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Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGj) (www.kgscenter.net) 

QKSGj ka kontribuar në integrimin gjinor që nga viti 2002 dhe vazhdimisht mundohet që të 
arrijë barazinë gjinore në Kosovë. Ka qenë nismëtare e ndryshimeve ndaj sistemit 
diskriminues, normave shoqërore dhe standardeve të dyfishta brenda shoqërisë kosovare dhe 
është shumë aktive në monitorimin e institucioneve publike. Misioni i QKSGj-së është integrimi 
i analizave, programeve dhe politikave të ndjeshme ndaj gjinisë në të gjithë sektorët e 
shoqërisë kosovare duke rritur ndërgjegjësimin gjinor dhe duke u përqendruar në çështjet 
gjinore, zhvillimi i studimeve gjinore dhe sigurimi se ka përfshirje të politikave të ndjeshme 
gjinore përmes hulumtimit, zhvillimit të politikave, avokimit dhe lobimit   

 

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore (CSGD) (www.csgd-ks.org)  

CSGD punon me komunitetin LGBTI që nga tetori 2003. Qëllimi i CSGD-së është të 
mbështesë, mbrojë dhe avokojë për të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë. Që nga viti 
2003, CSGD ka bërë përpjekje maksimale në fuqizimin të komunitetit LGBTI në Kosovë, për 
të rritur ndërgjegjësimin për popullatën e gjerë, për të mbrojtur të drejtat e personave LGBTI, 
dhe për të punuar në parandalimin e HIV mes personave gej, biseksual dhe burrave tjerë që 
kanë marrëdhënie me burra tjerë (MSM) në Kosovë. 

 

Përgjegjësia:  
 
Ky hulumtim është kryer me mbështetje Mbretëria e Holandës. Përmbajtja e këtij raporti është 
vetëm përgjegjësi e QKSGj-së dhe CGSD-së në asnjë mënyrë nuk pasqyron qëndrimin zyrtar 
të Mbretërisë së së Holandës.  

Autorësia:  
 
© Qendra Kosovare për Studime Gjinore, Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore, maj 
2021. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, 
memorizohet apo përcillet në asnjë formë e me asnjë mjet elektronik, mekanik, me anë të 
fotokopjes, në disk apo në mënyra të tjera pa miratimin paraprak nga QKSGj dhe CSGD.  



3 

 

Përmbajtja 
 

1. Hyrje .................................................................................................................... 5 
2. Metodologjia dhe grupet e shenjëstruara ........................................................ 5 
3. Korniza ligjore .................................................................................................... 6 
4. Korniza institucionale ........................................................................................ 7 
5. Intervistat dhe gjetjet ....................................................................................... 10 
6. Kërkesat për qasje në dokumentet publike dhe përgjigjet .......................... 20 
7. Rastet e shquara .............................................................................................. 20 
8. Përmbyllje ......................................................................................................... 25 
9. Rekomandimet ................................................................................................. 25 
10.  Bibliografia ........................................................................................................ 27 
 

  



4 

Shkurtesat 
 
ABGj  Agjencia për Barazi Gjinore 
CEL  Qendra për Barazi dhe Liri 
CSGD  Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore 
NjDNj  Njësitet për të Drejtat e Njeriut 
RrGK  Rrjeti i Grave të Kosovës 
LGBTI  Lesbike, Gej, Biseksual, Transgjinor, Interseksual 
LMD  Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi 
MASHT Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë  
MMPHI Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës 
MDIS  Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike 
MAPL  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 
MF  Ministria e Financave 
MSH  Ministria e Shëndetësisë 
ZQM  Zyra për Qeverisje të Mirë 
UNDP  Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim 
YIHR-KS Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë 
 

  



5 

1. Hyrje 
 
Çështja e trajtimit të barabartë në bazë të një vargu të veçorive të mbrojtura ka vazhduar të 
jetë në ballë të diskursit publik në Kosovë. Kjo ka përfshirë nisma të ndryshme, përfshirë edhe 
debate publike përmes forumeve të ndryshme për të drejtat e grave, të drejtat e pakicave, të 
drejtat e personave me aftësi të kufizuara, si dhe trajtimin e komunitetit LGBTI. 
 
Sa i përket komunitetit LGBTI, ka pasur disa zhvillime pozitive. Ndryshimet në Kodin Penal iu 
mundësojnë prokurorëve të kërkojnë dhe gjyqtarëve të shqiptojnë dënime më të ashpra kur 
dëshmohet se një kryes i veprës është motivuar për të kryer një vepër penale për shkak të 
orientimit seksual ose të perceptimit lidhur me orientimin seksual të viktimës. 
 
Ngjashëm, Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi (LMD), i miratuar në vitin 2015, adreson në 
mënyrë specifike diskriminimin në bazë të orientimit seksual, si dhe në bazë të gjinisë dhe 
identitetit gjinor dhe bëri një varg ndryshimesh tjera, duke përfshirë mundësinë që Avokati i 
Popullit të pranojë parashtresa për hetim. Zhvillimet tjera përfshijnë legjislacion dytësor 
(Rregullorja për mekanizmat institucional për mbrojtje nga diskriminimi në qeveri dhe komuna 
(Rregullorja)) për forcimin e kornizës si në nivel vendi, ashtu edhe në atë komunal, për të 
siguruar mbrojtje nga diskriminimi. 
 
Qeveria gjithashtu ka miratuar një plani veprimi për LGBTI, i cili paraqet veprim të 
rëndësishëm në rritjen e vetëdijesimit, si dhe në adresimin e çështjeve strukturore që prekin 
komunitetin LGBTI për shkak të dispozitave legjislative, zbatimit të tyre ose në rastet kur 
përkundër kornizës ligjore rezultojnë në trajtim diskriminues. 
 
Media gjithashtu është angazhuar për këtë temë dhe ka mbajtur diskutime të shumta lidhur 
me orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Gjersa jo të gjithë kanë qasje pozitive ose janë të 
informuar mirë, përgjithësisht angazhimi i shfaqur ka mundësuar që kjo çështje të diskutohet 
më gjerësisht. Qasja e mediave, si dhe e institucioneve, për të punuar bashkërisht me 
shoqërinë civile ka mundësuar mbajtjen për herë të dytë të Paradës të Krenarisë të LGBTI-
së. 
 
Pavarësisht këtyre zhvillimeve pozitive, ende ka vend për përmirësim. Personat LGBTI 
vazhdojnë të përballen me mos-tolerancë, diskriminim dhe gjuhë të urrejtjes, siç përballen 
edhe pakicat tjera dhe grupet e margjinalizuara. Njohja ligjore e gjinisë nuk është bërë në 
mënyrë adekuate. Kjo ndikon në të gjitha sferat e jetës së tyre prej pamundësisë për të 
shprehur identitetin ose orientimin gjinor dhe për të ushtruar të drejtën e tyre për jetë private 
dhe familjare e deri në arsim, punësim, qasje në kujdesin shëndetësor, etj. Me qëllim të 
kërkimit të përmirësimit të jetës së përditshme të komunitetit LGBTI, si dhe pakicave të tjera 
dhe grupeve të margjinalizuara, ka ardhur koha për të bërë një përmbledhje të të gjitha 
ndryshimeve dhe amendamenteve të ndryshme që janë bërë viteve të fundit. Kjo jo vetëm që 
do të mundësojë një përmbledhje të thukët, por mund të përdoret si vegël për të kërkuar llogari 
nga institucionet përkatëse në lidhje me status quo-në dhe për të kërkuar përmirësime përmes 
rekomandimeve specifike dhe të zbatueshme. 
 

2. Metodologjia dhe grupet e shenjëstruara 
 
Një hulumtim i shkurtë dytësor u bë për të përcaktuar se cilat pjesë tjera të legjislacionit, përveç 
Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi, do të përdoren për të matur ndikimin bashkë me vlerësim 
të statistikave ekzistuese. Kjo u pasua me hulumtim në terren përmes pyetësorëve të 
parashtruar institucioneve kyçe për të përcaktuar çfarë veprimesh kanë ndërmarrë që kur kanë 
hyrë në fuqi detyrimet përkatëse. Roli i OJQ-ve u identifikua si i rëndësishëm për të ofruar të 
dhëna të dorës së parë (duke respektuar besueshmërinë) duke mundësuar regjistrimin e disa 
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mangësive, si dhe për të ofruar raste të studimit në lidhje me trajtimin diskriminues të përjetuar. 
Kjo qasje u miratua për të mundësuar një pasqyrë më të mirë se ku qëndrojmë tani pas 
përmirësimit të kornizës ligjore dhe pas ndërmarrjes të planeve të veprimit për të identifikuar 
rekomandimet kryesore. 
 
Ky hulumtim ka synuar hisedarët në vijim që janë përgjegjës për zbatimin e Ligjit për Mbrojtje 
nga Diskriminimi: Institucioni i Avokatit të Popullit, ZQM-ja brenda Zyrës së Kryeministrit, 
Njësia ose Zyrtari për mbrojtje nga diskriminimi në ministri dhe komuna, gjykatat përkatëse, 
shërbimi i prokurorisë, policia, profesionistët për të drejtat e njeriut në ministri dhe komuna. 
 

3. Korniza ligjore 
Korniza ligjore e Kosovës ofron bazë të fortë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Barazia1 
dhe mos-diskriminimi2 janë parimet themelore të Kushtetutës. Këto të drejta janë shpjeguar 
më hollësisht në Ligjin për Mbrojtje nga Diskriminimi3 dhe Ligjin për Barazi Gjinore4. 
LMD-ja ofron mbrojtje në bazë të: kombësisë apo lidhjes me ndonjë komunitet, origjinës 
sociale, racës, etnisë, ngjyrës, lindjes, origjinës, seksit, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit 
seksual, gjuhës, shtetësisë, besimit fetar dhe besimit, përkatësisë politike, mendimit politik 
apo mendimeve të tjera, gjendjes sociale ose personale, moshës, gjendjes familjare ose 
martesore, shtatzënisë, lehonisë, pasurisë, gjendjes shëndetësore, aftësisë së kufizuar dhe 
trashëgimisë gjenetike5. 
Ky ligj zbatohet për të gjitha veprimet apo mosveprimet e të gjitha institucioneve shtetërore, 
të personave fizik dhe juridik, të sektorit publik dhe privat, të cilët shkelin, kanë shkelur ose 
mund të shkelin të drejtat e çdo personi apo personave fizik dhe juridik, në të gjitha fushat e 
jetës6. Llojet e trajtimit të pabarabartë specifikohen si diskriminimi i drejtpërdrejtë dhe i 
tërthortë, diskriminimi në bazë të perceptimit, diskriminimi i shumëfishtë, ngacmimi, nxitja e 
diskriminimit, viktimizimi, segregacioni, diskriminimi në bazë të asociimit, si dhe mungesa e 
përshtatjes/akomodimit të arsyeshëm për personat me aftësi të kufizuara7. 
Ligji për Barazi Gjinore mbron dhe promovon barazinë e gjinive si vlerë themelore e një 
shoqërie demokratike8. Ky ligj vlen për meshkujt dhe femrat dhe garanton mundësi dhe trajtim 
të barabartë në sferat publike dhe private të jetës shoqërore9. 
Kodi Penal i Kosovës10 ofron mbrojtje në lidhje me gjuhën e urrejtjes dhe krimet e urrejtjes. 
Neni 141 për nxitjen e përçarjes dhe mos-durimit ka përfshirë orientimin gjinor dhe identitetin 
gjinor si arsye të qarta për mbrojtje. Shkalla e dënimit për krimet e tilla është deri në pesë vjet 
burgim. 
Kodi Penal përfshin rrethanat e ngjashme rënduese ku viktima është shënjestër për shkak të 
orientimit seksual ose identitetit gjinor, ndër shkaqet e tjera për mbrojtje, që janë përshkruar 

 
1 Neni 3 (Barazia para ligjit) dhe Neni (Vlerat, që i referohen barazisë) të Kushtetutës së Kosovës 
2 Neni 24 i Kushtetutës së Kosovës 
3 Ligji Nr. 05/L-051 
4 Ligji Nr. 05/L-020 
5 Neni 1, LMD 
6 Neni 2(1), Po aty 
7 Neni 4(1), Po aty 
8 Neni 1(1), Ligji për Barazi Gjinore 
9 Neni 2(1), Po aty 
10 Ligji Nr. 06/L-074 
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në një numër nenesh që korrespondojnë me krime të ndryshme si vrasje e rëndë11, sulm12, 
lëndim i lehtë trupor13, lëndim i rëndë trupor14, asgjësimi ose dëmtim i pronës15. 
Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve gjithashtu dënohet me Kodin e 
tanishëm Penal16. Mohimi ose kufizimi i të drejtave të parashikuara me Kushtetutë ose me 
marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuara dënohet me burgim deri në tri vjet. 

4. Korniza institucionale 
Institucioni i Avokatit të Popullit ka mandatin për të shërbyer si organ për barazi për 
promovimin, mbikëqyrjen dhe mbështetjen e trajtimit të barabartë pa diskriminim për arsye të 
mbrojtura të specifikuara në Ligjin për Barazi Gjinore dhe Ligjin për Mbrojtje nga 
Diskriminimi17. Roli dhe kompetencat kryesore të institucionit përcaktohen me Kushtetutë18, 
gjersa këto specifikohen më tej në Ligjin për Avokatin e Popullit19. 

Si organ për barazi, Institucioni i Avokatit të Popullit ka mandat mbi sektorin publik dhe privat. 
Në këtë cilësi, kompetencat e Institucionit të Avokatit të Popullit përfshijnë pranimin e 
ankesave për diskriminim për të cilat mund të japë mendime dhe rekomandime, ofrimin e 
ndihmës viktimave në hartimin e ankesave për gjykata, paraqitjen në cilësinë e mikut të 
gjykatës (amicus curiae), nisjen e hetimeve ex-officio, kërkimin e hetimeve nga prokuroria dhe 
institucionet e tjera të pavarura, mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit, bashkëpunimin me organizatat 
e shoqërisë civile, mbledhjen e të dhënave për praktikat e diskriminimit, informimin e publikut 
dhe raportimin para Kuvendit të Kosovës20. 
Paraqitja e ankesave kundër diskriminimit te Institucioni i Avokatit të Popullit nuk është kusht 
ose nuk përbën pengesë për viktimën për të parashtruar padi në gjykatë21. Organizatat apo 
subjektet tjera juridike mund të ndihmojnë ose përfaqësojnë viktimat me pëlqimin e tyre, për 
zhvillimin e procedurave tek Avokati i Popullit22. Procedurat për ankesa për diskriminim janë 
të ngjashme me ato për abuzimet tjera. 
Përveç kësaj, Rregullorja për Mekanizmat Institucional për Mbrojtje nga Diskriminimi në 
Qeveri dhe Komuna (GRK Nr. 03/17) (Rregullorja) konsolidoi mekanizma shtesë për mbrojtjen 
kundër diskriminimit, përfshirë: 

• Zyrën për Qeverisje të Mirë (ZQM); 
• Njësinë ose Zyrtarin për mbrojtje nga diskriminimi në ministri; 
• Njësinë ose Zyrtari për mbrojtje nga diskriminimi në komuna23; 

Rregullorja përcakton mënyrën se si ministritë/komunat caktojnë njësitë ose zyrtarët përkatës, 
detyrat e tyre, si dhe kriteret e nevojshme për këta zyrtarë24. 

 
11 Neni 173(1.10) Kodi Penal i Kosovës, Ligji Nr. 06/L-074 
12 Neni 184(3), Po aty 
13 Neni 185(3), Po aty 
14 Neni 186(4), Po aty 
15 Neni 321(4), Po aty 
16 Neni 190, Po aty 
17 Neni 1(2), Ligji për Avokatin e Popullit 
18 Neni 133 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës 
19 Ligji Nr. 05/L-019 
20 Neni 9, Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi 
21 Neni 12, Po aty 
22 Po aty. 
23 Neni 4 i Rregullores për mekanizmat institucional për mbrojtje nga diskriminimi në qeveri dhe komuna (GRK 
Nr. 03/17) (Rregullorja) 
24 Neni 5 dhe 6, Po aty 
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Detyrat e ZQM-së përfshijnë25: 

• të ofrojë këshilla për qeverinë në çështjet për mbrojtje nga diskriminimi dhe promovimin 
e barazisë;  

• të monitorojë zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit; 
• të hartojë politika, strategji dhe plane të veprimit në çështjet për mbrojtje nga 

diskriminimi; 
• të japë mendime për projekt-legjislacionin e propozuar nga qeveria në pajtim me 

standardet e të drejtave të njeriut në fuqi; 
• të mbledhë të dhëna statistikore ose të dhëna të tjera, të krijojë baza të të dhënave 

për grupet kryesore të ndjeshme, të realizojë studime, hulumtime dhe trajnime për 
çështjet për mbrojtje nga diskriminimi; 

• të bashkëpunojë me trupat përkatës qeveritarë të shteteve të tjera dhe organizatat 
ndërkombëtare për çështjet për mbrojtje nga diskriminimi; 

• të paraqesë raport çdo vit në qeverinë për zbatimin e Ligjit dhe gjithashtu mund të 
hartojë raporte të veçanta për zbatimin e tij; 

• të bashkëpunojë dhe mbështesë institucionet tjera në hartimin dhe zbatimin e planeve 
të veprimit për barazi dhe mos-diskriminim, integrim të barazisë dhe iniciativa për 
promovimin e barazisë dhe luftim të diskriminimit. 

Përveç kësaj, ZQM-ja do të koordinojë, mbështesë dhe ofrojë mundësi rrjetëzimi për 
njësitë/zyrtarët për mbrojtje nga diskriminimi në fushën e avancimit të njohurive të tyre përmes 
trajnimeve apo formave tjera. 
Kohëve të fundit, ZQM-ja është përqendruar në fushat në vijim: 

• zhvillimin e një kornize dhe doracaku për monitorimin e rekomandimeve të Institucionit 
të Avokatit të Popullit në nivel qendror dhe lokal të qeverisjes; 

• bashkë me Këshillin e Evropës, në zhvillimin e një kornize monitoruese (treguesve) 
lidhur me zbatimin e LMD-së; 

• realizimin e hulumtimeve në tërë vendin për „Diversitetin dhe Barazinë në Kosovë” ku 
janë mbuluar të gjitha grupet e margjinalizuara, si dhe për diskriminimin gjatë 
pandemisë; 

• miratimin e një politike kundër ngacmimit seksual në institucionet publike në Kosovë; 
• ofrimin e ndihmës për themelimin e Grupit Teknik për mbrojtje nga diskriminimi i 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian; 
• bashkë me UNDP-në dhe Akademinë e Drejtësisë, organizimin e trajnimeve mbi 

mekanizmat për mbrojtje nga diskriminimi. 
Zyrtarët për Mbrojtje nga Diskriminimi në kuadër të ministrive i kanë detyrat dhe përgjegjësitë 
në vijim26: 

• ofron mbështetje në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe strategjive të ministrisë për 
promovimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen nga diskriminimi; 

• mbështet dhe promovon praktikat e mira për të parandaluar dhe luftuar diskriminimin 
si dhe promovuar barazinë; 

• informon dhe udhëzon për të drejtën e mbrojtjes nga diskriminimi dhe për mjetet ligjore 
në dispozicion për këtë mbrojtje për të gjithë punonjësit dhe personat që pretendojnë 
që janë të diskriminuar; 

• zhvillon dialogun e rregullt me institucionet dhe organizatat jo qeveritare dhe grupet e 
ndjeshme në lidhje me çështjet e diskriminimin; 

• propozon masa afirmative me qëllim të parandalimit ose kompensimit të pafavorshëm 
të grupeve ose personave të lidhur me ndonjë prej bazave të përcaktuara; 

 
25 Neni 8, Po aty 
26 Neni 9 i Rregullores 
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• bashkëpunon dhe këshillon njësinë përkatëse të burimeve njerëzore, lidhur me kriteret 
për mundësi dhe trajtim të barabartë e të cilat duhet të respektohen dhe zbatohet gjatë 
procesi të rekrutimit në përputhje me legjislacionin në fuqi; 

• të monitorojë zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit; 
• bashkëpunon dhe mbështet ZQM-në në hartimin e planeve relevante të veprimit mbi 

mbrojtjen nga diskriminimin dhe barazinë, paraqet raport çdo vit, në ZQM, për zbatimin 
e Ligjit në nivel ministrie sipas formatit të përcaktuar nga ZQM, dhe gjithashtu harton 
raporte të veçanta për zbatimin e tij; 

• ofron këshilla dhe rekomandime për Ministrinë, në çështjet për mbrojtjen nga 
diskriminimi dhe promovimin e barazisë; 

• jep mendime për projekt legjislacionin e përgatitur nga ministria, në pajtim me 
standardet e të drejtave të njeriut në fuqi dhe të praktikave të qeverisjes së mirë, në 
bashkëpunim me Departamentin Ligjor; 

• mbledh të dhëna statistikore mbi bazat e përcaktuara si dhe të dhëna tjera dhe 
raporton tek Zyra për Qeverisje të Mirë; 

• bashkëpunon dhe mbështet njësitë tjera të ministrisë për të hartuar dhe zbatuar plane 
të veprimit për mbrojtjen nga diskriminimi, dhe iniciativa për promovimin e mbrojtjes 
dhe luftimin e diskriminimit; 

• në koordinim të ngushtë me strukturat tjera organizative në ministri, promovon të 
drejtat e njeriut, integrimin e barazisë dhe mbrojtjen nga diskriminimi në të gjitha 
politikat, programet dhe praktikat/funksionet e ministrisë përkatëse. 

Zyrtarët për Mbrojtje nga Diskriminimi në kuadër të komunave i kanë detyrat dhe përgjegjësitë 
në vijim27: 

• ofron mbështetje në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe planeve lokale për 
promovimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen nga diskriminimi në komunën 
përkatëse; 

• mbështet dhe promovon praktikat e mira dhe ndihmon në ngritjen e kapaciteteve të 
komunës për të parandaluar dhe luftuar diskriminimin dhe promovuar barazinë në 
zbatimin e funksioneve të saj; 

• në koordinim të ngushtë me strukturat tjera organizative që veprojnë në kuadër të 
komunës, promovon mbrojtjen nga diskriminimi në të gjitha politikat/ dhe funksionet e 
komunës; 

• bashkëpunon me Avokatin e Popullit në sigurimin e zbatimit të çdo rekomandimi për 
komunën, të dalë nga rastet e diskriminimit ku ky institucion ka vendosur; 

• informon dhe udhëzon, në formë verbale apo të shkruar, për të drejtën e mbrojtjes nga 
diskriminimi dhe për mjetet ligjore në dispozicion për këtë mbrojtje për të gjithë 
punonjësit dhe personat që pretendojnë që janë të diskriminuar; 

• prezanton një raport vjetor tek ZQM-ja sipas formatit të përcaktuar nga ajo mbi 
zbatimin e ligjit për mbrojtje nga diskriminimi në kuadër të komunës, si dhe 
bashkëpunon dhe mbështet ZQM-në në hartimin e planeve relevante të veprimit lidhur 
me zbatimin e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi; 

• mbledh të dhëna statistikore mbi bazat e përcaktuara si dhe të dhëna tjera dhe 
raporton tek Zyra për Qeverisje të Mirë; 

• zhvillon aktivitete vetëdijesimi dhe edukimi lidhur me promovimin e Ligjit për Mbrojtje 
nga Diskriminimi, si dhe të kryejë hulumtime, sondazhe në çështjet e diskriminimit;  

• merr pjesë në cilësinë e vëzhguesve në komisionet disiplinore dhe të ankesave në 
kuadër të komunës; 

• të publikojë raporte dhe të bëjë rekomandime për çfarëdo lloj çështjeje që lidhet me 
diskriminimin.  
 

 
27 Neni 10 i Rregullores  



10 

Të gjithë zyrtarët në nivel qendror dhe komunal të obliguar të bashkëpunojnë  dhe t’i 
bashkërendojnë aktivitetet e tyre, si dhe me ZQM-në28. Përveç kësaj, zyrtarët obligohen të 
ndjekin të gjitha aktivitetet që synojnë zhvillimin e kapaciteteve të tyre, t’i zbatojnë në punën e 
përditshme njohuritë e përfituara, si dhe kanë të drejtë të propozojnë dhe të marrin pjesë në 
programe për zhvillim profesional29. Gjithashtu, ministritë dhe/ose komunat duhet t’iu ndajnë 
mjete financiare të mjaftueshme mekanizmave institucionalë për mbrojtje nga diskriminimi për 
zbatimin e detyrave dhe përgjegjësive specifike30. 

5. Intervistat dhe gjetjet31 
 

Ky hulumtim përdori metodologjinë në formë të pyetësorit për kryerjen e intervistave të 
strukturuara me institucionet përkatëse. Qëllimi ishte të sigurohej njëtrajtshmëri ndërmjet 
hisedarëve të përfshirë me qëllim të sigurimit të informatave më të dobishme të rëndësishme 
për një institucion të caktuar. Megjithatë, për shkak të pandemisë Covid-19, nuk pati mundësi 
të bëheshin intervista sy më sy. Pati përpjekje për të kryer intervista përmes takimeve virtuale. 
Por, meqenëse kjo metodë nuk u tregua e suksesshme, të gjithë hisedarëve ua dërguam 
pyetësorin me postë elektronike që ata t’i përgjigjeshin. Jo të gjithë hisedarët e kontaktuar u 
angazhuan në këtë proces. Madje, edhe ata që u angazhuan dhanë informata që fatkeqësisht 
nuk ishin të dobishme sepse shumica e të anketuarve nuk i morën parasysh udhëzimet e 
përfshira në pyetësor për të dhënë informata cilësore që kërkoheshin. Në vend të kësaj, 
përgjigjet e dhëna kishin prirje të ishin mjaft të përgjithshme, pa ofruar hollësi të duhura që 
kërkoheshin. Sidoqoftë, përgjigjet ofruan disa informata dhe praktika të dobishme nga e tërë 
Kosova, të cilat mund të jenë të dobishme përshirë shkëmbimin e përvojave, praktikat më të 
mira dhe mundësia e nxjerrjes së konkluzioneve të caktuara, si dhe rekomandimet që duhet 
të bëhen. 

Qeveria qendrore 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) 

MAPL-ja beson se si ministri është e informuar mirë për LMD-në. Ajo e konsideron se e ka 
mision avancimin e qeverisjes lokale në bashkëpunim me institucionet përkatëse për të 
siguruar shërbime efikase pa diskriminim në nivel lokal. Në nivel lokal, ekzistojnë gjithsej 34 
Njësi për të Drejtat e Njeriut (NjDNj), të cilat veprojnë si mekanizma dhe janë përgjegjëse për 
promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, zbatimin e politikave, strategjive dhe planeve 
të veprimit të institucioneve publike në përputhje me standardet ndërkombëtare për të drejtat 
e njeriut. Përveç kësaj, NjDNj-të bashkëpunojnë me Institucionin e Avokatit të Popullit duke 
mbajtur takime të rregullta dhe duke i adresuar ankesat. MAPL-ja vuri në pah se ajo ishte 
përfshirë në reformën legjislative që rezultoi në LMD-në dhe Ligjin për Barazi Gjinore, si dhe 
në ngritjen e kapaciteteve. 

Për qëllim të LMD-së, MAPL-ja është përqendruar në promovimin e të drejtave të njeriut, 
këshillimin me NjDNj-të në nivel lokal dhe në suaza të raportimit. Neni 11 i LMD-së kërkon që 
të gjitha ministritë dhe komunat të caktojnë njësinë apo zyrtarin përkatës për të koordinuar 
dhe raportuar për zbatimin e këtij ligji. Vetë MAPL-ja caktoi një zyrtar dhe u shkroi të gjitha 
kryetarëve të komunave për detyrimin e secilës komunë për të caktuar një zyrtar për mbrojtje 
nga diskriminimi. Sipas të dhënave të saj, gjithsej 26 komuna kanë caktuar zyrtarin e tillë, 

 
28 Neni 12, Po aty 
29 Neni 14, Po aty 
30 Neni 7, Po aty 
31 Intervistat apo përgjigjet janë marrë gjatë vitit 2020, shumica gjatë tremujorit të tretë dhe të katërt të 2020-s. 
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kurse 10 të tjera nuk e kanë bërë këtë32. Përveç kësaj, MAPL-ja, vetë ose në bashkëpunim 
me ZQM-në apo organizatat joqeveritare (vendore dhe ndërkombëtare), ka organizuar një 
sërë trajnimesh për të njoftuar zyrtarët në nivel lokal për ndryshimet në legjislacion. MAPL-ja 
ka ndarë fonde për mbajtjen e disa trajnimeve. Organizimi i trajnimeve të tilla nënkupton që 
ka pasur promovim të legjislacionit dhe ngritje të kapaciteteve. Sipas këndvështrimit të MAPL-
së, kjo do të thotë se ankesat do të trajtohen qoftë në nivelin qendror apo lokal. Megjithatë, ka 
ende nevojë për vetëdijesim dhe duhet punë e mëtutjeshme për të siguruar zbatimin e LMD-
së. 

Vlen të përmendet se në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, MAPL-ja ka iniciuar shtatë 
(7) raste në gjykatat përkatëse kundër komunave për mosrespektimin e të drejtave të njeriut33. 
Sa i përket politikave, MAPL-ja ka miratuar Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale 2016-2026 
dhe Planin e Veprimit për vitin 2020, ka identifikuar pesë (5) objektiva që përqendrohen në të 
drejtat e njeriut duke përfshirë promovimin e të drejtave të njeriut dhe ngritjen e kapaciteteve. 
MAPL-ja gjithashtu merr pjesë në Grupin Teknik për mbrojtje nga diskriminimi i komuniteteve 
rom, ashkali dhe egjiptian. Në fund, MAPL-ja, në bashkëpunim me DEMOS, publikoi Raportin 
e Performancës së Komunave për vitin 2019, në të cilin ceket se 17 komuna përmbushën 
kriteret minimale. Kriteret e përdorura përfshijnë treguesit për të drejtat e njeriut. Megjithatë, 
MAPL-ja e pranon që mund të bëhet më shumë për të funksionalizuar strukturat siç janë 
caktimi i zyrtarëve përkatës në komunat që nuk e kanë bërë këtë, krijimin e një baze të të 
dhënave për regjistrimin e të gjitha rasteve dhe që të gjithë hisedarët të jenë aktivë në 
promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përfshirë edhe institucionet që i përmbushin 
detyrat e tyre dhe qytetarët që i dorëzojnë ankesat e tyre. 

 

Ministria e Shëndetësisë (MSH) 

Ministria e Shëndetësisë u përgjigj në kërkesën për qasje në dokumente publike34, si dhe 
kërkesës për intervistë dhe informatat e ofruara në të dy kërkesat janë paraqitur më poshtë. 

Përfaqësuesi i MSh-së u përgjigj se ata janë të informuar mirë për LMD-në dhe i referohen atij 
në detyrat e përditshme. Kjo ka përfshirë referimin e këtij legjislacioni gjatë tryezave të 
rrumbullakëta dhe prezantimin e ndryshimeve në legjislacion. Për më tepër, legjislacioni dhe 
detyrimet që ligji i imponon iu janë promovuar dhe prezantuar profesionistëve të shëndetësisë 
gjatë tryezave të rrumbullakëta, takimeve dhe diskutimeve. Brenda MSh-së, rekomandimet iu 
janë drejtuar zyrtarëve përkatës, në rastet kur zyrtarët kishin shqetësime se mund të vinte deri 
te shkelja e të drejtave të pacientëve për të marrë shërbime shëndetësore. Këto janë shembuj 
të rëndësishëm, por për fat të keq, nuk u ofruan hollësi specifike. 

Përfaqësuesi i MSh-së vuri në pah se ata janë trajnuar mirë për temën në fjalë dhe do të kishin 
mundësi të reagonin dhe të trajtonin ankesat për diskriminim. 

Përmes përgjigjes ndaj kërkesës për qasje në informata, MSh-ja theksoi se Ministria nuk 
kishte pranuar asnjë ankesë që pretendon diskriminim edhe pse Ministria ka linjë telefonike 
për ankesa për shërbimet e kujdesit shëndetësor, përmes së cilës regjistrohen dhe 

 
32 Sipas të dhënave të MAPL-së të vitit 2019, komunat e mëposhtme nuk e kanë caktuar zyrtarin që kërkohet: 
Ranillug, Zubin Potok, Mamushë, Novobërdë, Podujevë, Deçan, Rahovec, Gllogoc, Mitrovicë e Veriut, Graçanicë. 
33 Nuk është e qartë nëse kjo ndërlidhet me diskriminimin në mënyrë specifike sepse nuk janë ofruar hollësi të 
mëtutjeshme. 
34 Përveç intervistave ose përgjigjeve të marra përmes pyetësorit, shumicës së hisedarëve të shenjëstruar iu 
është parashtruar edhe kërkesa për qasje në dokumente publike. Megjithatë, në shumë raste nuk ka pasur 
përgjigje për kërkesën për qasje në dokumente publike. 
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procedohen ankesat lidhur me çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve 
të kujdesit shëndetësor. 

Gjatë vitit 2019, MSh-ja organizoi trajnime që përqendroheshin në LMD-në për shtatë (7) 
Qendrat rajonale Kryesore të Mjekësisë Familjare, në të cilat morën pjesë 176 profesionistë 
shëndetësorë të niveleve të ndryshëm përfshirë stafin drejtues dhe klinik, gjatë të cilave u 
mblodhën 76 pyetësorë. 

Në pyetjen nëse Ministria ka miratuar politika pas nxjerrjes së LMD-së, MSh-ja u përgjigj se 
legjislacioni kryesor i MSh-së (Ligji për Shëndetin dhe ai për Sigurimin Shëndetësor) 
përmbajnë parimet e barazisë, mos-diskriminimit, transparencës dhe llogaridhënies. Përveç 
kësaj, Ministria ka linjë telefonike për ankesat e qytetarëve, si dhe strategji dhe plane veprimi 
që marrin parasysh të drejtat e njeriut. MSh-ja nuk ka ndarë buxhet specifik për ngritjen e 
vetëdijesimit për LMD, sidoqoftë MSh-ja vuri në pah se gjatë seancave trajnuese në nivel 
rajonal, e vërejti se pjesëmarrësit kishin interesim të madh për këtë çështje. MSh-ja gjithashtu 
theksoi se ka bashkëpunuar me organizatat joqeveritare, veçanërisht ato që përqendrohen në 
të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe ato që punojnë me komunitetet rom, ashkali 
dhe egjiptian35. 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) 

MASHT-i u përgjigj në kërkesën për qasje në dokumente publike, si dhe kërkesës për 
intervistë dhe informatat e ofruara në të dy kërkesat janë paraqitur më poshtë. 

Përfaqësuesi i MASHT-it u përgjigj se ata janë të informuar mirë për LMD-në. MASHT-i i është 
referuar pjesës së sipërpërmendur të legjislacionit lidhur me ofrimin e ndihmës për qytetarët 
për t’i drejtuar ata ku të parashtrojnë ankesat, si pjesë e themelimit të kornizës institucionale 
për promovimin e legjislacionit, përfshirë edhe përmes seancave informuese të mbajtura në 
nivel komune për drejtoritë e arsimit dhe shkollat. Edhe pse Ministria nuk ka ndarë buxhet 
specifik për zbatimin e legjislacionit, ajo ka shpenzuar fonde të cilat kanë kontribuar në 
zbatimin e tij, përshirë edhe mbajtjen e seancave informuese për LMD-në, mbështetjen e 
projekteve që merren me braktisjen e shkollës dhe dhënien e granteve për nxënësit dhe 
studentët pa diskriminuar në bazë të gjinisë, përkatësisë etnike apo ndonjë veçorie tjetër të 
mbrojtur. Përndryshe, sipas MASHT-it, zbatimi i LMD-së bazohet në veprimet e të gjithëve 
brenda institucionit dhe rezultatet do të shihen duke reflektuar trajtim të barabartë në fushë 
specifike siç është arsimi dhe pa diskriminim. 

Përfaqësuesi i MASHT-it ka ofruar ndihmë në trajtimin e një sërë rastesh me të cilat është 
marrë dhe merret Inspektorati i Arsimit. MASHT-i gjithashtu ka bashkëpunuar me ZQM-në, 
Institucionin e Avokatit të Popullit dhe partnerët nga shoqëria civile. Në veçanti, MASHT-i ka 
bashkëpunuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje me zhvillimin e programeve 
për siguri në komunitet, duke integruar tema të ndjeshme për komunitetet tona dhe të drejtat 
e njeriut. Përveç kësaj, Ministria ka bashkëpunuar me ZQM-në dhe organizatat si CSGD dhe 
CEL për të adresuar diskriminimin bazuar në gjini dhe orientim seksual në kurrikulën e arsimit 
para-universitar. Ndërsa në lidhje me rekomandimet nga Institucioni i Avokatit të Popullit, 
përfaqësuesi i MASHT-it tregoi se ata kanë përmbushur një rol këshillues për zbatimin e 
rekomandimeve të Avokatit të Popullit lidhur me shkeljet e të drejtave të njeriut, përfshirë 
diskriminimin. 

 
35 Megjithatë, MSh-ja nuk tregoi me cilat organizata joqeveritare bashkëpunoi. 
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Sa i përket sfidave në zbatimin e LMD-së, MASHT-i identifikoi shembujt lidhur me punësimin 
dhe avancimin, të cilat mund të jenë të vështira për t’i sfiduar. Megjithatë, këto sfida mund të 
tejkalohen vetëm nëse rastet raportohen. Raportimi dhe ngritja e zërit gjithashtu do të duhej 
të ndikonte te vendimmarrësit dhe sjellja e tyre. 

Në përgjigjen ndaj kërkesës për qasje në informata, MASHT-i theksoi se është marrë me një 
numër rastesh, por nuk mund të shtjellonte më hollësisht për shkak të detyrimit të privatësisë. 
Pas miratimit të LMD-së, janë bërë një varg ndryshimesh, përfshirë edhe ndryshime në 
skemën organizative të MASHT-it, ku janë marrë parasysh ndryshimet strukturore. MASHT-i 
gjithashtu ka përfshirë LMD-në në projektligjin për arsim, në procesin e hartimit të teksteve 
për kurrikulë dhe në rekrutim. Sa i përket monitorimit të respektimit të LMD-së, MASHT-i ka 
raportuar në ZQM. Sidoqoftë, ajo pret të ketë një kornizë të standardizuar të monitorimit, e cila 
do të duhej të prodhonte raportim cilësor të bazuar në tregues të matshëm. Lidhur me 
buxhetin, MASHT-i ka planifikuar aktivitetet për vitin e ardhshëm, të cilat do të mbulohen 
përmes buxhetit të ministrisë dhe mbështetjes nga partnerët. 

 

Ministria e Financave (MF) 

Përfaqësuesi i MF-së theksoi se ata janë të informuar mirë për LMD-në dhe Zyra për të Drejtat 
e Njeriut (ZDNj) brenda MF-së punon bazuar në këtë ligj. Detyrat e përditshme të ZDNj-së 
bazohen në këtë ligj. Njëkohësisht, ligji shërben si udhërrëfyes për të gjithë punonjësit e të 
gjitha niveleve për të identifikuar format e diskriminimit dhe mbrojtjen që ofron ligji. ZDNj-ja ka 
ndjekur trajnimet e ofruara nga ZQM-ja dhe Instituti i Kosovës për Administratë Publike. ZDNj-
ja është nën Divizionin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe prandaj nuk ka buxhet të 
vetin. Por, më herët, kur ishte themeluar si njësi, kjo zyrë kishte buxhet të vet. 

ZDNj-ja ka marrë pjesë në një sërë trajnimesh dhe ka mbajtur trajnime për stafin brenda MF-
së lidhur me pakon e ligjeve për të drejtat e njeriut dhe trajtimin e ankesave. ZDNJ-ja 
bashkëpunon me një varg institucionesh, përfshirë Institucionin e Avokatit të Popullit, ZQM-
në, ABGj-në, Zyrën e Koordinatorit Nacional për mbrojtje nga dhuna në familje, Zyrën e 
Koordinatorit Nacional kundër trafikimit me qenie njerëzore, si dhe me organizatat e shoqërisë 
civile. Sipas ZDNj-së, sfidat kryesore janë: funksionalizimi i mekanizmave për mbrojtje nga 
diskriminimi, ngritja e kapaciteteve dhe shkëmbimi i përvojave. Megjithatë, këto sfida mund të 
tejkalohen përmes bashkërenditjes dhe bashkëpunimit ndërinstitucional për monitorimin dhe 
zbatimin e LMD-së. 

 

Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike (MDIS)36 

MDIS-ja theksoi se përfaqësuesit e saj kanë njohuri për Ligjin për Mbrojtje nga Diskriminimi 
edhe pse atyre nuk i kërkohet që t’i referohen atij gjatë kryerjes së detyrave të përditshme. 
Njëkohësisht, përfaqësuesi i MDIS-it nuk ka marrë pjesë në ndonjë trajnim me theks në këtë 
legjislacion e as nuk ka ndarë buxhet për zbatimin e këtij legjislacioni. Megjithatë, 
përfaqësuesit e MDIS-it ndjeheshin të aftë për të zbatuar legjislacionin duke u siguruar që nuk 
do të ketë diskriminim dhe që mund t’i trajtojnë ankesat. MDIS-ja ka mbajtur një sërë takimesh 
të nivelit të lartë, si dhe takime me një numër të shërbyesve civilë për rritjen e vetëdijesimit 
për këtë legjislacion. Në kuadër të kësaj, MDIS-ja ka bashkëpunuar me ZQM-në. Në të njëjtën 
kohë për MDIS-in kishte sfida përfshirë mungesa e trajnimit dhe nevoja për përmirësimin e 

 
36Ju lutem, mbani mend që kjo ministri nuk ekziston më. Megjithatë, meqenëse kemi marrë përgjigje, ato janë 
përfshirë në raport.  
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bashkëpunimit me Institucionin e Avokatit të Popullit, institucionet e tjera publike dhe 
organizatat e shoqërisë civile. Sfidat e tilla mund të adresohen duke ngritur kapacitetet, 
organizuar trajnime dhe duke intensifikuar bashkëpunimin. 

 

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) 

MMPHI-ja vuri në pah se ishte e informuar mirë për LMD-në. Në përgjithësi, zyrtarët e saj janë 
në gjendje t’i referohen ligjit sipas nevojës. Pas hulumtimit të brendshëm mbi gjininë, që 
rekomandoi përfshirje më të madhe të Zyrës për Drejtat e Njeriut, kjo u zbatua me përfshirjen 
e një përfaqësuesi në një varg strategjish dhe komisionesh. Zyrtari për Mbrojtje nga 
Diskriminimi (ZMD) ka qenë i përfshirë në një numër trajnimesh dhe do të jetë në krye të 
hartimit të një koncept-dokumenti për ndryshimin klimatik, në të cilin mund të përfshihet 
perspektiva gjinore. Në mënyrë të ngjashme, ZMD-ja ka marrë pjesë në fushata publike ku 
është integruar perspektiva kundër diskriminimit. ZMD-ja gjithashtu është përfshirë në 
komisione të ndryshme ku janë trajtuar ankesa të ndryshme. 

Edhe pse zyra nuk ka buxhet të veçantë, aktivitetet mund të organizohen duke e shfrytëzuar 
buxhetin e përgjithshëm të ministrisë. Si shembull, në vitin 2019, u organizua një tryezë e 
rrumbullakët për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Gruas, gjatë së cilës u diskutua për 
zbatimin e LMD-së dhe të Ligjit për Avokatin e Popullit. 

Ministria ka bashkëpunuar me partnerë ndërkombëtarë si SIDA për të kryer hulumtime. 
Hulumtimi i vitit 2017-2018 gjeti se pat mungesë të barazisë gjinore në raporte dhe mungesë 
të njohurisë institucionale për barazinë gjinore. Në vitin 2018 u formua një grup me 
përfaqësues nga departamente të ndryshme për të shqyrtuar mënyrën e integrimit të barazisë 
gjinore në nivel organizativ dhe operacional. Në vitin 2019 u hartua një dokument që 
përqendrohej në barazinë gjinore, si dhe një plan strategjik dhe u mbajtën një numër 
trajnimesh. Përveç kësaj, plani strategjik përmban një plani veprimi për të marrë parasysh 
barazinë gjinore dhe integrimin e tij në programet përkatëse37.Gjithashtu, janë organizuar një 
numër trajnimesh përshirë trajnimin mbi „Dallimet/Seksi dhe gjinia, diskriminimi gjinor, rolet 
gjinore, normat, stereotipat gjinorë”, i cili u ndoq nga 17 punonjës të ministrisë. Një trajnim 
tjetër u përqendrua në „Dhunën në baza gjinore dhe ndikimin e gjinisë në mjedis” në të cilin 
morën pjesë edhe punonjësit e ministrisë. Një ndër sfidat kryesore mbetet mungesa e vullnetit 
për të iniciuar/raportuar rastet e diskriminimit, të cilat mund të eliminohen vetëm me rritje të 
vetëdijesimit. 

Qeverisja lokale (Komunat) 

Komuna e Dragashit 

I anketuari vuri në pah se janë paksa të informuar lidhur me LMD-në dhe i janë referuar atij 
në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe rregulloreve të komisioneve. Përveç kësaj, ka pasur 
bashkëpunim të brendshëm (përfshirë edhe me kryetarin e komunës) ku vërejtjet për 
monitorimin e komisioneve dhe përfaqësimin bazuar në përkatësi etnike dhe gjini janë 
përcjellë tutje. Një nga sfidat e identifikuara nga i anketuari në Dragash është se ka nevojë 
për ngritje të kapaciteteve që zyrtarët të jenë më të përgatitur për t’i trajtuar rastet e 
diskriminimit brenda një institucioni ose që ato të referohen jashtë komunës. Gjithashtu, duhet 
të ketë bashkëpunim më të madh ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj lokale për të bërë 
përmirësimet e duhura. 

 
37.Strategjia dhe Plani i Veprimit për Barazi Gjinore 
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Komuna e Drenasit 

Sipas të anketuarit, ata janë paksa të informuar për LMD-në dhe kjo vjen si pasojë e mungesës 
së trajnimit lidhur me këtë legjislacion. Sidoqoftë, LMD-ja është marrë parasysh në hartimin 
dhe zbatimin e politikave dhe planeve lokale për monitorimin e të drejtave të njeriut dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi brenda komunës dhe ngritjen e kapaciteteve përmes shkëmbimit 
të praktikave më të mira për të parandaluar diskriminimin. Edhe pse komuna nuk ka ndarë 
buxhet për zbatimin e LMD-së, i anketuari vë në pah se i tërë stafi e ka për detyrë që të zbatojë 
ligjin. Gjithashtu, zyrtarët janë të përgatitur për t’i trajtuar ankesat apo rastet e diskriminimit 
dhe vazhdojnë të jenë të hapur për bashkëpunim për rritjen e vetëdijesimit dhe promovimin e 
të drejtave të njeriut, barazisë gjinore dhe mos-diskriminimit. 

Komuna e Gjilanit 

Ngjashëm me komunat e tjera, i anketuari vuri në pah se ata janë deri-diku të informuar për 
LMD-në dhe identifikoi se ka nevojë për ngritjen e kapaciteteve. Sidoqoftë, zyrtarët theksuan 
se janë të gatshëm për t’i trajtuar ankesat për diskriminim bazuar në LMD. Shërbyesit civilë 
brenda komunës gjithashtu janë të informuar për LMD-në dhe mundësinë për të parashtruar 
ankesa lidhur me format e ndryshme të diskriminimit. Sa i përket bashkëpunimit jashtë 
komunës, komuna nuk ka bashkëpunuar me asnjë institucion tjetër dhe një ndër sfidat e 
identifikuara lidhet me mungesën e trajnimeve dhe kapaciteteve. 

Komuna e Kaçanikut 

I anketuari vuri në pah se kanë njohuri për LMD-në dhe janë njoftuar nga MAPL-ja dhe ABGj-
ja. Në baza ditore, komuna i referohet LMD-së në lidhje me hartimin dhe planifikimin e 
buxhetit, gjatë rekrutimit në sektorë të ndryshëm, përfshirë në kujdes shëndetësor, arsim dhe 
administratë dhe në zbatimin e Udhëzimit Administrativ 03/2016 si masë afirmative për 
regjistrimin e pasurisë në emër të të dy bashkëshortëve. 

Zyrtarët theksuan se ata kanë marrë pjesë në trajnime të organizuara nga ABGj-ja dhe se 
komuna ka ndarë fonde për organizimin e ngjarjeve të ndryshme për barazi gjinore duke 
përfshirë debate, tryeza të rrumbullakëta dhe fushata të ndryshme. Zyrtarët publikë brenda 
komunës bashkëpunojnë gjatë përmbushjes së detyrave të ndryshme të përmendura më lart. 
Jashtë komunës, janë mbajtur ligjërata në shkolla lidhur me legjislacionin për barazi gjinore 
ku janë shtjelluar çështje të ndryshme, përfshirë trashëgimia, dhuna në familje dhe trafikimi 
me qenie njerëzore. Një nga sfidat e identifikuara ka të bëjë me situatën ekonomike, 
mungesën e buxhetit dhe moszbatimin e legjislacionit. Rekomandohet që këto sfida të 
tejkalohen përmes bashkërendimit brenda institucioneve në nivel qendror dhe lokal, zbatimit 
të planeve dhe politikave strategjike për përmirësimin e situatës së tanishme. 

Komuna e Mitrovicës (së Jugut) 

Komuna nuk ka trajtuar ndonjë rast lidhur me LMD-në nga shërbyesit civil apo publiku. 
Megjithatë, zyrtarët kanë marrë pjesë në trajnime të organizuara jashtë komunës. Pas hyrjes 
në fuqi të ligjit, nuk ka pasur asnjë ndryshim tjetër përveç se një zyrtar është caktuar përgjegjës 
për veprimet që kanë të bëjnë me këtë legjislacion. NjDNj-ja ka buxhet të veçantë dhe një 
pjesë e tij, pas thirrjes publike, është përdorur për financimin e organizatave lokale joqeveritare 
që merren me të drejtat e njeriut, të drejtat e fëmijëve, të drejtat e komuniteteve, barazi gjinore 
dhe me personat me aftësi të kufizuara. Gjatë vitit 2019, NjDNj-ja dha grante me vlerë të 
përgjithshme prej 15.500 Euro. Gjithashtu, NjDNj-ja ka bashkëpunuar me ZQM-në, MAPL-në 
dhe një varg organizatash joqeveritare. 
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Komuna e Prishtinës 

I anketuari vuri në pah se i kanë trajtuar ankesat dhe se ka bashkëpunim të brendshëm gjatë 
trajtimit të këtyre ankesave. Sidoqoftë, i anketuari nuk dha hollësi tjera lidhur me llojet ose 
natyrën e ankesave. 

Komuna e Prizrenit 

I anketuari vuri në pah se komuna ishte e informuar mirë për LMD-në. Edhe pse komuna nuk 
ka trajtuar ndonjë ankesë specifike, ajo është përpjekur të sigurojë pajtueshmëri në të gjitha 
veprimet e ndërmarra. Disa nga veprimet e ndërmarra përfshijnë sigurimin e respektimit të 
LMD-në gjatë pjesëmarrjes në komisione si p.sh. për përzgjedhjen e OJQ-ve për të përfituar 
nga mbështetja financiare, ofrimi i punësimit të përkohshëm dhe trajnimi i aplikuesve me aftësi 
të kufizuara në komunë, mbështetja e fëmijëve përmes projekteve të ndryshme, mbështetja e 
bizneseve të grave dhe ofrimi i mbështetjes për familjet e varfra pa diskriminim. Ndër sfidat e 
identifikuara është që nga shërbyesit civilë kërkohet të kryejnë funksione të ndryshme ose 
edhe të mbulojnë më shumë se një fushë të politikave. Rekomandohet që kjo sfidë të 
korrigjohet me rekrutimin e stafit shtesë dhe sigurimin e buxhetit të veçantë. 

Komuna e Vitisë 

I anketuari vë në pah se i janë referuar LMD-së gjatë trajtimit të ankesave dhe ofrimit të 
këshillave. Ka pasur bashkëpunim të ngushtë me kryetarin e komunës duke përfshirë 
informimin e këtij të fundit për detyrimet e komunës sipas këtij ligji. LMD-ja ofron kornizë të 
mirë se si të adresohet çështja e trajtimit të pabarabartë. Sfida e vërtetë mbetet mungesa e 
vetëdijesimit dhe e përgjegjësisë së zyrtarëve publikë për zbatimin e legjislacionit. 
Rekomandohet që kjo të zbutet përmes vetëdijesimit, si dhe mbjelljes së kulturës së 
llogaridhënies për veprimet ose mosveprimet. 

Komuna e Skenderajit 

Komuna vë në pah se nuk ka trajtuar asnjë ankesë lidhur me diskriminimin. Megjithatë, ajo ka 
organizuar një tryezë të rrumbullakët mbi „Diskriminimin dhe margjinalizimin” dhe ka ndarë 
informatat me shërbyesit civilë për rritjen e vetëdijesimit lidhur me diskriminimin. Pas miratimit 
të LMD-së, u krijua një pozitë specifike për një zyrtar për mbrojtje nga diskriminimi, e cila u 
plotësua në vitin 2019. Zyrtari për mbrojtje nga diskriminimi monitoron, raporton te kryetari i 
komunës dhe jep rekomandime. Edhe pse komuna nuk ndan buxhet të veçantë për këtë, ajo 
ka mbështetur një fushatë sensibilizuese. 

 

Policia 

Policia e Gjakovës 

I anketuari vuri në pah se policia kishte pak njohuri për legjislacionin në fjalë dhe që policia i 
referohet atij në baza të përditshme. Veçanërisht, theksohet se policia duhet të jetë në dijeni 
për këtë ligj sepse është institucion publik dhe ligji duhet të zbatohet nga të gjitha institucionet 
publike. Megjithatë, policia nuk ka buxhet të veçantë për zbatimin e tij. Në përgjithësi, i 
anketuari beson se të gjithë zyrtarët policorë, përfshirë edhe menaxhmentin, janë të përgatitur 
për t’iu përmbajtur kërkesave të legjislacionit dhe e bëjnë këtë duke i trajtuar të gjithë qytetarët 
në mënyrë të barabartë dhe i trajtojnë të gjitha ankesat për diskriminim me prioritet. 
Departamentet ose ekipet e ndryshme brenda policisë bashkëpunojnë me njëra-tjetrën për të 
siguruar respektimin e ligjit. Përveç kësaj, policia bashkëpunon rregullisht me organizatat e 
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jashtme për të siguruar zbatimin dhe vetëdijesimin për këtë ligj përfshirë me Institucionin e 
Avokatit të Popullit, Zyrat për të Drejta të Njeriut në nivel komunal, Qendrat për Punë Sociale, 
Mbrojtësit e Viktimave, prokurorinë, gjykatat, si dhe organizatat joqeveritare. Të gjitha 
institucionet tregojnë gatishmëri për luftimin e diskriminimit. 

Përkitazi me sfidat, përfaqësuesit theksuan se policia e ka zbatuar këtë ligj duke filluar me atë 
që politikat për punësim brenda policisë janë të larmishme sa i përket gjinisë dhe etnisë, etj. 
dhe të gjithë trajtohen në mënyrë të barabartë. Mos-diskriminimi ose trajtimi i barabartë 
gjithashtu zbatohet edhe në procesin e promovimit. Ligji për Policinë në mënyrë të posaçme 
ndalon diskriminimin dhe të gjitha rregulloret janë të harmonizuara me LMD-në. Po ashtu, 
diskriminimi i qytetarëve nga policët mund të rezultojë me veprim disiplinor. Prapëseprapë, 
sfidat që mbesin lidhen me mungesën e vetëdijesimit te qytetarët për diskriminimin dhe 
mbrojtjen që ua mundëson ligji dhe me mungesën e zbatimit të ligjit nga disa entitete në 
sektorin publik dhe privat. Sipas këndvështrimit të policisë, sfidat e tilla mund të eliminohen 
me monitorimin e zbatimit nga institucionet përkatëse, rritjen e vetëdijesimit te qytetarët dhe 
luftimin e nepotizmit ose diskriminimit në punësim, si dhe në fushat e tjera të jetës. 

Policia e Gjilanit 

I anketuari vuri në pah se zyrtarët policorë kanë njohuri themelore për diskriminimin të përfituar 
përmes trajnimit të përqendruar në të drejtat e njeriut. Përveç kësaj, zyrtarët policorë përpiqen 
t’i zbatojnë obligimet në punën e tyre të përditshme. Procedurat Standarde të Veprimit 
qartësojnë se të gjithë qytetarët duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe pa u 
diskriminuar, përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarët e komunitetit 
LGBT. 

Një shembull i tillë është trajtimi i pjesëtarëve të pakicave etnike me respekt, profesionalizëm 
dhe në gjuhën e tyre të parapëlqyer, si p.sh. gjuhën serbe. I anketuari vuri në pah se ka pasur 
punë me pjesëtarë të mediave, si dhe me publikun në gjuhën serbe kur kjo ishte gjuha e tyre 
e parapëlqyer dhe ai e sheh këtë si obligim për të ofruar shërbim në gjuhën që mund ta fliste, 
rrjedhimisht duke i trajtuar ata në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim. Njëkohësisht, i 
anketuari thekson se ka pasur raste të nxitjes së mos-durimit (Neni 141 i Kodit Penal) lidhur 
me dëmtimin që i është shkaktuar një xhamie dhe vrasje (Neni 173 (1) (10)). 

Ndërsa rastet e dhunës në familje, ku shumica e viktimave janë gra dhe vajza, trajtohen me 
prioritet dhe viktimave iu ofrohet mbrojtje specifike dhe strehim që viktima të mos jetë në afërsi 
të kryesit të supozuar të veprës dhe që incidenti të mos përsëritet. 

I anketuari thekson se janë mbajtur një numër trajnimesh nga organizatat ndërkombëtare, por 
policët përfitojnë njohuri themelore edhe përmes Akademisë së Policisë. Këto trajnime kanë 
pasur për qëllim për t’ia mundësuar policisë që të merret me këto raste me profesionalizëm 
dhe të fitojë besimin e viktimave ashtu që policia t’ua ofrojë mbrojtjen e duhur. 

Sa i përket ndarjes së buxhetit, buxheti është ndarë në nivel qendror, por është bërë në 
bashkëpunim me policinë për të përmirësuar dhomat e intervistave që gjatë intervistimit të 
viktimave të dhunës në familje ato të ndjehen mirë dhe të mos viktimizohen përsëri. 

Në përgjithësi, i anketuari mendon se është i përgatitur mirë për të trajtuar rastet bazuar në 
përvojën e pasur, trajnimin dhe trajtimin e rasteve të tilla në baza të përditshme duke i trajtuar 
qytetarët në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim. Përveç kësaj, i anketuari theksoi se ka 
bashkëpunim të brendshëm në lidhje me vetëdijesimin dhe trajtimin e ankesave. Në veçanti, 
policia në komunitet ka udhëhequr fushata publike lidhur me mos-diskriminimin e grave në 
punësim, duke rrënuar stereotipat që gratë nuk mund të jenë pjesë e forcës policore sepse 
kjo është punë për burra, fushata që përqendrohen në dhunën në familje dhe diskriminimin e 
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grave dhe vajzave në sfera të ndryshme. Po ashtu, policia ka bashkëpunuar me një varg 
organizatash joqeveritare. Sa i përket sfidave, vihet re se janë bërë një sërë ndryshimesh 
përfshirë në zhvillimet teknologjike, të cilat ia vështirësojnë policisë aftësinë për të reaguar. 

Policia e Mitrovicës (së Jugut) 

Edhe pse përgjigjet ishin të mangëta, ato treguan se policia rajonale në Mitrovicë e kupton se 
nga ta kërkohet të zbatojnë LMD-në ashtu si të gjitha institucionet e tjera publike. Nuk ka pasur 
organizim të trajnimeve e as buxhet të ndarë për zbatimin e legjislacionit. Sidoqoftë, i anketuari 
dhe zyrtarët e tjerë tregojnë gatishmëri për të përmbushur rolin e tyre në pajtim me ligjin për 
t’i trajtuar të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë dhe për t’i trajtuar ankesat me përparësi 
dhe profesionalizëm. Në përgjigje theksohet se bashkëpunimi brenda institucionit është 
thelbësor dhe pjesë e rolit për zbatimin e të gjithë legjislacionit, përfshirë edhe të Ligjit për 
Mbrojtje nga Diskriminimi dhe në veçanti trajtimi i të gjithë qytetarëve në mënyrë të barabartë 
dhe pa diskriminim për shkak të përkatësisë kombëtare, etnike, fetare, racore, ngjyrës, 
mendimit politik, shëndetit fizik, shëndetit ose aftësisë së kufizuar. Po ashtu, policia 
bashkëpunon edhe me organet e jashtme për rritjen e vetëdijesimit dhe për shkëmbim të 
përvojave profesionale, si me Institucionin e Avokatit të Popullit, Njësinë për të Drejtat e Njeriut 
në nivel komunal, zyrtarët për barazi gjinore në nivel komunal, Mbrojtësin e Viktimave, 
Qendrat për Punë Sociale, prokurorinë, gjykatat dhe organizatat joqeveritare. 

I anketuari beson se LMD-ja është zbatuar mirë brenda policisë duke filluar nga politikat e 
punësimit që kanë rezultuar në larmi brenda policisë sa i përket gjinisë dhe përkatësisë etnike. 
Kjo qasje gjithëpërfshirëse vlen edhe për avancimet në karrierë dhe trajnimet. Përveç kësaj, 
Ligji për Policinë ndalon diskriminimin; legjislacioni dytësor është i harmonizuar me LMD-në 
dhe trajtimi diskriminues brenda organizatës ose ndaj pjesëtarëve të publikut përbën shkelje 
disiplinore. Sfida kryesore mbetet mungesa e informacionit ose njohurive nga popullata e 
përgjithshme dhe mungesa e zbatimit nga disa institucione. Rekomandohet që sfidat e tilla të 
tejkalohen me monitorim më të madh të institucioneve publike dhe private, organizim të 
fushatave për informim publik, integrim të informatave për të drejtën për mos-diskriminim në 
kurrikulën e shkollës dhe adresim të diskriminimit dhe nepotizmit në vend të punës. 

Policia e Pejës 

I anketuari vuri në pah se janë të informuar mirë për LMD-në dhe që i referohen legjislacionit 
në fjalë gjatë trajtimit të rasteve. Përveç kësaj, ata kanë marrë pjesë në trajnime përfshirë 
edhe në trajnimet për qasjen që policët duhet ta kenë ndaj pjesëtarëve të komunitetit LGBT. 

 

Tjerat 

Policia në Prishtinë u përgjigj duke theksuar se janë të informuar deri-diku për LMD-në, por 
pjesa tjetër e përgjigjeve ishin tepër të mangëta, përgjigjet ishin me një fjalë, kështu që nuk 
janë të dobishme për tu përdorur këtu. Ngjashëm, policia në Prizren vuri në pah se ata nuk 
kanë trajtuar asnjë rast, kanë organizuar trajnime lidhur me këtë legjislacion dhe se policia 
respekton dhe vepron në përputhje me ligjin. 
 

Gjykatat 

Gjykata Themelore e Prizrenit 

Përgjigjet nga kjo gjykatë janë të kufizuara. Megjithatë, gjykata vë në pah se ka pasur trajnim 
të organizuar nga Akademia e Drejtësisë i fokusuar në LMD. Përveç kësaj, gjykata i referohet 
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dy rasteve të cilat po trajtohen aty ku në të dy rastet kryesit e veprës (meshkuj) akuzohen për 
vrasjen e bashkëshorteve të tyre. 

Gjykata Themelore e Pejës 

I anketuari thekson se LMD-ja hyri në fuqi në vitin 2015, kështu që është e pamundur për 
Gjykatën që të dijë nëse ka pasur ndonjë rast të ndërlidhur me këtë legjislacion. Gjykata nuk 
ka bërë ndonjë ndryshim në proceset e saj pas miratimit të ligjit. Përveç kësaj, Gjykata vuri në 
pah se me siguri ka pasur raste të lidhura me nxitjen e urrejtjes, vrasje, etj. kur motivimi i 
kryesit të veprës mund të jetë bazuar në gjini, etni, orientim seksual, etj. Megjithatë, Gjykata 
nuk mban shënime dhe do t’i duhej që të kontrollonte regjistrin e rasteve përgjatë viteve të 
shkuara dhe për t’i nxjerrë rastet nga arkiva për të siguruar informatat e kërkuara. 

OJQ-të 

Si pjesë e këtij hulumtimi janë kontaktuar tri organizata joqeveritare për intervistim. Ato u 
përzgjodhën bazuar në përvojën e tyre të punës me komunitetet e margjinalizuara dhe/ose 
bazuar në përvojën në fushën e LMD-së. 

Përfaqësuesi i CEL-it theksoi se 6.ata janë të informuar mirë për LMD-në për shkak të punës 
që bëjnë në mbështetje të komunitetit LGBTI. Gjersa ligji mbulon orientimin seksual si veçori 
të mbrojtur, për fat të keq ende ka mungesë të njohurisë për këtë ligj dhe kjo pengon zbatimin 
e tij. CEL-i përqendrohet në mbështetjen e pjesëtarëve të komunitetit LGBTI që kanë qenë të 
diskriminuar në bazë të orientimit seksual ose identitetit gjinor. Për këtë qëllim, brenda saj ka 
punuar në zhvillimin e politikave për pranimin e ankesave dhe trajtimin e tyre. Gjithashtu, CEL-
i ka bashkëpunuar me policinë, prokurorinë dhe gjyqtarët dhe përmes këtij bashkëpunimi ata 
kanë vërejtur gatishmërinë e këtyre institucioneve për tu informuar dhe zbatuar ligjin. 

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut - Kosovë (YIHR KS) tregoi se i është referuar LMD-
së gjatë punëtorive për zbatimin e ligjit/rasteve të diskriminimit. Po ashtu, ajo ka bashkëpunuar 
me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas në kontekst të diskriminimit të grave në punësim për 
shkak të shtatzënisë dhe/ose pushimit të lehonisë, si dhe në rastet kur gratë janë përjashtuar 
nga puna apo kushtet e punësimit të tyre janë ndryshuar në mënyrë të njëanshme. YIHR KS 
gjithashtu ka bashkëpunuar me OJQ-të për të reaguar bashkërisht lidhur me të drejtat e njeriut 
dhe për ata që kanë vuajtur nga diskriminimi. Në nivel komunal, ajo ka punuar me zyrtarët 
komunalë për të organizuar një fushatë sensibilizuese për ligje të ndryshme, përfshirë LMD-
në. Sa i përket sfidave, ligjet e tjera, siç është Ligji për Familje në lidhje me martesën dhe Kodi 
Civil, nuk janë të harmonizuara me LMD-në. Kodi Civil është në proces të ndryshimit dhe kjo 
sfidë do të mbetet edhe më tej nëse ndryshimet e propozuara nga organizatat për të drejtat e 
njeriut nuk merren parasysh. Sipas kësaj organizate, sfidat e tilla mund të adresohen përmes 
trajnimeve dhe me kusht që masat e nevojshme zbatohen edhe nëse zyrtarët nuk pajtohen 
ose nuk veprojnë në përputhje me ligjin. 

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) konsideron se është i informuar mirë lidhur me LMD-në dhe 
i referohet atij çdo ditë përkitazi me rastet e diskriminimit të grave në punësim, rekrutim, 
pushim të lehonisë dhe në përgjithësi në sferat ku ka trajtim të pabarabartë të grupeve të 
stigmatizuara. Në veçanti, RrGK-ja ka përdorur LMD-në në rastet e shkëputjes së punësimit 
të grave për shkak të shtatzënisë, veçanërisht në sektorin privat ku e drejta për pushim të 
lehonisë nuk respektohet. RrGK-ja ka marrë pjesë dhe ka organizuar trajnime. Gjithashtu, ajo 
ka projekte të vazhdueshme dhe ka ndarë fonde për organizatat themelore. Këtu përfshihen 
organizatat që avokojnë për raportimin e rasteve të diskriminimit në kontekst të punësimit dhe 
organizatat që iu ofrojnë ndihmë ligjore viktimave, që janë të gatshme për t’i raportuar rastet, 
por nuk kanë njohuri rreth proceseve dhe procedurave. 
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RrGK-ja ka bërë hulumtime mbi diskriminimin në punësim, zbatimin e LMD-së dhe 
procedurave të ankesave. Ajo gjithashtu ka nisur një fushatë sensibilizuese lidhur me 
raportimin e rasteve të diskriminimit, që ka rezultuar me raportimin e një numri më të madh të 
rasteve. Njëkohësisht, RrGK-ja po bashkëpunon edhe me organizatat e tjera, si QKSGj-në, 
përmes së cilave ofron ndihmë ligjore dhe këshilla për raportimin e rasteve. Po ashtu, RrGK-
ja ka bashkëpunuar me Institucionin e Avokatit të Popullit për rritjen e vetëdijesimit dhe 
diskutimin e rasteve specifike. RrGK-ja e identifikon si sfidë kontekstin e grave për tu trajtuar 
në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim në punësim. Për të adresuar këtë, nevojiten një 
varg veprimesh përfshirë edhe vetëdijesimin e institucioneve publike veçanërisht lidhur me 
LMD-në, ndër të tjera të Inspektoratit të Punës, rritja e numrit të inspektorëve, promovimi i 
rasteve ku diskriminimi sfidohet me sukses, promovimi i rregulloreve të brendshme nga 
punëdhënësit për të ndaluar diskriminimin, ndëshkimi i zyrtarëve publikë që nuk merren me 
rastet e diskriminimit. 

6. Kërkesat për qasje në dokumentet publike dhe përgjigjet 
 
Si pjesë e këtij hulumtimi, CSGD-ja dhe QKSGj-ja dorëzuan një numër kërkesash për qasje 
në dokumente publike. Përmbajtja e këtyre kërkesave (varësisht nga lloji i institucionit) 
shpjegohet më hollësisht në Shtojcat 2-7. Kërkesat ishin gjithëpërfshirëse për të nxjerrë të 
dhëna të dobishme dhe informata të nevojshme për të vlerësuar zbatimin e Ligjit për Mbrojtje 
nga Diskriminimi. Sidoqoftë, shumica e institucioneve ose nuk kishin të dhëna domethënëse 
për të raportuar, në disa raste nuk u angazhuan sa duhet në këtë proces ose nuk u përgjigjën 
fare. Bazuar në përgjigjet e mangëta të pranuara ndaj atyre kërkesave ishte e pamundur të 
bëhen analiza të mëtutjeshme. 

7. Rastet e shquara 
 

Institucioni i Avokatit të Popullit 

Që kur Avokati i Popullit u bë organ i barazisë, ai u mor me një varg rastesh që kishin të bëjnë 
me trajtim diskriminues. Disa nga rastet më të shquara janë paraqitur më poshtë. 

A. No. 899/2018 – Qasja në transport publik për personat me aftësi të kufizuara 

Gjatë vitit 2020, Avokati i Popullit publikoi një raport me rekomandime që i drejtohej Ministrisë 
së Infrastrukturës lidhur me mungesën e transportit ndërurban për personat e verbër në 
përputhje me Ligjin për Personat e Verbër38. Avokati i Popullit gjeti se personat me aftësi të 
kufizuar diskriminoheshin sepse autobusët nuk siguronin qasje të barabartë për të verbrit. 
Avokati i Popullit i rekomandoi ministrisë të ndryshojë Udhëzimin Administrative 07/2015 për 
Licencimin e operatorëve të transportit rrugor për të: 

• ulur çmimin e biletës së autobusit për 50 % të normës së tregut në përputhje me Ligjin 
për Personat e Verbër; 

• ndryshuar kriteret për licencim të autobusëve që dy ulëset e para të rezervohen për 
personat me aftësi të kufizuar, si dhe të bëhet shënimi i duhur; 

• që Ministria të përcaktojë numrin e inspektimeve mujore të autobusëve. 

Gjithashtu, Avokati i Popullit rekomandoi që ministria të bëjë inspektime më të shpeshta në 
pritje të këtyre ndryshimeve. 

 
38 Ligji Nr. 04/L-092 
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Rastet si kjo dhe rekomandimet që pasuan janë shumë të rëndësishme. Megjithatë, do të ishte 
e dobishme që të ndahen informatat shtesë faktike e jo vetëm që t’i referohemi dispozitave 
specifike ligjore për të përcaktuar shkeljen e atyre dispozitave në bazë të fakteve dhe në fund 
që rasti të zgjidhet brenda kornizës së LMD-së (përveç citimit të dispozitave kushtetuese dhe 
legjislative). 

KI45/20 dhe KI46/20 - Kushtetutshmëria e aktgjykimeve të Gjykatës Supreme lidhur me 
kuotën gjinore në zgjedhje 

Të dy parashtrueset e kërkesës kundërshtuan vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 
në instancën e parë dhe pas apelimit, si dhe të Gjykatës Supreme se u janë shkelur një numër 
i të drejtave të tyre kushtetuese duke përfshirë nenet 7 [Vlerat], 24 [Barazia para ligjit], 45 [Të 
drejtat zgjedhore dhe të pjesëmarrjes], 53 [Interpretimi i dispozitave për të drejtat e njeriut] 
dhe 55 [Kufizimi i të drejtave dhe lirive themelore] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës 
në lidhje me nenin 14 (Ndalimi i diskriminimit) dhe nenin 3 (E drejta për zgjedhje të lira) të 
Protokollit nr. 1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Argumenti i të dy parashtrueseve të kërkesës lidhet me zbatimin e nenit 112.2(a) të Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme, i cili thotë: 

„112.2 Një anëtar i Kuvendit të Kosovës mandati i të cilit përfundon në pajtim me nenin 112.1 

zëvendësohet si vijon: 

1. a) nga kandidati i ligjshëm në radhë i të njëjtës gjini i cili ka fituar numrin më të madh 
të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të subjektit politik në emër të së 
cilës garoi anëtari; [...]” 

Parashtrueset e kërkesës kishin marrë më shumë vota se sa një numër i deputetëve meshkuj, 
por nuk u thirrën si zëvendësuese sepse nuk ishin „të së njëjtës gjini”, gjë që ato argumentuan 
ishte diskriminuese. 

Gjykata Supreme dhe instancat para saj konstatuan se zëvendësimet duhej të bëheshin 
bazuar në gjini dhe pavarësisht rezultatit të arritur nga deputetët në zgjedhje edhe pasi të ishte 
plotësuar kuota minimale prej 30%. Tutje, qasja e përcaktuar në ligj nuk mund të shmangej 
pasi supozohej se një dispozitë e tillë e ligjit ishte kushtetuese. Parashtrueset e kërkesës 
argumentuan se argumenti i tyre nuk ishte se dispozita ishte antikushtetuese, por që zbatimi 
i saj ishte antikushtetues. 

Gjykata Kushtetuese gjeti se: 

• Gjykata Supreme kishte qasje të ngurtë e tekstuale dhe të shkëputur nga të gjitha 
normat e tjera ligjore të parapara me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Ligjin për 
Barazi Gjinore si dhe parimet, vlerat dhe frymën e shkronjës e Kushtetutës. Ky lloj 
interpretimi ka abstrahuar kontekstin, qëllimin dhe arsyen e vendosjes së kuotës prej 
30%, si masë e veçantë për të ndihmuar drejt arritjes së përfaqësimit të barabartë në 
mes të dy gjinive në Kuvendin e Republikës; 

• qëllimi i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, në kontekst të barazisë gjinore dhe 
përfaqësimit gjinor prej 30% paraqet vetëm kufirin minimal të gjinisë së nën-
përfaqësuar (cilado qoftë ajo), por jo edhe kufirin më të lartë të përfaqësimit të njërës 
gjini. Rrjedhimisht, Gjykata konsideron se, në momentin që sigurohet përfaqësimi 
minimal prej 30% për gjininë e nën-përfaqësuar, të gjitha zëvendësimet e ardhshme 
duhet të bëhen në bazë të renditjes të kandidatëve për deputetë, të cilën e përcakton 
rezultati zgjedhor. Mbi këtë bazë, kuota gjinore zbatohet vetëm derisa të arrihet qëllimi 
për të cilin është vendosur; 
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• interpretimi i Gjykatës Supreme dhe instancave më të ulëta do të kishte kuptim vetëm 
në situatën kur mund të ndodhë që mos-zëvendësimet mbi baza gjinore do të mund të 
rrezikonin mos-përmbushjen e kuotës ligjore prej 30% të përfaqësimit të gjinisë së nën-
përfaqësuar. Sidoqoftë, kur gjinia e nën-përfaqësuar ka arritur atë kuotë dhe të 
kërkohet kufizimi i tejkalimit të saj do të ishte interpretim i gabuar. Nëse pas plotësimit 
të kuotës, kandidatet arrijnë të fitojnë më shumë vota me forcat e tyre vetanake duke 
fituar më shumë vota se sa kandidatët meshkuj, atyre nuk duhet t’u mohohet e drejta 
për përfaqësim. 

Prandaj, Gjykata konstatoi në këtë rast kishte diskriminim për shkak të qasjes të Gjykatës 
Supreme për zbatimin e legjislacionit. Për referencë të ardhshme, Gjykata Kushtetuese tregoi 
si duhet të zbatohet kjo dispozitë, d.m.th. kur kuota është përmbushur, zëvendësimet duhet 
të bazohen në rezultate e jo në bazë të gjinisë. 

Rasti ex-officio Nr. 468/2019 - lidhur me obligimet pozitive të shtetit për Z.S. 

Avokati i Popullit nisi këtë hetim ex-officio pas një artikulli të botuar në një portal me titull 
„Policia flet për gruan ‘misterioze’ që u pa nëpër tërë Kosovën”. Gjithashtu në rrjetet sociale 
dhe portalet tjera në internet u raportua se Z.S. kishte kidnapuar disa fëmijë në komuna të 
ndryshme. Në rrjetin Facebook pati një postim të një gruaje në një stacion autobusi me 
mbishkrimin „kujdes nga kjo grua, po i rrëmben fëmijët”. Informata u përhap shpejt në rrjetet 
sociale dhe në portalet në internet përfshirë edhe se personi i identifikuar mund të jetë 
mashkull i veshur si femër dhe se dyshohej se mund të ishte transgjinor. Z.S. ishte riatdhesuar 
nga Belgjika më shumë se një herë. Ajo nuk e fliste asnjërën nga gjuhët zyrtare të Kosovës. 

Raportet e mëtejme të mediave vazhduan duke përfshirë Policinë me një deklaratë publike se 
Z.S. nuk kishte kryer asnjë vepër penale, por fotografia e saj u shpërnda në rrjete sociale nga 
disa të rinj për tu tallur me të. Pastaj, ajo u sulmua nga të rinjtë në Lipjan, e disa ditë më vonë 
edhe në Ferizaj. Individi i dyshuar se e kishte sulmuar atë në Ferizaj u arrestua dhe u 
paraburgos. Gjatë seancës gjyqësore kundër tij u vendos masa edukative për qëndrim 
njëvjeçar në një institucion korrektues. 

Organizatat e shoqërisë civile dhe Asociacioni i Gazetarëve reaguan ndaj trajtimit të Z.S. nga 
mediat, si dhe për sulmet që i pësoi. Avokati i Popullit u takua me palë të ndryshme, përshirë 
policinë, prokurorinë, punëtorët socialë, Komisionin e Pavarur të Mediave dhe viktimën. 

Avokati i Popullit gjeti se kishte pasur shkelje të një numri të të drejtave dhe lirive të njeriut 
dhe që autoritetet përkatëse nuk i kishin përmbushur detyrimet e tyre kushtetuese dhe ligjore 
ose standardet ndërkombëtare për ta mbrojtur Z.S. nga sulmet e pësuara. Në veçanti, Avokati 
i Popullit gjeti se: 

● Zyra e Prokurorit të Shtetit duke mos e hapur rastin për hetime me iniciativë kundër 
personave që për herë të parë publikuan në rrjete sociale fotografinë e viktimës, si dhe 
publikimin e mesazheve të ndryshme nga disa media paraqet mos-përmbushje të 
detyrimeve kushtetuese dhe ligjore; 

● publikimi i fotografive dhe video-incizimit nga disa portale dhe televizione, pa pëlqimin 
e viktimës, cenon rëndë dinjitetin e saj, duke e viktimizuar atë dhe është në 
kundërshtim me standardet ndërkombëtare; 

● disa institucione dështuan për t’i përmbushur obligimet e tyre pozitive, p.sh. policia në 
Lipjan dështoi të marrë veprim para se viktima të bëhej cak i sulmeve përkundër 
raporteve se ajo ishte në qytet. Kurse policia në Ferizaj u vonua për të ftuar 
përfaqësuesin nga Zyra për mbrojtjen e viktimave; 
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● Policia në Ferizaj nuk arriti të sigurojë përkthyes viktimës, e cila nuk e fliste asnjë gjuhë 
zyrtare të Kosovës, dhe kjo përbën shkelje të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, Ligjit për 
Polici dhe të Kodit të Procedurës Penale; 

● Informatat që i janë dhënë Z.S. si viktimë nuk ishin të plota - kjo është e rëndësishme 
sepse statusi i saj në stacionin policor gjatë tërë kohës ishte ai i viktimës e jo i të 
dyshuarës; 

● Qendrat për Punë Sociale në Ferizaj, Lipjan dhe Podujevë nuk i ofruan shërbimet e 
nevojshme sociale dhe mbrojtje ose këshillim; 

Pas kryerjes së hetimit të këtij rasti, Avokati i Popullit ua dërgoi raportin një numri të 
institucioneve, duke përfshirë Prokurorinë e Shtetit, kryetarin e Komisionit të Pavarur të 
Mediave, Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Ministrin për Punë dhe Mirëqenie 
Sociale dhe kryetarit të komunës së Podujevës. 

Në raport u përfshinë edhe një numër rekomandimesh, si: 

● Prokuroria e Shtetit duhet t’i ndërmarrë të gjitha veprimet e domosdoshme ndaj të 
gjithë personave, të cilët në mënyrë të drejtpërdrejtë apo tërthortë nxitën urrejtje në 
rrjete sociale duke publikuar fotografi dhe/ose mesazhe, të cilat nxitën dhunë kundër 
Z.S. duke e ekspozuar ndaj paragjykimit dhe motivuan sulmin; 

● Komisioni i Pavarur i Mediave do të duhej të ushtrojë kontroll më të rreptë ndaj 
ofruesve të shërbimeve mediale me qëllim që ato t’i kushtojnë kujdesin e duhur 
mbrojtjes së identitetit dhe integritetit të viktimës; 

● Policia e Kosovës, përveç publikimit të inicialeve të të dyshuarve, të mbrojë edhe të 
dhënat e tjera personale, përfshirë përkatësinë etnike për të ruajtur identitetin e palëve 
të përfshira. Përveç kësaj, policia duhet të nxjerrë një protokoll për standardizimin e 
procedurave për të drejtat gjuhësore të viktimave;  

● Qendra për Punë Sociale duhet të ngritin nivelin e bashkëpunimit dhe bashkërenditjes 
për të mundësuar ndërmarrje të veprimit me kohë kur kërkohet; dhe  

● Komuna e Podujevës duhet t’i ofrojë strehim të qëndrueshëm dhe shërbime të tjera 
sociale. 

Raporti i Avokatit të Popullit nënvizon rreziqet e rrjeteve sociale dhe ndikimin që mosveprimi i 
institucioneve mund të ketë në viktimat. Asnjëra nga institucionet nuk pati pengesa për të 
vepruar edhe pse përmbajtja, përmes së cilës u dezinformua publiku, po shpërndahej në 
internet. Korniza ligjore ekzistuese mund dhe do të duhej të ishte zbatuar në këtë rast. 
Megjithatë, mosveprimi, bashkë me shpërndarjen e informatave në rrjete sociale dhe në 
televizione, përshkallëzuan shpejt situatën duke rezultuar në sulm fizik dhe poshtërim publik 
të viktimës. Rekomandimet e Avokatit të Popullit janë të përshtatshme dhe kërkojnë shqyrtim 
serioz nga ana e secilit institucion për të siguruar që ato janë të përgatitura për të reaguar 
shpejt, për të ofruar mbrojtjen e duhur dhe për përmbushjen e detyrimeve të tyre ligjore. 

Gjykatat 

Gjykatat mund t’i publikojnë aktgjykimet e tyre në gazetën zyrtare. Megjithatë, kjo nuk bëhet 
rregullisht. Publikimi i rregullt jo vetëm që rritë transparencën, por sjell përfitime të tjera duke 
përfshirë informimin e organeve publike dhe private për vendimet e fundit dhe mënyrën se si 
po zbatohet ligji, parandalimin e organeve nga kryerja e veprave ose gabimeve të tilla si 
diskriminimi i individëve, si dhe duke iu ofruar profesionistëve që merren me rastet e tilla 
mundësi për të kuptuar dhe mësuar më shumë rreth këtij legjislacioni që ende konsiderohet 
relativisht i „ri”. 
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Rasti në vijim është rast ku motivet e kryesit të veprës (të qenit diskriminues) janë relevante. 
Sidoqoftë, rasti gjithashtu ofron pasqyrë veçanërisht të dobishme se si e trajtoi prokuroria këtë 
rast dhe si vendosi gjykata. 

P. Nr. 620/16 - Gjykata Themelore e Ferizajit - 26 shtator 201639 
 
Ky rast ka të bëjë me sulm ndaj një punonjësi (RN) të një OJQ-je që përfaqëson komunitetin 
LGBT, sulm që ndodhi përderisa ai po angazhohej me komunitet duke shpërndarë 
prezervativë dhe gjësende tjera. RN pretendon se u keqtrajtua verbalisht për shkak të punës 
që po e bënte dhe orientimit të tij të vërtetë ose të perceptuar seksual dhe ai u sulmua fizikisht 
nga dy persona, FL dhe AQ. Prokuroria ngriti rastin kundër FL dhe AQ për nxitje (neni 147 (1) 
i Kodit Penal) dhe për veprim në bashkëkryerje (neni 31 i Kodit Penal) dhe sulm (neni 187 i 
Kodit Penal) dhe për veprim në bashkëkryerje (neni 31 i Kodit Penal). 
Gjatë procedurave gjyqësore, të dy të pandehurit i mohuan akuzat. Viktima u përfaqësua 
veçmas në procedurën gjyqësore. Gjykata e pranoi rastin bazuar në provat e paraqitura se: 
 

● FL i kërkoi AQ-së që t’i bashkohej për ta sulmuar RN-në dhe një koleg tjetër për të cilët 
tha se ishin „pedera”. Ata diskutuan shkurtimisht me njëri-tjetrin, por megjithatë iu 
afruan RN-së; 

● FL iu afrua RN-së dhe i tha: „o peder, a ke ardhur për të shpërndarë prezervativë” dhe 
filloi ta godasë në fytyrë. AQ ishte afër; 

● RN arriti të largohej dhe i tregoi kolegut BZ çka i kishte ndodhur. RN dhe BZ shkuan 
në një restorant në qytet, por FL dhe AQ i përcollën dhe FL vazhdoi t’i keqtrajtonte 
verbalisht RN-në dhe BZ-në, e në këtë pikë çështja u raportua në polici; 

● FL mohoi ta ketë sulmuar RN-në, kurse AQ konfirmoi se FL kishte folur për të sulmuar 
RN-në dhe e kishte sulmuar atë; 

● dëshmitë mjekësore që treguan se RN ishte sulmuar fizikisht dhe ishte lënduar; 
● video-incizimet nga kamerat e sigurisë që tregojnë sulmin; 
● dëshminë e viktimës se ai ishte sulmuar fizikisht dhe keqtrajtuar verbalisht për shkak 

të orientimit të tij të vërtetë ose të perceptuar seksual; 
● dëshminë e BZ-së se FL vazhdoi t’i keqtrajtojë verbalisht edhe në restorant. 

 
Bazuar në prova, Gjykata hodhi poshtë mbrojtjen e FL-së dhe AQ-së pasi që provat dëshmuan 
të kundërtën. Megjithatë, Gjykata vendosi ex officio të gjykojë të pandehurit për lëndim të lehtë 
trupor (neni 188 i Kodit Penal) dhe për veprim në bashkëkryerje (neni 31) e jo për sulm. Përveç 
kësaj, Gjykata deklaroi se mori parasysh nenin 73 (rregullat e përgjithshme për matjen e 
dënimit) dhe 74 (rregullat e përgjithshme për zbutjen ose ashpërsimin e dënimit). Gjykata 
vendosi që FL ishte fajtor për nxitje dhe shkaktim të lëndimeve të lehta trupore dhe u dënua 
me katër muaj, përkatësisht dy muaj, burgim. Kurse FL u shpall fajtor vetëm për shkaktim të 
lëndimit të lehtë trupor dhe u dënua me katër muaj burgim me dënim të pezulluar për një vit. 
 
Ky është rast interesant sepse dëshmon sjellje homofobike dhe se si ato sjellje mund të 
rezultojnë në krim të urrejtjes, si dhe në sfidat e sistemit të drejtësisë për tu përballur me rastet 
e tilla. Arsyetimi i Gjykatës për ndryshimin e cilësimit të veprës për të cilën u gjykuan të 
pandehurit nuk është plotësisht i qartë. Në shikim të partë, mund të jetë e vështirë të kuptohet 
se neni 147 (1) (nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mos durimit kombëtar, racor, fetar apo etnik) 
mund të merret parasysh në këtë rast sepse urrejtja nga kryesit e veprës lidhet me orientimin 
seksual e jo me racën, përkatësinë etnike apo fetare. Megjithatë, neni 147 (1) shtrihet edhe te 
nxitja e urrejtjes te „grupet e tjera” që do të mund të ishte arsyetimi këtu. Edhe pse Gjykata 
nuk e ka shtjelluar këtë gjë më gjerësisht, kjo do të ishte qasja e preferuar. Aspekti tjetër për 
tu theksuar është se edhe pse Gjykata e pranon se vepra ishte motivuar nga urrejtja për shkak 
të orientimit seksual të vërtetë ose të perceptuar të viktimës, analiza e Gjykatës për shqiptimin 
e dënimit mund të ishte mbështetur më mirë. 

 
39 Kjo është përmbledhje e aktgjykimit të Gjykatës, që momentalisht nuk është në internet. 
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8. Përmbyllje 
 

Në përmbyllje dhe përkundër pandemisë, shihet qartë se që nga miratimi i LMD-së ato 
institucione që u përfshinë përnjëmend në këtë hulumtim kanë bërë përpjekje të mëdha për të 
ecur përpara. Duket se pandemia i ka penguar planet e tyre. Megjithatë, ekziston një numër i 
aspekteve të rëndësishme, që sugjerojnë se ka pasur përparim të vërtetë dhe do të vazhdojë 
të ketë në këtë drejtim. Tani që korniza legjislative dhe institucionale është në funksion qe disa 
vite, çelësi për bartësit e detyrave dhe mbrojtësit e të drejtave është t’i testojnë këto korniza, 
por në aspektin e kornizës legjislative dhe institucionale. Edhe pse është e kuptueshme që 
institucione të ndryshme janë në nivel të ndryshëm, edhe gjatë pandemisë mund të bëhet 
shumë për të shkëmbyer përvoja midis autoriteteve publike për të mësuar nga përvojat e njëri-
tjetrit. Situata ekzistuese duhet të përdoret edhe për ngritjen e kapaciteteve (në ato vende ku 
ky paraqitet si problem), si dhe për të ndërtuar koalicione për të arritur përparim të 
mëtutjeshëm. 

9. Rekomandimet 
 
Bazuar në gjetjet e cekura më lart, më poshtë po japim një numër rekomandimesh të drejtuara 
për institucione specifike: 

Avokati i Popullit 

• Sipas LMD-së, Avokati i Popullit luan rol të jashtëzakonshëm, i cili duhet të promovohet 
më gjerë përmes fushatave informuese; 

• kur Avokati i Popullit merret me rast të diskriminimit, ai veçanërisht duhet të 
përqendrohet për të tërhequr vëmendjen e publikut për të dhe për t’i nxitur ata për ta 
raportuar rastin; 

• për çdo rast, pavarësisht a përfshihen në raportin vjetor apo të posaçëm, duhet të 
shpenzohet më shumë kohë në paraqitjen e fakteve, zbatimin e këtyre fakteve në ligj 
brenda kontekstit të LMD-së dhe shpjegimit në hollësi se pse disa veprime të caktuara 
mund të jenë diskriminuese e disa jo; 

• të vazhdojë të bashkëpunojë me institucione dhe OJQ të ndryshme; 
• të tërheqë vëmendjen e institucioneve dhe publikut për dështimet - shembull i dështimit 

është rasti Ex officio Nr. 468/20, edhe pse në raste të tilla kur mund të shkaktohet dëm 
i pariparueshëm, duhet të ketë gatishmëri më të madhe për rrjetëzim dhe për të 
ndërhyrë për të parandaluar dëmin; 

• të monitorojë vazhdimisht zbatimin e rekomandimeve të tij përkitazi me LMD-në në 
sektorin publik dhe privat dhe për t’ua tërhequr vëmendjen aty ku ka mungesë të 
zbatimit të tij; dhe 

• të vazhdojë të punojë me organizatat e shoqërisë civile. 

ZQM 

• të operacionalizojë sa më shpejt që është e mundur kornizën për monitorimin e 
rekomandimeve të Avokatit të Popullit; 

• të operacionalizojë sa më shpejt që është e mundur treguesit për monitorimin e LMD-
së; 

• të ofrojë trajnim për NjDNj-të dhe zyrtarët për të dyja çështjet; 
• të ofrojë mundësi për trajnim dhe të rrisë kapacitetet për të mbuluar tërë stafin; 
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• të bashkëpunojë dhe t’i dëgjojë NjDNj-të; 
• të bashkëpunojë me organizatat joqeveritare, veçanërisht ato që përqendrohen në 

luftimin e diskriminimit; 
• të tërheqë vëmendjen për funksionet që i kryen duke qenë më transparent. 

NjDNj-të në ministri dhe komuna 

• NjDNj-të duhet të bashkëpunojnë ngushtë gjatë gjithë kohës. Përderisa disa ministri 
si MAPL-ja kanë përgjegjësi më të madhe, NjDNj-të tjera duhet që rregullisht të gjejnë 
mundësi për bashkëpunim; 

• të shqyrtojnë Rregulloren pasi që ekziston një numër i gjerë i veprimeve që mund t’i 
kërkohen një zyrtari t’i ndërmarrë ashtu që veprimet e tilla të integrohen në dokumente 
dhe plane të veprimit; 

• të identifikojnë mundësi për rritjen e kapaciteteve – edhe pse mund të ketë një numër 
të operatorëve, fokusi duhet të mbetet në përmirësim edhe përmes punës në distancë, 
shumë ngjarje të tilla janë falas; 

• të bashkëpunojnë më ngushtë me ZQM-në; 
• t’i përdorin raportet si ky për tu informuar për aktivitetet e hisedarëve të tjerë dhe 

përsëritjen e praktikave më të mira brenda ministrisë ose komunës së tyre; 
• t’i përdorin mundësitë për punë në distancë ose virtualisht për të marrë pjesë në 

ngjarjet për ndërtimin e kapaciteteve, të cilat nuk mund t’i ndjekin në forma tjera; 
• t’i identifikojnë organet publike me të cilat mund të bashkëpunojnë në nivel lokal. 
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Kushtetuta e Republikës së Kosovës  
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Komunat (QRK Nr. 03/2017)  

Raste Ligjore 

Gjykata Kushtetuese 

KI45/20 dhe KI46/20 – Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimeve të Gjykatës Supreme 
të Kosovës, në lidhje me kuotën gjinore në zgjedhje.  

Gjykatat themelore  

P. Nr. 620/16 – Gjykata themelore në Ferizaj - 26 Shtator 2016 

Avokati i popullit  

A. Nr. 899/2018 –Qasja në transportin publik për personat me aftësi të kufizuara 

Ex officio No. 468/2019 – obligimet/masat affirmative të shtetit në rastin e of Z. S 

E drejta për transportin publik nga personat me aftësi të kufizuara 

Ex officio Nr. 468/2019 - në lidhje me detyrimet pozitive të Shtetit në lidhje me Z. S 

 

Intervistat 

Pushteti qëndror: 

Intervistë me Ministrinë e Diasporës dhe Investimeve Strategjike 

Intervistë me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

Intervistë me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës 

Intervistë me Ministrinë e Financave 

Intervistë me Ministrinë e Shëndetësisë 

Intervistë me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal 

 

Pushteti Lokal: 
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Intervistë me Komunën e Dragashit 

Intervistë me Komunën e Drenasit 

Intervistë me Komunën e Gjilanit 

Intervistë me Komunën e Kaçanikut 

Intervistë me Komunën e Mitrovicës (Jug) 

Intervistë me Komunën e Prishtinës 

Intervistë me Komunën e Prizrenit 

Intervistë me Komunën e Skenderajt 

Intervistë me Komunën e Vitisë  

Policia: 

Intervistë me Policinë e Gjakovës 

Intervistë me Policinë e Gjilanit 

Intervistë me Policinë e Mitrovicës (Jug) 

Intervistë me Policinë e Pejës 

Intervistë me Policinë e Prishtinës 

Intervistë me Policinë e Prizrenit 

Gjykatat: 

Intervistë me Gjykatën Themelore të Pejës 

Intervistë me Gjykatën Themelore të Prizrenit 

 

OShC-të: 

Intervistë me YIHR KS 

Intervistë me RrGGK 

 

Përgjegjëit ndaj kërkesave për qasje në dokumente publike: 

Përgjegjës nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për kërkesa qasje në 
dokumentet publike 

Përgjegjës nga Ministria e Shëndetësisë për Kërkesën në qasje në dokumentet publike 

Përgjegjës nga Zyra për Qeverisje të Mirë për kërkesës në qasje në dokumentet publike 
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Shtojca 1 e Pyetësorit - Pyetje të përgjithshme për të gjitha grupet e shenjëstruara për 
intervistat e strukturuara 

 

1. Sa jeni në dijeni për LMD-në (Ligji Nr. 05/L-021) dhe si jeni njoftuar për të? 
 

2. A ju është dashur të konsultoheni me këtë ligj në punën tuaj të përditshme? Nëse po, 
për çka dhe cili ka qenë rezultati? 

 
3. Nëse ju është dashur të konsultoheni me këtë ligj, në çfarë konteksti: 

 
a. hartimi i politikave/zbatimi i politikave; 
b. përgjigje për konsultim ndaj ndonjë akti ose vendimi; 
c. marrja me një rast të caktuar; 
d. për arsye tjetër - ju lutem, ofroni detaje. 

Ju lutem, ofroni detaje në lidhje me secilin shembull të dhënë. 

4. A keni ndjekur ndonjë trajnim për ligjin e tanishëm apo të mëhershëm? Nëse po, kush 
e ka mbajtur trajnimin, cili ka qenë fokusi/përmbajtja dhe si do ta notonit atë? 

 
5. A ka ndarë institucioni juaj mjete financiare për zbatimin e ligjit? Nëse po, për çka janë 

përdorur ato dhe cili ka qenë rezultati?  
 

6. A ndjeheni të përgatitur për të siguruar se e përmbushni rolin tuaj në pajtim me 
detyrimet e ligjit, p.sh. që nuk diskriminoni dhe që e trajtoni çdo ankesë për 
diskriminim? 

 
7. A keni bashkëpunuar brenda institucionit tuaj lidhur me ngritjen e vetëdijesimit, zbatimit 

të përgjithshëm dhe/ose trajtimit të ankesave? Nëse po, ju lutem shpjegoni në çfarë 
konteksti keni bashkëpunuar, veprimin e ndërmarrë dhe rezultatin e atij bashkëpunimi? 

 
8. A keni bashkëpunuar me institucionet tjera lidhur me ngritjen e vetëdijesimit, zbatimit 

të përgjithshëm dhe/ose trajtimit të ankesave? Nëse po, ju lutem shpjegoni në çfarë 
konteksti keni bashkëpunuar, veprimin e ndërmarrë dhe rezultatin e atij bashkëpunimi? 

 
9. Çka mendoni cilat janë sfidat për zbatimin e këtij ligji brenda institucionit tuaj? 

 
10. Si mund të adresohen ato sfida? 
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Shtojca 2 - Kërkesa për qasje në dokumentet publike - qeveria qendrore (të gjitha 
ministritë dhe zyra e kryeministrit) dhe qeveritë komunale (të gjitha komunat) 

 

Për vëmendjen tuaj 

Në pajtim me nenin 10 të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike (Ligji Nr. 06/L-081), po ju 
drejtohemi me kërkesën në vijim: 

Prej datës së hyrjes në fuqi të LMD-së (Ligji Nr. 05/L-021) (11 korrik 2015) deri në datën e 
kësaj kërkese, a mund të përgjigjeni dhe të jepni informatat/dokumentet përkatëse për: 

1. A keni pasur rastin të merreni me ndonjë rast lidhur me këtë ligj brenda institucionit 
tuaj qoftë nga shërbyesit civilë/punonjësit apo pjesëtarët e publikut? Nëse po, ju lutem, 
jepni detaje dhe kopje të dokumenteve relevante. 

2. A është organizuar ndonjë trajnim për përmirësimin e njohurisë së shërbyesve 
civilë/punonjësve për këtë ligj? Nëse po, ju lutem jepni detaje çfarë trajnimi dhe 
departamentet/njësitë që e kanë ndjekur atë. Nuk po kërkojmë hollësi personale, si 
emrat e punonjësve apo pozitat e tyre nëse kjo gjë rezulton në shpalosjen e identitetit 
të tyre. 

3. A i ka ndryshuar institucioni juaj proceset apo politikat për të siguruar respektimin e 
këtij ligji? Nëse po, ju lutem shpjegoni veprimin që institucioni e ka ndërmarrë dhe 
siguroni kopje të proceseve apo politikave. 

4. A e monitoroni respektimin e këtij ligji brenda institucionit tuaj? Nëse po, si bëhet kjo 
dhe çka tregon monitorimi i deritanishëm? Ju lutem ofroni detaje dhe kopje të 
dokumenteve/informatave. 

5. A ka ndarë institucioni juaj mjete financiare për të siguruar ngritjen e 
vetëdijesimit/respektimin e këtij ligji? Nëse po, sa janë mjetet e ndara për çdo vit fiskal 
2015-2020? Për çka janë ndarë ato? Cili ka qenë rezultati i arritur nga mjetet e ndara? 
Ju lutem ofroni detaje dhe kopje të të gjitha dokumenteve/informatave në dispozicion. 

6. A ka dorëzuar institucioni juaj ndonjë referim te ndonjë institucion tjetër lidhur me 
respektimin e këtij ligji pas ndonjë ankese apo në baza ex-officio? Nëse po, ju lutem 
jepni detaje dhe të gjitha dokumentet në dispozicion. 

7. A ka bashkëpunuar institucioni juaj me ndonjë institucion tjetër, entitet privat apo 
shoqëri civile lidhur me këtë ligj? Nëse po, për çka keni bashkëpunuar dhe cilat kanë 
qenë rezultatet? Ju lutem ofroni detaje dhe të gjitha dokumentet/informatat në 
dispozicion. 

Ju jemi mirënjohës nëse iu përgjigjeni të gjitha pyetjeve të parashtruara. Ju lutem, të gjitha 
informatat mund t’i dërgoni në formë elektronike. 

Nëse keni pyetje, ju lutem na njoftoni. 

Me respekt 
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Shtojca 3 Kërkesa për Qasje në Dokumente Publike - ZQM 

 

Për vëmendjen tuaj  

Në pajtim me nenin 10 të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike (Ligji Nr. 06/L-081), po ju 
shkruajmë duke parashtruar kërkesën në vijim:  

Prej datës së hyrjes në fuqi të LMD-së (Ligji Nr. 05/L-021) (11 korrik 2015) deri në datën e 
kësaj kërkese, a mund të përgjigjeni dhe të jepni informatat/dokumentet përkatëse për: 

1. Zyra juaj: 
a. a i ka ofruar këshilla qeverisë për çështjet për mbrojtjen nga diskriminimi dhe 

promovimin e barazisë? Nëse po, ju lutem, jepni detaje, përfshirë dokumentet 
relevante. 

b. a ka hartuar politika, strategji dhe plane të veprimit në çështjet për mbrojtje nga 
diskriminimi? Nëse po, ju lutem, jepni detaje, përfshirë dokumentet relevante. 

c. a ka monitoruar zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit? Nëse po, ju 
lutem, jepni detaje cilat rekomandime dhe cili ka qenë rezultati lidhur me secilin 
prej tyre, si dhe bashkëngjitni dokumente relevante. 

d. a i ka dhënë opinionet për legjislacion Zyrës së Kryeministrit për respektimin e të 
drejtave të njeriut, përfshirë mos-diskriminimin? Nëse po, ju lutem, jepni detaje, 
përfshirë dokumentet relevante. 

e. a ka mbledhur të dhëna statistikore dhe të dhëna tjera për diskriminimin? Nëse po, 
ju lutem, jepni detaje, përfshirë dokumentet relevante. 

f. a ka organizuar trajnime për mbrojtje nga diskriminimi për shërbyesit civil në 
qeverinë në nivel qendror dhe lokal? Nëse po, ju lutem, jepni detaje, përfshirë 
dokumentet relevante. 

g. a ia ka paraqitur qeverisë raportin vjetor për zbatimin e këtij ligji? Nëse po, ju lutem, 
bashkëngjitni kopjet e raporteve vjetore për çdo vit 2015-2020. 

h. a i ka ofruar mbështetje institucioneve tjera publike në zhvillimin e planeve të 
veprimit për barazi dhe mos-diskriminim, integrim të iniciativave për promovimin e 
barazisë dhe luftimin e diskriminimit? Nëse po, ju lutem, jepni detaje, përfshirë 
dokumentet relevante. 

 

Ju jemi mirënjohës nëse iu përgjigjeni të gjitha pyetjeve të parashtruara. Ju lutem, të gjitha 
informatat mund t’i dërgoni në formë elektronike. Nëse ndonjë informatë e kërkuar është në 
dispozicion në internet, ju lutem bashkëngjitni vegëzën për atë informatë. 

 

Nëse keni pyetje, ju lutem na njoftoni. 

 

Me respekt 
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Shtojca 4 Kërkesa për Qasje në Dokumente Publike - Institucionet e pavarura 

 

Për vëmendjen tuaj 

Në pajtim me nenin 10 të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike (Ligji Nr. 06/L-081), po ju 
shkruajmë duke parashtruar kërkesën në vijim: 

Prej datës së hyrjes në fuqi të LMD-së (Ligji Nr. 05/L-021) (11 korrik 2015) deri në datën e 
kësaj kërkese, a mund të përgjigjeni dhe të jepni informatat/dokumentet përkatëse për:  

1. A keni pasur rastin të merreni me ndonjë rast lidhur me këtë ligj brenda institucionit 
tuaj qoftë nga shërbyesit civilë/punonjësit apo pjesëtarët e publikut? Nëse po, ju lutem, 
jepni detaje dhe kopje të dokumenteve relevante.  

2. A është organizuar ndonjë trajnim për përmirësimin e njohurisë së shërbyesve 
civilë/punonjësve për këtë ligj? Nëse po, ju lutem jepni detaje çfarë trajnimi dhe 
departamentet/njësitë që e kanë ndjekur atë. Nuk po kërkojmë hollësi personale, si 
emrat e punonjësve apo pozitat e tyre nëse kjo gjë rezulton në shpalosjen e identitetit 
të tyre. 

3. A i ka ndryshuar institucioni juaj proceset apo politikat për të siguruar respektimin e 
këtij ligji? Nëse po, ju lutem shpjegoni veprimin që institucioni e ka ndërmarrë dhe 
siguroni kopje të proceseve apo politikave. 

4. A monitoroni respektimin e këtij ligji brenda institucionit tuaj? Nëse po, si bëhet kjo dhe 
çka tregon monitorimi i deritanishëm? Ju lutem ofroni detaje dhe kopje të 
dokumenteve/informatave. 

5. A ka ndarë institucioni juaj mjete financiare për të siguruar ngritjen e 
vetëdijesimit/respektimin e këtij ligji? Nëse po, sa janë mjetet e ndara për çdo vit fiskal 
2015-2020? Për çka janë ndarë ato? Cili ka qenë rezultati i arritur nga mjetet e ndara? 
Ju lutem ofroni detaje dhe kopje të të gjitha dokumenteve/informatave në dispozicion. 

6. A ka dorëzuar institucioni juaj ndonjë referim te ndonjë institucion tjetër lidhur me 
respektimin e këtij ligji pas ndonjë ankese apo në baza ex-officio? Nëse po, ju lutem 
jepni detaje dhe të gjitha dokumentet në dispozicion. 

7. A ka bashkëpunuar institucioni juaj me ndonjë institucion tjetër, entitet privat apo 
shoqëri civile lidhur me këtë ligj? Nëse po, për çka keni bashkëpunuar dhe cilat kanë 
qenë rezultatet? Ju lutem ofroni detaje dhe të gjitha dokumentet/informatat në 
dispozicion. 

Ju jemi mirënjohës nëse iu përgjigjeni të gjitha pyetjeve të parashtruara. Ju lutem, të gjitha 
informatat mund t’i dërgoni në formë elektronike. 

Nëse keni pyetje, ju lutem na njoftoni. 

Me respekt 
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Shtojca 5 Kërkesa për Qasje në Dokumente Publike - gjykatat e rregullta 

 

Për vëmendjen tuaj 

Në pajtim me nenin 10 të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike (Ligji Nr. 06/L-081), po ju 
shkruajmë duke parashtruar kërkesën në vijim: 

LMD 

Prej datës së hyrjes në fuqi të LMD-së (Ligji Nr. 05/L-021) (11 korrik 2015) deri në datën e 
kësaj kërkese, a mund të përgjigjeni dhe të jepni informatat/dokumentet përkatëse për: 

1. A është marrë gjykata juaj me ndonjë rast lidhur me këtë legjislacion? Nëse po, ju 
lutem, jepni detaje dhe kopje të dokumenteve relevante. 

2. A është organizuar ndonjë trajnim për përmirësimin e njohurisë së gjyqtarëve, 
shërbyesve civilë/punonjësve për këtë ligj? Nëse po, ju lutem jepni detaje çfarë trajnimi 
dhe kush e ka ndjekur atë. Nuk po kërkojmë hollësi personale, si emrat e punonjësve 
apo pozitat e tyre nëse kjo gjë rezulton në shpalosjen e identitetit të tyre. 

3. A i ka ndryshuar institucioni juaj proceset apo politikat për të siguruar respektimin e 
këtij ligji? Nëse po, ju lutem shpjegoni veprimin që institucioni e ka ndërmarrë dhe 
siguroni kopje të proceseve apo politikave. 

4. A ka ndarë institucioni juaj mjete financiare për të siguruar ngritjen e 
vetëdijesimit/respektimin e këtij ligji? Nëse po, sa janë mjetet e ndara për çdo vit fiskal 
2015-2020? Për çka janë ndarë ato? Cili ka qenë rezultati i arritur nga mjetet e ndara? 
Ju lutem ofroni detaje dhe kopje të të gjitha dokumenteve/informatave në dispozicion. 

Kodi Penal 

Kodi Penal ka një varg veprash penale në të cilat mund të merret parasysh motivimi i kryesit 
të veprës. Prej hyrjes në fuqi të amendamenteve të fundit (15 prill 2019) e deri në datën e 
kësaj kërkese, ju lutem ofroni informata për: 

1. A ka pasur gjykata juaj ndonjë rast lidhur me veprat në vijim siç janë përcaktuar në 
Kodin Penal: 

a. Neni 141 – Nxitja e përçarjes apo mos-durimit 
b. Neni 173 (1.10) – vrasje e rëndë 
c. Neni 184 (3) – sulm 
d. Neni 185 (3) – lëndim i lehtë trupor 
e. Neni 186 (4) – lëndim i rëndë trupor 
f. Neni 190 – shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të 

Republikës së Kosovës 
g. Neni 321 (4) – asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë 

Ju lutem, vini re paragrafët. Po kërkojmë informata vetëm për rastet ku motivet e 
kryesit të veprës lidhen me veçoritë e mbrojtura si gjinia, religjioni, përkatësia etnike, 
orientimi seksual, etj. ishin relevante. 

2. Nëse keni pasur raste të tilla bazuar në shkeljet e përmendura më lart, ju lutem jepni 
detaje për secilin rast përfshirë edhe aktgjykimin që gjykata ka marrë për to. Nëse 
vendimet tashmë janë publike, ju lutem ofroni informata ku mund t’i qasemi. 

3. A ka pasur gjykata ndonjë rast ku është bazuar në Nenin 70 (2.12) – Rregullat e 
përgjithshme për zbutjen ose ashpërsimin e dënimit? Nëse po, ju lutem, jepni detaje 
për secilin rast përfshirë edhe aktgjykimin e marrë. 
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Ju jemi mirënjohës nëse iu përgjigjeni të gjitha pyetjeve të parashtruara. Ju lutem, të gjitha 
informatat mund t’i dërgoni në formë elektronike. 

Nëse keni pyetje, ju lutem na njoftoni. 

Me respekt 
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Shtojca 6 Kërkesa për Qasje në Dokumente Publike - Prokuroria 

 

Për vëmendjen tuaj  

Në pajtim me nenin 10 të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike (Ligji Nr. 06/L-081), po ju 
shkruajmë duke parashtruar kërkesën në vijim: 

LMD 

Prej datës së hyrjes në fuqi të LMD-së (Ligji Nr. 05/L-021) (11 korrik 2015) deri në datën e 
kësaj kërkese, a mund të përgjigjeni dhe të jepni informatat/dokumentet përkatëse për: 

1. A është marrë institucioni juaj me ndonjë rast lidhur me këtë legjislacion? Nëse po, ju 
lutem, jepni detaje dhe kopje të dokumenteve përkatëse. 

2. A është organizuar ndonjë trajnim për përmirësimin e njohurisë së profesionistëve, 
shërbyesve civilë/punonjësve për këtë ligj? Nëse po, ju lutem jepni detaje çfarë trajnimi 
dhe kush e ka ndjekur atë. Nuk po kërkojmë hollësi personale, si emrat e punonjësve 
apo pozitat e tyre nëse kjo gjë rezulton në shpalosjen e identitetit të tyre. 

3. A i ka ndryshuar institucioni juaj proceset apo politikat për të siguruar respektimin e 
këtij ligji? Nëse po, ju lutem shpjegoni veprimin që institucioni e ka ndërmarrë dhe 
siguroni kopje të proceseve apo politikave. 

4. A ka ndarë institucioni juaj mjete financiare për të siguruar ngritjen e 
vetëdijesimit/respektimin e këtij ligji? Nëse po, sa janë mjetet e ndara për çdo vit fiskal 
2015-2020? Për çka janë ndarë mjetet? Cili ka qenë rezultati i arritur nga mjetet e 
ndara? Ju lutem ofroni detaje dhe kopje të të gjitha dokumenteve/informatave në 
dispozicion. 

Kodi Penal 

Kodi Penal ka një varg veprash penale në të cilat mund të merret parasysh motivimi i kryesit 
të veprës. Prej hyrjes në fuqi të amendamenteve të fundit (15 prill 2019) e deri në datën e 
kësaj kërkese, ju lutem ofroni informata për: 

4. A ka pasur institucioni juaj ndonjë rast lidhur me veprat në vijim siç janë përcaktuar në 
Kodin Penal: 

a. Neni 141 – Nxitja e përçarjes apo mos-durimit 
b. Neni 173 (1.10) – vrasje e rëndë 
c. Neni 184 (3) – sulm 
d. Neni 185 (3) – lëndim i lehtë trupor 
e. Neni 186 (4) – lëndim i rëndë trupor 
f. Neni 190 – shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të 

Republikës së Kosovës  
g. Neni 321 (4) – asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë 

Ju lutem, vini re paragrafët. Po kërkojmë informata vetëm për rastet ku motivet e 
kryesit të veprës lidhur me veçoritë e mbrojtura si gjinia, religjioni, përkatësia etnike, 
orientimi seksual, etj. ishin relevante. 

5. Nëse keni pasur raste të tilla bazuar në shkeljet e përmendura më lart, ju lutem jepni 
detaje për secilin rast. Nëse vendimet tashmë janë publike, ju lutem ofroni informata 
ku mund t’i qasemi. 
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6. A ka pasur institucioni juaj ndonjë rast ku është bazuar në Nenin 70 (2.12) – Rregullat 
e përgjithshme për zbutjen ose ashpërsimin e dënimit? Nëse po, ju lutem, jepni detaje 
për secilin rast përfshirë edhe aktgjykimin e marrë. 

Ju jemi mirënjohës nëse iu përgjigjeni të gjitha pyetjeve të parashtruara. Ju lutem, të gjitha 
informatat mund t’i dërgoni në formë elektronike. 

 

Nëse keni pyetje, ju lutem na njoftoni. 

Me respekt 
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Shtojca 7 Kërkesa për Qasje në Dokumente Publike - Policia 

Për vëmendjen tuaj 

Në pajtim me nenin 10 të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike (Ligji Nr. 06/L-081), po ju 
shkruajmë duke parashtruar kërkesën në vijim: 

LMD 

Prej datës së hyrjes në fuqi të LMD-së (Ligji Nr. 05/L-021) (11 korrik 2015) deri në datën e 
kësaj kërkese, a mund të përgjigjeni dhe të jepni informatat/dokumentet përkatëse për: 

1. A është marrë institucioni juaj me ndonjë rast lidhur me këtë legjislacion? Nëse po, ju 
lutem, jepni detaje dhe kopje të dokumenteve përkatëse. 

2. A është organizuar ndonjë trajnim për përmirësimin e njohurisë së profesionistëve, 
shërbyesve civilë/punonjësve për këtë ligj? Nëse po, ju lutem jepni detaje çfarë trajnimi 
dhe kush e ka ndjekur atë. Nuk po kërkojmë hollësi personale, si emrat e punonjësve 
apo pozitat e tyre nëse kjo gjë rezulton në shpalosjen e identitetit të tyre. 

3. A i ka ndryshuar institucioni juaj proceset apo politikat për të siguruar respektimin e 
këtij ligji? Nëse po, ju lutem shpjegoni veprimin që institucioni e ka ndërmarrë dhe 
siguroni kopje të proceseve apo politikave. 

4. A ka ndarë institucioni juaj mjete financiare për të siguruar ngritjen e 
vetëdijesimit/respektimin e këtij ligji? Nëse po, sa janë mjetet e ndara për çdo vit fiskal 
2015-2020? Për çka janë ndarë mjetet? Cili ka qenë rezultati i arritur nga mjetet e 
ndara? Ju lutem ofroni detaje dhe kopje të të gjitha dokumenteve/informatave në 
dispozicion. 

Kodi Penal 

Kodi Penal ka një varg veprash penale në të cilat mund të merret parasysh motivimi i kryesit 
të veprës. Prej hyrjes në fuqi të amendamenteve të fundit (15 prill 2019) e deri në datën e 
kësaj kërkese, ju lutem ofroni informata për: 

7. A ka pasur institucioni juaj ndonjë rast lidhur me veprat në vijim siç janë përcaktuar në 
Kodin Penal: 

a. Neni 141 – Nxitja e përçarjes apo mos-durimit 
b. Neni 173 (1.10) – vrasje e rëndë 
c. Neni 184 (3) – sulm 
d. Neni 185 (3) – lëndim i lehtë trupor 
e. Neni 186 (4) – lëndim i rëndë trupor 
f. Neni 190 – shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të 

Republikës së Kosovës 
g. Neni 321 (4) – asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë 

Ju lutem, vini re paragrafët. Po kërkojmë informata vetëm për rastet ku motivet e 
kryesit të veprës lidhur me veçoritë e mbrojtura si gjinia, religjioni, përkatësia etnike, 
orientimi seksual, etj. ishin relevante.  

8. Nëse keni pasur raste të tilla bazuar në shkeljet e përmendura më lart, ju lutem jepni 
detaje për secilin rast. Nëse vendimet tashmë janë publike, ju lutem ofroni informata 
ku mund t’i qasemi.  

Ju jemi mirënjohës nëse iu përgjigjeni të gjitha pyetjeve të parashtruara. Ju lutem, të gjitha 
informatat mund t’i dërgoni në formë elektronike. 

Nëse keni pyetje, ju lutem na njoftoni. 
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Me respekt 


