fund të vitit, IAP ka bërë prezantimin medial, në një konferencë të veçantë
për shtyp, të të dhënave preliminare të statistikave dhe punës së bërë përgjatë 2016-s.
Një mbështetje të veçantë sa i përket informimit të publikut, gjatë vitit 2016, ka ofruar
OSBE, Misioni në Kosovë, përmes fushatës për promovimin e pakos së ligjeve për të
drejtat e njeriut në Kosovë, ku përfshihen Ligji për Avokatin e Popullit, Ligji për barazi
gjinore dhe Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi. Fushata ka vënë theksin në rolin dhe
përgjegjësitë e IAP-së në zbatimin e këtij legjislacioni. Fushata është financuar dhe
realizuar nga OSBE, në koordinim të ngushtë me IAP-në.
Në funksion të drejtpërdrejtë të bashkëpunimit me mediat dhe me qëllim të diskutimit të
përbashkët për raportimin medial në vend dhe çështje që shënjojnë debatin e
vazhdueshëm lidhur me lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave, kundrejt të drejtës së
privatësisë, nxitjes së dhunës / urrejtjes, apo rrezikimit të sigurisë, Avokati i Popullit në
tetor të vitit 2016 ka organizuar tryezën e rrumbullakët me temën “Të drejtat e njeriut dhe
raportimi medial”, duke nxjerrë si konkluzion domosdoshmërinë e ruajtjes së baraspeshës
ndërmjet të të drejtave dhe lirive të garantuara brenda një hapësire shoqërore diverse,
çfarë është Kosova.
Gjithashtu, është me rëndësi të theksohet se, si rezultat i rekomandimit të Avokatit të
Popullit drejtuar Policisë së Kosovës, për nevojën e informimin të këtyre të fundit për
rolin dhe mandatin e IAP-së, si dhe me detyrimin që kanë organet, institucionet ose
autoritetet që ushtrojnë pushtet legjitim në Kosovë, duke përfshirë policinë, për t‟iu
përgjigjur kërkesave të Avokatit të Popullit, në pajtim me Kushtetutën e vendit (Neni
132.3), Policia e Kosovës ka informuar IAP-në se ka mbajtur takime / punëtori në të
gjitha Drejtoritë Rajonale të Policisë së Kosovës si dhe Drejtori të tjera, ku kanë marrë
pjesë mbi 300 pjesëmarrës, shumica e tyre staf mbikëqyrës dhe menaxhues.
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Me iniciativën e IAP-së, gjatë vitit 2016, ka filluar transmetimi i një cikli emisionesh me
tema të paracaktuara për të drejtat e njeriut, projekt ky që po realizohet në bashkëpunim
me Radio Televizionin e Kosovës dhe do të vazhdoj edhe në pjesën e parë të vitit 2017.
Një segment i veçantë sa i përket transparencës së vetë institucionit është edhe trajtimi i
kërkesave për qasje në dokumente publike që i drejtohen IAP-së. Gjatë vitit 2016 IAP ka
pranuar nëntë (9) kërkesa, tetë (8) prej të cilave kanë marrë përgjigje pozitive, përderisa
për një nga kërkesat, pala është udhëzuar për në institucionin përkatës ku ndodhen
dokumentet e kërkuara. Duhet të theksohet se shumica e kërkesave janë drejtuar për më
shumë se një dokument, e nganjëherë kërkues të ndryshëm kanë kërkuar dokumente të
njëjta. Duke pasur parasysh këto specifika, si përgjigje në kërkesat e parashtruara, janë
150 dokumente që u janë vënë në dispozicion palëve kërkuese.

6 FINANCIMI
6.1 Buxheti i IAP-së
IAP është institucion i pavarur i cili financohet nga buxheti i Republikës së Kosovës.
Sipas Ligjit për Avokatin e Popullit “IAP e përgatit propozimin e buxhetit të tij vjetor dhe
ia dërgon për miratim Kuvendit të Republikës së Kosovës”.200 Po sipas kësaj dispozite
ligjore, IAP-së i sigurohet buxhet i nevojshëm “pavarësisht nga dispozitat e ligjeve të
tjera”.201

6.2 Financimi i IAP-së nga Buxheti i Republikës të Kosovës
Duke u bazuar në procesin ligjor për përgatitjen dhe dorëzimin e kërkesës së rregullt
buxhetore, Avokati i Popullit e ka parashtruar kërkesën e vet buxhetore për vitin 2016,
Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Kërkesa buxhetore e Avokatit të Popullit për vitin 2016, është përgatitur mbi bazën e
planit të punës dhe të aktiviteteve të planifikuara të IAP-së. Buxheti i IAP-së në fillim të
vitit fiskal buxhetor të vitit 2016 është ndarë në masën monetare prej 980,071.00 €, dhe
ky buxhet i IAP nuk ka qenë i ndarë sipas kërkesës buxhetore të IAP të vitit 2016. Vetëm
pas kërkesave të përseritura të IAP gjatë vitit 2015 si edhe në fillim të vitit 2016, nga ana
e organeve vendimmarrëse është rindarë buxheti i IAP për vitin 2016 plotësisht sipas
kërkesës buxhetore të IAP për vitin 2016 në masën monetare prej 1.402.219.00 €, sipas
Ligjit për plotësimin dhe ndryshimn e Ligjit nr.05/L-071 për Buxhetin e Republikës të
Kosovës për vitin 2016.
Pasqyrimin e gjendjes të buxhetit të IAP për vitin 2016, sipas buxhetit fillestar, buxhetit
të rindarë, të kursimeve dhe shpenzimeve buxhetore do t‟a paraqesim në formën tabelare.
200
201

Ligji për Avokatin e Popullit, nr. 05/L-0195, neni 35, paragrafi 2.
Po aty.
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Ndërsa, raportin dhe pasqyrimin ë detajuar të të gjitha rrjedhave në buxhetin e IAP-it për
vitin buxhetor 2016 dhe sipas të gjitha kategorive dhe nënkategorive të veçanta
ekonomike, i dërgohet Kuvendit të Republikës së Kosovës sipas formularit të unifikuar
për raportime financiare nga institucionet e pavarura, ashtu siç është kërkohet nga
Komisioni për Buxhet i Kuvendit të Republikës së Kosovës.202

Buxheti Final i vitit 2015

Buxheti Final për vitin 2016

Deklarimi i kursimeve
buxhetore dhe shkutimet tjera
me vendim të Qeverisë

Buxheti rindarë me plotësim
ndryshimin e Ligjit nr.05/L071 për Buxhetin e vitit 2016

Buxheti i ndarë – fillestar për
vitin 2016

Kërkesa buxhetore për vitin
2016

Kategoria Ekonomike

Në tabelën si në vijim e paraqesim buxhetin e IAP-it, duke filluar me Kërkesën
buxhetore, buxhetin e ndarë, buxhetin e rindarë në bazë të Ligjit për plotësimin dhe
ndryshimn e Ligjit nr.05/L-071 për Buxhetin e Republikës të Kosovës për vitin 2016,
deklarimin e kursimeve buxhetore nga IAP, shkurtimet buxhetore me vendimin e Qeverisë
të Republikës të Kosovës në muajin dhjetor 2016 dhe buxhetin final për vitin 2016.

Paga dhe
mëditje

920.366.00 625.560.00

920.366.00 323.888.50 596.477.50 601.535.27

Mallra dhe
shërbime

390.353.00 329.011.00

390.353.00

63.632.74 326.720.26 314.201.73

Shpenzime
komunale

25.500.00

25.500.00

25.500.00

2.507.78

22.992.22

16.410.02

Shpenzimet
kapitale

66.000.00

0.00

66.000.00

15.800.00

50.200.00

0.00

Gjithsej
buxheti

1.402.219.00 980.071.00

1.402.219.00 405.829.02 996.389.98 932.147.02

Tabela: Buxheti sipas Kërkesës buxhetore, buxheti i ndarë, buxheti rindarë me plotësim ndryshimin e ligjit,
deklarimi i kursimeve buxhetore nga IAP dhe shkutimet me vendim të Qeverisë dhe buxheti final për vitin
2016
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Raporti financiar i detajuar për buxhetin e IAP-së do t‟i dërgohet Kuvendit të Republikës së Kosovës,
sipas formularit unik për raportime financiare.
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Planifikimi i buxhetit, shpenzimi i buxhetit dhe deklarimi i kursimeve buxhetore për vitin
2016 nga ana e IAP është realizuar sipas nevojave dhe destinacionit të përcaktuar për
punë dhe funksionimit të IAP-së, kurse nuk ka munguar monitorimi dhe kontrolli i
brendshëm në shfrytëzimin e buxhetit. Për sqarime deklarimi i kursimeve buxhetore nga
ana e IAP-it për vitin 2016 është bërë kryesisht në Paga dhe Mëditje (në shumën prej
250.000.00 € për faktin hkak se buxheti i ndarë për paga ka qenë e përllogaritur për tërë
vitin buxhetor, kurse ku buxhet ka qenë i mundshëm ligjërisht në shfrytëzim nga IAP tek
në muajin gusht 2016) dhe Mallra dhe shërbime ( në shumën prej 20.000.00 € ka qenë për
shkak të lirimit të obligimeve për qiranë me rastin e akomodimit të IAP në zyra të
ndërtesës publike). Kurse shkurtimet direkte buxhetore të buxhetit të IAP nga ana e
Qeverisës të Republikës të Kosovës janë aplikuar e zbatuar gjatë muajit dhjetor 2016.
Vlerësuar si një tërësi deklarimin e kursimeve buxhetore të IAP dhe shkurtimet buxhetore
të Qeverisë, me të drejtë konstatojmë se kursimet e përgjithshme në fund të vitit buxhetor
janë në masën monetare prej 405.829.02 €.
Shkurtimi i buxhetit të IAP për vitin 2016 nga ana e qeverisë në fund të vitit fiskal nuk ka
pasur ndikim dhe pengesa në punë lidhur me ushtrimin e plotë të mandatit dhe
kompetencave të IAP për vitin 2016.
6.3

Buxheti final i IAP-së dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2016

Buxheti final i IAP për vitin buxhetor 2016 është realizuar për 99.52 %. Në tabelën
vijuese e paraqesim gjendjen e buxhetit final në raport me shpenzimet buxhetore për vitin
2016. Paraqitja tabelare e të dhënave buxhetore është sipas kategorive ekonomike dhe
sipas shpenzimeve të shprehura në përqindje.
Nr.

Kategoritë
ekonomike

Buxheti Final
2016

Buxheti i
shpenzuar

Mjete të lira

Realizim
i në %

1.

Paga dhe mëditje

596.477.50

596.477.50

0.00

100.00 %

2.

Mallra dhe
shërbime

326.720.26

324.706.06

2.014.20

99.38 %

3.

Shpenzime
komunale

22.992.22

20.264.20

2.728.02

88.13 %

4.

Shpenzime
kapitale

50.200.00

50.200.00

0.00

100.00 %

996.389.98

991.647.76

4.742.22

99.52 %

Gjithsej

Tabela: Buxheti final dhe realizimi i shpenzimeve buxhetore për vitin 2016
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6.4 Financimi i IAP-së nga donatorët
Gjatë vitit 2016, IAP-i ka pasur donacione të ndryshme nga ana e institucioneve
ndërkombëtare të cilat veprojnë në Kosovë si: Këshilli i Evropës, OSBE, UNDP, etj.
Në mënyrë të veçantë duhet emërtuar donacionin e Këshillit të Evropës, i cili ka
ndihmuar IAP me projektin ”Mbështetje në zbatimin e standarteve europiane për të
drejtat e njeriut në Kosovë dhe reformën e Institucionit të Avokatit të Popullit”, i cili
është financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë dhe Ambasada e Zvicrrës. Në
kuadër të këtij projekti janë realizuar trajnime e seminare lidhur me standartet
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për
të Drejtat e Njeriut, tryeza tematike, vizita studimore në Suedi, etj. Gjithashtu kanë qenë
të rekrutuar 4(katër) këshilltarë të jashtëm ligjor. lidhur me përgatitjen e raporteve të
veçanta (ex-officio) të punës për periodën gjashtëmujore, 15 korrik 2016 deri më 15
shkurt 2017.
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7 STATISTIKAT
7.1 Përmbledhja statistikore e ankesave dhe rasteve për vitin 2016
Nga 1 janari 2016 deri më 31 dhjetor 2016, në selinë e IAP-së në Prishtinë dhe në zyrat
rajonale janë parashtruar 1694 ankesa dhe kërkesa për këshillë apo ndihmë juridike, nga
qytetarët e Kosovës.
Numri më i madh i rasteve të hetuara nga IAP, gjatë periudhës raportuese, kanë qenë
kryesisht përkitazi me: të drejtën për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, mbrojtjen
shëndetësore dhe sociale, të drejtën e punës dhe ushtrimit të profesionit, mbrojtjen e
pronës, të drejtën për mbrojtje juridike, etj.
Në tabelat e mëposhtme, në mënyrë të hollësishme paraqitet numri i përgjithshëm i
ankesave të paraqitura dhe rasteve të hetuara, rasteve të zgjidhura, raporteve për rastet e
hetuara, rekomandimeve të nxjerra në raporte, etj.
Tabela 1: Ankesat e paraqitura nga qytetarët në IAP gjatë vitit 2016
Numri i përgjithshëm i ankesave të paraqitura në IAP

1694

Numri i personave të përfshirë në ankesat e paraqitura203

3686

Përkatësia etnike e ankuesve
Shqiptarë
Serb

1481
101

Ashkali

27

Boshnjak

23

Egjiptas

21

Rom

19

Turq

16

Të tjerë

6

Gjinia e ankuesve të paraqitur në Institucioni i Avokatit të Popullit
Meshkuj
Femra

1313
381

Autoritetet përgjegjëse ndaj të cilave janë drejtuar ankesat (një ankesë mund të ketë më
shumë se një palë përgjegjëse)
Gjykatat
203

500

Një ankesë mund të ketë disa ankues, të cilët pohojnë se u janë shkelur të drejtat nga autoritetet publike
188

Ministritë

476

Komunat

283

Policia

80

Person privat

69

Prokuroritë Shtetërore

57

Ndërmarrjet publike

49

Agjencia Kosovare për Privatizim

38

Kompanitë private

30

Autoritetet e huaja

23

Agjencia Kosovare e Pronës

13

Të tjera
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Tabela 2: Ankesat e shpallura të papranueshme gjatë vitit 2016
Numri i ankesave të shpallura të papranueshme

801

Baza ligjore e papranueshmërisë së ankesave bazuar në Ligjin për Avokatin e Popullit
S‟ka shkelje, keqadministrim - Neni 22, pika 1.1

241

Në shfrytëzim të mjeteve juridike - Neni 22, pika 1.3

209

Mos shfrytëzim i mjeteve juridike - Neni 22, pika 1.4

184

Jashtë juridiksionit - Neni 21, pika 1.3.1

119

Mosinteresim, dështim i palës - Neni 22, pika 1.2

44

E parashtruar pas afatit ligjor - Neni 21, pika 1.3.2

4

Tabela 3: Rastet e hapura për hetim IAP gjatë vitit 2016
Rastet e hapura për hetim nga ankesat e paraqitura nga qytetarët
Rastet e hapura sipas detyrës zyrtare (Ex. Officio)

893
56

Përkatësia etnike e qytetarëve bazuar në rastet e hetuara
Shqiptarë
Serb

755
80
189

Ashkali

18

Boshnjak

11

Rom

10

Turq

9

Egjiptas

4

Të tjerë

6

Gjinia e ankuesve bazuar në rastet e hetuara nga Institucioni i Avokatit të Popullit
Meshkuj

695

Femra
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Autoritetet përgjegjëse të rasteve të hetuara nga IAP (një rast mund të ketë më shumë se
një palë përgjegjëse)
Gjykatat

304

Ministritë

252

Komunat

171

Policia

45

Prokuroritë Shtetërore

35

Agjencia Kosovare për Privatizim

24

Ndërmarrjet publike

22

Person Privat

14

Agjencia Kosovare e Pronës

9

Kompanitë private

9

Autoritetet e huaja

8

Të tjera

94

Tabela 4: Lënda e rasteve të hetuara, bazuar në të drejtat e garantuara me
Kushtetutë (një rast mund të përfshijë më shumë se një shkelje të të drejtave të
garantuara)
E drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm

259

Mbrojtja shëndetësore dhe sociale

152

E drejta e punës dhe ushtrimit të profesionit

146
190

Mbrojtja e pronës

143

E drejta për mjete juridike

93

Të drejtat e të akuzuarit

65

Barazia para ligjit

59

Të drejtat e fëmijës

53

E drejta për arsimin

27

E drejta e qasjes në dokumente publike

26

Përgjegjësia për mjedisin jetësor

24

E drejta e privatësisë

19

E drejta për jetën

18

Mbrojtja gjyqësore e të drejtave

18

Ndalimi i torturës, trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues

16

Raste për ndërmjetësim

14

E drejta e martesës dhe familjes

11

Dinjiteti i njeriut

8

Liria e lëvizjes

8

E drejta e lirisë dhe sigurisë

6

Kufizimi i të drejtave dhe lirive themelore

4

Liria e shprehjes

2

E drejta e integritetit personal

2

Liria e besimit, ndërgjegjjes dhe e fesë

1

Liria e mediave

1

Të drejtat zgjedhore dhe të pjesëmarrjes

1

Interpretimi i dispozitave për të drejtat e njeriut

1

Tabela 5: Numri i përgjithshëm i rasteve të mbyllura nga IAP gjatë vitit 2016 (jo
vetëm rastet e vitit 2016, por edhe rastet e regjistruara më herët e të mbyllura gjatë këtij
viti)
Numri i përgjithshëm i rasteve të mbyllura

418

Baza ligjore e mbylljes së rasteve bazuar në Ligjin për Avokatin e Popullit
191

I zgjedhur pozitivisht, në pajtim me kërkesën e ankuesit - Neni 21, pika 1.5.

247

I papranueshëm, s‟ka shkelje, keqadministrim - Neni 22, pika 1.1

70

I papranueshëm, në shfrytëzim të mjeteve juridike - Neni 22, pika 1.3

44

I papranueshëm, mos shfrytëzim i mjeteve juridike - Neni 22, pika 1.4

37

I mbyllur për mosinteresim të ankuesit, dështim i palës - Neni 22, pika 1.2

10

I papranueshëm, jashtë juridiksionit - Neni 21, pika 1.3.1

2

I mbyllur me raport

8

Tabela 6: Raportet me rekomandime për rastet nga IAP
Raporte për rastet e hetuara (nga ankesat e qytetarëve)

17

Raporte për rastet e hetuara ex officio

12

Letra me rekomandime

8

Rekomandime në Raportet dhe letrat me rekomandime

173

Opinione juridike

5

Amicus Curiae

3

Kërkesë për masë të përkohshme

2

Tabela 7: Implementimi i rekomandimeve të nxjerra në raportet për rastet e
hetuara nga IAP
Autoriteti përgjegjës

Rekomandime të
implementuara

Rekomandime të
paimplementuara

Në pritje për
implementim

Ministria e Transportit dhe
Infrastrukturës

2

Ministria e Arsimit

1

3

5

Ministria e Shëndetësisë

4

3

30

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

2

4

3

Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Ministria e Bujqësisë

1
2

192

Ministria e Drejtësisë

12

Qeveria e Kosovës

21

Komuna Vushtrri

2

Komuna Gjakovë

2

4

Komuna Fushë Kosovë

2

Komuna e Prishtinës

2

Komuna e Gjilanit

1

Komuna e Vitisë

3

Komuna e Ferizajt

1

Komuna e Rahovecit

1

Komuna e Lipjanit

1

Komuna e Novobërdës

1

Komuna e Obiliqit

1

Komuna e Klinës

1

1

Komuna Kllokot

2

Kuvendi i Kosovës

3

KEDS

3

Inspektorati Policor i Kosovës

2

Agjencioni Kosovar i
Privatizimit

1

2

Policia e Kosovës

4

1

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

2

5

Këshilli Prokurorial i Kosovës
Instituti Gjyqësor

6

5
3

1

Agjencia për Barazi Gjinore

1
2

Gjykata Themelore në Gjakovë

1

Gjykata Themelore në Prishtinë

2

Gjykata Themelore në Prizren

1

193

Gjykata e Apelit

2

Zyra e Prokurorit disciplinor

1

Zyra e Kryeprokurorit

2

Prokuroria Themelore në
Prishtinë

1

Rekomandime të përgjithshme
Gjithsej

4
36

36

101

194

7.2 Paraqitja grafike e statistikave 1 janar 2016 - 31 dhjetor 2016
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shpallura të
papranueshme
47%

Rastet e hapura
për hetim nga
ankesat e
paraqitura nga
qytetarët
53%

Figura 1: Shqyrtimi i ankesave të paraqitura në IAP gjatë vitit 2016
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Figura 2: Përkatësia etnike e qytetarëve bazuar në ankesat e paraqitura në IAP
gjatë vitit 2016
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Figura 3: Gjinia e qytetarëve bazuar në ankesat e paraqitura në IAP gjatë vitit
2016
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Figura 4:Autoritetet përgjegjëse të ankesave të paraqitura në IAP gjatë vitit 2016
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Figura 5: Përkatësia etnike e qytetarëve bazuar në rastet e hapura për hetim gjatë
vitit 2016
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Figura 6:Autoritetet përgjegjëse të rasteve të hetuara nga IAP
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Figura 7: Lënda e rasteve të hetuara, bazuar në të drejtat e garantuara me
Kushtetutë
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Figura 8: Rastet e mbyllura nga IAP gjatë vitit 2016 (jo vetëm rastet e vitit 2016, por
edhe rastet e regjistruara më herët e të mbyllura gjatë këtij viti)
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Figura 9: Implementimi i rekomandimeve të nxjerra në raportet për rastet e
hetuara nga IAP

199

Shkurtesat

AKPv
AKPr
AKK
AMM
AOM
ASK
AShAK
ASHMDHP
BE
BIK
BSL
CRONSEE
DAPK
DÇPB
DFDIL
DKA
DKD
DUDNJ
DHPGJSK
ECMI
ENOC
EOI
EULEX
GDF
GJEDNJ
GJKK
GJTHP
GJTHPz
IAP
ICC
IGJK
IOI
IPFK

Agjencia Kosovare e Privatizimit
Agjencia Kosovare e Pronës
Agjencia Kundër Korrupsionit
Agjencia për Mbrojtje të Mjedisit
Asociacioni i Ombudsmanëve të Mesdheut
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës
Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Bashkimi Evropian
Bashkësia Islame e Kosovës
Burgu i Sigurisë së Lartë
Rrjetin e Ombudsmanëve për Fëmijë të Evropës Juglindore
Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës
Drejtoria për Çështje Pronësore dhe Banesore
Departamenti për Familjet e Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe
Viktimat Civile
Drejtoria Komunale e Arsimit
Departamenti kundër Diskriminimit
Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut
Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës
Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve
Rrjeti Evropian i Ombudsmanëve për Fëmijë
Instituti Evropian i Ombudsmanëve
Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit
Grupi për të Drejtat e Fëmijëve
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut
Gjykata Kushtetuese e Kosovës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Gjykata Themelore në Prizren
Institucioni i Avokatit të Popullit
Komiteti Koordinues Ndërkombëtar i Institucioneve Kombëtare
Instituti Gjyqësor i Kosovës
Instituti Ndërkombëtar i Ombudsmanëve
Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës
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IPK
IKDNJ
ISHM
KEDNJ
KEK
KEDS
KES
KGJK
KK
KKSB
KKPB
KMDLNJ
KMDF
KOMF
KOS
KPK
KPRK
LQDP
LGBT
MAP
MAPL
MASHT
MBPZHR
MD
MKK
MKPT
MMPH
MPB
MPMS
MSH
OAK
OJQ
OKB
OSBE
PLK
QK
QKRMT
QKUK
QP

Inspektoriati Policor i Kosovës
Institucionet Kombëtare për të Drejtat e Njeriut
Instituti i Shëndetit Mendor
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut
Korporata Energjetike e Kosovës
Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike
Këshilli Ekonomiko Social
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Kuvendi Komunal
Këshilli Komunale për Siguri në Bashkësi
Komisioni për Kërkesa Pronësore dhe Banesore
Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut
Këshillit për Mbrojtje dhe Drejtësi për Fëmijë
Koalicioni i OJQ-ve për të Drejtat e Fëmijëve
Kisha Ortodokse Serbe
Këshilli Prokurorial të Kosovës
Kodi Penal i Republikës së Kosovës
Ligji për Qasje në Dokumente Publike
Lesbian, Gay, Bisexsual and Transgender
Ministria e Administratës Publike
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Drejtësisë
Ministria për Komunitete dhe Kthim
Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria e Shëndetësisë
Oda e Avokatëve të Kosovës
Organizatë Joqeveritare
Organizata e Kombeve të Bashkuara
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
Paneli për Lirim me Kusht
Qendra Korrektuese
Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës
Qendra Klinike Universitare e Kosovës
Qendra e Paraburgimit
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RTK
SHSK
UÇK
UNDP
UNICEF
UNHCR
USAID
ZAP
ZKK
ZKM
ZPD
ZQM

Radio Televizioni i Kosovës
Shërbimi Sprovues i Kosovës
Ushtria Çlirimtare e Kosovës
Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
Komisariati i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë
Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm
Zyra për Komunitete dhe Kthim
Zyra e Kryeministrit
Zyra e Prokurorit Disiplinor
Zyra për Qeverisje të Mirë
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