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Gjykata Themelore në Prishtinë 
Departamenti për Çështje Administrative 
Pallati i Drejtësisë - Hajvali 
10000 Prishtinë 
 

 

Paditësja Luljeta Aliu Krasniqi, me numër personal të identifikimit ..., e 

përfaqësuar nga Avokatja Rina Kika, me numër të licencës ..., me 

seli në Rr. Edith Durham B1, H.1, Nr.11, 10000 Prishtinë, Kosovë  

 

E Paditur  Policia e Kosovës, Rr. Luan Haradinaj p.n. 10000 Prishtinë, 

 Kosovë 

 

Të Paditur shtesë në bazë  

të ndryshimit të padisë 1. Ministria e Punëve të Brendshme, Rr. Luan Haradinaj p.n., 10000 

Prishtinë, Kosovë 

2. Zyrtari policor A.H., Stacioni Policor Jugu, Rr. 28 nëntori Nr.173, 

10000 Prishtinë, Kosovë 

3. Zyrtari policor F.H., Stacioni Policor Jugu, Rr. 28 nëntori Nr.173, 

10000 Prishtinë, Kosovë 

4. Zyrtari policor V.B., Rr. Luan Haradinaj p.n., 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

5. Zyrtari policor T.M., Rr. Luan Haradinaj p.n., 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

6. Zyrtari policor A.Xh., Rr. Luan Haradinaj p.n., 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 

Data 23 qershor 2020 

 

Numri i lëndës ... 

 

Vlera e kontestit në bazë  

të ndryshimit të padisë EUR 100,000.00 (njëqind mijë euro) 

 
Lënda Parashtresë për ndryshim të padisë për konfliktin administrativ  

 
 

Padi për diskriminim dhe  

kompensim të dëmit jomaterial 

Kjo parashtresë për ndryshim të padisë për konflikt administrativ paraqitet në përputhje me: nenin 

99 të Ligjit Nr. 03/L-006 për Procedurën Kontestimore («LPK») që rregullon kushtet e 

përmbajtjes së parashtresave; nenin 255, paragrafi 1 LPK që parasheh përfshirjen në një padi të 

disa kërkesëpadive të lidhura për të njëjtën bazë faktike dhe juridike; nenin 257, paragrafi 1 LPK, 
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që parasheh ndryshimin e padisë përmes ndryshimit të njëjtësisë së kërkesëpadisë, zmadhimit të 

kerkesëpadisë apo parashtrimit të një kërkese tjetër krahas asaj ekzistuese; nenin 258 paragrafi 1 

LPK, që parasheh ndryshimin e padisë pa pëlqimin e të Paditurit deri në fillim të seancës për 

shqyrtim kryesor të çështjes; në përputhje me nenin 54 të Kushtetutës së Kosovës, që parasheh 

mbrojtjen gjyqësore në rast të shkeljes ose mohimit të një të drejte të garantuar me Kushtetutë; 

nenin 13, paragrafi 1 dhe nenit 16 të Ligjit Nr.05/L-021 për Mbrojtje nga Diskriminimi («Ligji 

për Mbrojtje nga Diskriminimi»), që parashohin të drejtën e paraqitjes së padisë për diskriminim 

dhe të drejtën e kompensimit të dëmit jomaterial për diskriminim; në përputhje me nenin 26, 

paragrafi 2.3 të Ligjit Nr. 03/L-202 për Konfliktet Administrative («LKA») dhe në përputhje me 

nenin 183 të Ligjit Nr.03/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve («LMD»), që parasheh bazën 

ligjore për kërkesën e kompensimit të dëmit jomaterial për shkelje të të drejtave dhe lirive të 

personalitetit. 

Paditësja kërkon nga Gjykata që Padinë për konflikt administrativ A-1483/19 të datës 20 qershor 

2019 ta ndryshojë ashtu që t’ia shtojë (1) kërkesën për konstatim të diskriminimit dhe shkeljes të 

së drejtës në jetë private; (2) kërkesën për kompensim të dëmit jomaterial për diskriminim dhe të 

drejtës në jetë private; si dhe (3) t’ia shtojë të paditurit të parë edhe gjashtë të paditur tjerë: 

Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe pesë zyrtarët policorë përgjegjës për diskriminim. Kërkesat 

e parashtruara me këtë padi janë të precizuara në pjesën e Petitumit në faqe 28 të kësaj padie. 

Kjo parashtresë për ndryshim të padisë është në përputhje me parimin e ekonomizimit të 

procedurës për shkak se kërkesat e paraqitura këtu ndërlidhen me të njëjtën bazë faktike dhe 

juridike si te Padia për konfliktin administrativ A-1483/19 e datës 20 qershor 2019. Për të mos 

inicuar dy procedura të ndara për çështjen e njëjtë, Paditësja parashtron këtë parashtresë për 

ndryshim të padisë para mbajtjes së shqyrtimit fillestar në përputhje me dispozitat ligjore të 

lartpërmendura.  
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Përmbledhje e fakteve dhe argumenteve kryesore 

1) Në shkurt 2017, Paditësja ka denoncuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje dhe ka 

kërkuar nga Gjykata lëshim të urdhrit mbrojtës. 1 Gjykata Themelore në Prishtinë ka 

aprovuar këtë kërkesë dhe ka lëshuar urdhrin mbrojtës me Aktvendimin C.nr.254/17, për 

kohëzgjatje prej 12 muajsh ndaj bashkëshortit të Paditëses, duke ia ndaluar atij kryerjen ose 

kërcënimin se do të kryejë ndonjë vepër të dhunës në familje, duke përfshirë shqetësimin, 

dhunën psiqike, kërcënimin, shkatërrimin e pronës personale si dhe ndalimin e bartjes së 

çdo lloj transaksioni apo pasurie.2 

2) Gjatë kohëzgjatjes së urdhrit mbrojtës, bashkëshorti ia ndërpren Paditëses të ardhurat për 

mbulimin e shpenzimeve të jetesës dhe për rritjen e dy fëmijëve të tyre të përbashkët. 

Prandaj, Paditësja paraqitet në stacion policor më 31 mars 2017, për ta raportuar 

bashkëshortin për dhunë në familje dhe shkelje të urdhrit mbrojtës. Gjatë intervistimit, 

Paditësja ia dërgon urdhrin mbrojtës në email [16:03] përmes telefonit të dorës, zyrtares 

policore L.N..3 Në ndërkohë, në dhomën e intervistimit hyn zyrtari policor A.H. i cili pasi 

njoftohet me identitetin e bashkëshortit të Paditëses, refuzon ta regjistrojë denoncimin e 

shkeljes së urdhrit mbrojtës dhe e urdhron atë të largohet nga stacioni policor, duke i thënë 

se «nuk ka pasur dhunë as atëherë, e as tani». Përkundër insistimit të Paditëses, zyrtari 

                                                 
1 Shih Provën nr. 1.2: Kërkesa për lëshim të urdhrit mbrojtës dhe Aktvendimi për lëshimin e urdhrit mbrojtës 
2 Shih Provën nr. 1.1: Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, Aktvendimi C.nr.254/17, 09 
shkurt 2017. 
3 Shih Provën nr.2: Emaili i dërguar nga Luljeta Aliu Krasniqi (...) për Zyrtaren Policore L.N. në email adresën (...), 
me 31 mars 2017, [16:03]. 

mailto:luljeta.aliukrasniqi@gmail.com
mailto:luljeta.neziri@kosovopolice.com
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policor A.H. refuzon ta regjistrojë rastin e të përpilojë deklaratë, duke e urdhruar Paditësen 

të largohet nga stacioni policor. Dhuna në familje dhe trajtimi diskriminues i Paditëses nga 

Policia kanë shkaktuar ankth, shqetësim, frikë, ndenjë të pasigurisë së vazhdueshme te 

Paditësja. Prandaj, në muajin prill 2017 ajo ka kryer tre vizita mjekësore tek Neuropsikiatri 

Dr. S.R.. Vizita e saj e parë te Neuropsikiatri ka qenë më 6 prill 2017, pra 6 ditë pas rastit 

kur zyrtari policor A.H. ka refuzuar ta regjistrojë denoncimin e saj. Ndërkaq dy vizitat tjera, 

Paditësja i ka zhvilluar më 12 prill dhe 24 prill 2017. Në Raportin Specialistik, Dr. S.R. 

konstaton se Paditësja ka «stres pas traumatik dhe çrregullim të gjeneralizuar të ankthit».4 

3) Rreth një vit më vonë, më 26 prill 2018, Paditësja shkon në stacion policor për ta raportuar 

një rast të kanosjes nga kunati i saj pasi që ai kishte shkuar në kopshtin e shtëpisë ku jeton 

Paditësja, dhe derisa ajo po qëndronte aty me disa mysafirë, iu kishte drejtuar me fjalët: 

«Largohuni nga këtu sa nuk është bërë më e madhe», i kishte fotografuar dhe i kishte 

thënë «tash keni me pa».5 Zyrtarja policore R.B. nuk i kishte shkruar saktë deklarimet e 

Paditëses, andaj kjo e fundit kishte refuzuar ta nënshkruaj deklaratën që i ishte prezantuar 

për nënshkrim. Në konsultim me zyrtarin policor A.H., zyrtarja policore R.B. e kishte 

njoftuar Paditësen se pas konsultimit me Prokuroren e rastit, nuk do të hapin rast. Për 

rrjedhojë, Paditësja parashtron ankesë në Inspektoratin Policor të Kosovës (IPK) ndaj 

zyrtarit policor A.H. (1) për shkak se në vitin 2017 nuk e ka regjistruar denoncimin e saj 

ndaj bashkëshortit për dhunë në familje dhe shkelje të urdhrit mbrotjës dhe (2) ndaj zyrtarit 

policor A.H. dhe zyrtares policore R.B. për shkak të dyshimit se me 26 prill 2018 nuk ia 

kanë përcjellë të gjitha informatat prokurores për rastin e kanosjes nga kunati. Inspektorati 

Policor i Kosovës konstaton se nuk ka vepër penale, dhe e dërgon lëndën për trajtim 

administrativ në Drejtorinë e Standardeve Profesionale të Policisë së Kosovës. Kjo drejtori 

konstaton se ankesa nuk është parashtruar për shkelje të rënda diskredituese dhe e 

procedon kërkesën për trajtim lokal në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Prishtinë. 

4) Zyrtari policor F.H. në emër të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prishtinë refuzon ankesën 

e Paditëses si të pabazuar. Në vendimin për ankesë zyrtari policor F.H. konstaton se zyrtari 

policor A.H. kishte refuzuar t’ia marrë deklaratën Paditëses, pasi që Paditësja kishte pasur 

të veshur «një fustan tejet të shkurtër dhe maice me rripa» dhe se rasti nuk ishte i 

natyrës urgjente, prandaj i kishte kërkuar Paditëses të shkojë të vishet ndryshe e të vijë 

pastaj «të bisedojë» me zyrtarët policor për rastin. Drejtoria Rajonale e Policisë e kishte 

                                                 
4 Shih Provën nr.8: Dr. S.R., Neuropsikiatër, Raport Specialistik për Luljeta Aliun, 22 qershor 2020. 
5 Shih Provën nr.3: Ankesë në Inspektoratin Policor të Kosovës nga Luljeta Aliu Krasniqi kundër punonjësve të 
Policisë A.H. dhe R.B., 26 prill 2018, faqe 2.  
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pranuar këtë arsyetim për refuzim të regjistrimit të denoncimit si legjitim, duke iu referuar 

Kodit të Etikës për Veshjen për Zyrtar dhe për Palët në Institucionet Zyrtare. Ky 

dokument nuk ekziston! Këtë na e ka konfirmuar me shkrim Zyra për Informim e 

Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës.6 Në rregulloret e brendshme të 

policisë, përcaktohen rregulla për veshjen e personelit policor por, asnjëra nga dokumentet 

të cilat e rregullojnë veshjen në institucionin e policisë nuk përcaktojnë rregulla për veshjen 

e palëve të dëmtuara – viktimave. Pra, zyrtari policor F.H., në vendimin e tij ka legjitimuar 

shpikjen e zyrtarit policor A.H., për një kod të veshjes që kinse përcakton se si duhet të 

vishet një viktimë kur vie në stacion policor për ta raportuar dhunën në familje.  

5) Sipas Nenit 24, paragrafi 1 dhe 4 të Ligjit Nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 

(«Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje»), Policia e Kosovës: (1) duhet t’i 

përgjigjet secilit njoftim për veprat ose kërcënimet e dhunës në familje ose shkeljes së 

urdhrit për mbrojtje pa marrë parasysh se kush e bën njoftimin; dhe (2) duhet të 

përpilojë raport lidhur me rastin pavarësisht se a është kryer vepra apo jo, a është 

ndaluar dikush apo jo (…). Ndërkaq, sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Hetim 

të Rasteve të Dhunës në Familje PK/ShH-PSO, sa i përket ekzekutimit të menjëhershëm 

dhe të vazhdueshëm të urdhrave mbrojtës përcaktohet: «zyrtarët policor marrin të gjitha 

masat për ekzekutimin» dhe e kanë për obligim që në raste kur pengohet zbatimi i 

vendimit gjyqësor «të veprojnë me shpejtësi» sepse kjo kohë konsiderohet si tepër 

e rrezikshme për viktimat.7 Ky detyrim vlen për të gjitha shkeljet e urdhrave mbrojtës 

pa dallim, qofshin ato për dhunë psiqike, fizike apo ekonomike. 

*Zbërthimi i hollësishëm i argumenteve të përmbledhura këtu është përfshirë në faqe 16-19 

6) Refuzimi i regjistrimit të denoncimit të dhunës në familje nga zyrtari policor A.H. paraqet 

shkelje të detyrimeve të Policisë për veprimin dhe përgjigjjen institucionale në raste të 

raportimit të dhunës në familje dhe shkeljes së urdhrave mbrojtës. Asnjëri nga arsyetimet 

e dhëna nuk e arsyeton refuzimin e regjistrimit të denoncimit: (1) As që veshja e viktimës 

nuk ka qenë në përputhje me Kodin e Etikës për Veshjen për Zyrtar dhe për Palët 

në Institucionet Zyrtare, sepse ky kod nuk ekziston, e edhe po të ekzistonte do të ishte 

diskriminues në baza gjinore; (2) As që rasti nuk ka qenë urgjent, sepse regjistrimi i rastit 

është detyrim i Policisë dhe refuzimi i regjistrimit nuk mund të arsyetohet nën supozimin 

                                                 
6 Shih Provën nr.5: Përgjigje përmes postës elektronike nga Zyra për Informim të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë së Kosovës (zimp@kosovopolice.com), dërguar si përgjigje ndaj Ankesës për mos-lejim të qasjes në 
dokumente publike parashtruar te Institucioni i Avokatit të Popullit, 08 maj 2020, [03:02pm]. 
7 Shih Shtojcën nr. 2: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Shtylla e Hetimeve, Procedura Standarde e Veprimit – 
Hetimi i Rasteve të Dhunës në Familje PK/ShH-PSO 1.17, 2011, f.7, pika 7.13. 

mailto:zimp@kosovopolice.com
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se rasti nuk është urgjent sepse Policia detyrohet të veprojë me shpejtësi në raste kur 

pengohet zbatimi i vendimit gjyqësor dhe ky detyrim vlen për të gjitha llojet e urdhrave 

mbrojtës; (3) As që zyrtari policor ka pasur të drejtë t'i kërkojë Paditëses të vijë më 

vonë me një veshje tjetër ta paraqesë rastin, sepse as Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në 

Familje, as Procedurat Standarde të Veprimit, nuk lejojnë as refuzim, e as vonesë në 

regjistrimin e denoncimeve për shkelje të urdhrave mbrojtës nga viktimat e dhunës në 

familje. 

*Zbërthimi i hollësishëm i argumenteve të përmbledhura këtu është përfshirë në faqe 19-23 

7) Paditësja parashtron ankesë ndaj Vendimit të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prishtinë, 

në Komisionin për Ankesa dhe Shpërblime të Policisë së Kosovës ku mes tjerash 

argumenton se: 1) Nuk është e vërtetë se zyrtari policor A.H. e ka larguar Paditësen nga 

stacioni policor për shkak të veshjes së saj, se përshkrimi i veshjes së saj nga zyrtari policor 

dhe deklarimi i tij se i kinse i ka thënë Paditëses të vijë më vonë është i pavërtetë; 2) se këto 

fakte mund t'i vërtetojë Komisioni i Ankesave nga videoinçizimet në stacion policor; 3) 

Zyrtari policor A.H. ka pasur për obligim ta marrë deklaratën e saj për shkelje të urdhrit 

mbrojtës nga bashkëshorti, pa marrë parasysh veshjen e saj; dhe 4) zyrtarja policore L.N. 

dhe zyrtari policor A.H. kanë qenë të njoftuar për aktvendimin e Gjykatës Themelore në 

Prishtinë për lëshimin e urdhrit mbrojtës, pasi që Paditësja ia kishte dërguar këtë aktvendim 

përmes postës elektronike gjatë intervistimit. (Shih: Prova nr. 2 Email nga Luljeta Aliu 

Krasniqi për L.N., me Aktvendimin e Gjykatës Themelore të bashkëngjitur.) 

8) Komisioni për Ankesa dhe Shpërblime i Policisë së Kosovës, në përbërje prej zyrtarit 

policor V.B., zyrtari policor T.M. dhe zyrtari policor A.Xh., e refuzon ankesën e Paditëses 

dhe e vërteton Vendimin e Drejtorisë Rajonale të Policisë, pa iu referuar askund Ligjit 

për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, Procedurave Standarde të Veprimit për Hetimin e 

Dhunës në Familje apo Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në 

Familje. Vendimin për refuzim të ankesës, Komisioni për Ankesa dhe Shpërblime e nxjerrë 

duke u mbështetur në dokument inekzistent: Kodin e Etikës për Veshjen për Zyrtar dhe 

për Palët në Institucionet Zyrtare.  

9) Refuzimi i regjistrimit të denoncimit të Paditëses me arsyetimin se zyrtari policor i ka 

kërkuar të shkojë të vishet ndryshe pasi ka qenë e veshur me «një fustan tejet të shkurtër» 

dhe «maice me rripa» është diskriminues në bazë të gjinisë. Ky refuzim paraqet 

mosveprim të Policisë, me të cilin Paditëses i është zhvleftësuar dhe cenuar e drejta për të 

kërkuar mbrojtje në Policinë e Kosovës nga dhuna në familje. Komentimi i gjatësisë së 



Faqe 7 nga 35 
 

fustanit dhe maicës së viktimës dhe paraqitja e këtij komentimi si arsyetim për refuzimin e 

regjistrimit të denoncimit të një rasti, është qartësisht gjinore në kontestin e rastit të 

Paditëses. Fustanet, zakonisht vishen nga gratë dhe vajzat, prandaj edhe paragjykimi i një 

zyrtari policor për atë se sa duhet të jetë i gjatë fustani është paragjykim gjinor. Legjitimimi 

i refuzimit të regjistrimit të rastit nga zyrtari policor A.H. prej zyrtarëve të tjerë policor të 

Paditur që kanë marrë pjesë në procedurë disiplinore dhe kanë shqyrtuar ankesën e 

Paditëses, paraqet diskriminim të sërishëm në baza gjinore të Paditëses dhe përveç tjerash, 

shkelje të nenit 5, paragrafit 1 të Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të 

Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW)8, ku përcaktohet se shtetet e kanë për obligim të 

marrin masa për ndryshimin e karakteristikave të sjelljeve që të arrijnë t'i zhdukin 

paragjykimet dhe praktikat zakonore që mbështeten në idenë e inferioritetit ose të 

superioritetit të njërit apo të tjetrit seks. Kjo pasi që, paragjykimi i grave në bazë të veshjes 

së tyre dhe mohimi i qasjes në institucione të drejtësisë për shkak të gjatësisë së fustanit, e 

sforcon pikërisht idenë e inferioritetit të grave ndaj burrave. 

Përpos kësaj, me refuzimin e regjistrimit të denoncimit të Paditëses, zyrtarët policorë kanë 

shkelur edhe të drejtën e saj në jetë private dhe familjare. Dhuna në familje e cënon 

integritetin fizik dhe psiqik të personave dhe mbrohet brenda të drejtës në jetë private dhe 

familjare. Nga kjo e drejtë buron obligimi pozitiv i shtetit për mbrojtjen e integritetit fizik 

dhe moral të individit nga persona të tjerë, duke përfshirë mbrojtjen dhe zbatimin adekuat 

të ligjeve për mbrojtje nga dhuna e shkaktuar nga individë privatë.9 Të Paditurit ia kanë 

shkelur Paditëses të drejtën në jetë private pasi që kanë dështuar të sigurojnë mbrojtje 

aktive nga dhuna në familje për Paditësen siç detyrohen ta bëjnë në përputhje me ligjet në 

fuqi dhe me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNJ).  

*Zbërthimi i hollësishëm i argumenteve të përmbledhura këtu është përfshirë në faqe 23-27 

10) Paditësja më 20 qershor 2019, brenda afatit ligjor ka parashtruar Padi për konfliktin 

administrativ për ta kontestuar vendimin e Policisë së Kosovës për ta refuzuar si të 

pabazuar ankesën e saj ndaj zyrtarit policor A.H. dhe zyrtares policore R.B.. Ndërsa, me 

këtë parashtresë kërkon të ndryshojë padinë në përputhje me parimin e ekonomizimit të 

                                                 
8 Neni 22 i Kushtetutës së Kosovës e përcakton Konventën për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit 
ndaj Gruas, si të zbatueshme drejtëpërdrejtë në Kosovë dhe i jep përparësi në rast konflikti me ligjet vendore. 
9 Shih Shtojcën nr. 7: GjEDNj, A. kundër Kroacisë, 55164/08, 2011, paragrafi 60. Sipas nenit 53 të Kushtetutës së 
Kosovës, të drejtat njeriut dhe liritë themelore të garantuara me Kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet 
gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, prandaj në kjo padi përfshin referenca në praktikën 
gjyqësore me rëndësi për trajtimin institucional të rasteve të dhunës në familje. 
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procedurës në pajtim me nenin 258, paragrafi 1 LPK, që parasheh ndryshimin e padisë pa 

pëlqimin e të Paditurit deri në fillim të seancës për shqyrtim kryesor të çështjes. 

 

Palët e Paditura 

Përveç Policisë së Kosovës, e cila është palë e paditur sipas Padisë fillestare për konfliktin 

administrativ të datës 20 qershor 2019, me këtë parashtresë për ndryshim të padisë, sipas nenit 

257, paragrafi 1 LPK të paditur shtesë janë edhe këto palë: 

1. Ministria e Punëve të Brendshme – sipas nenit 11, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 06/L-113 për 

Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, është 

përgjegjëse për koordinimin, kontrollin dhe mbikëqyrjen e të gjithë sistemit ministror brenda 

fushës përkatëse të përgjegjësisë. Duke u bazuar në nenin 5, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-076 për 

Policinë («Ligji për Policinë»), Policia e Kosovës funksionon nën autoritetin e Ministrit të 

Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ndërkaq sipas nenit 53, paragrafi 2 i Ligjit për Policinë, 

Qeveria e Kosovës është përgjegjëse për dëmet e shkaktuara ndaj personave fizik si rezultat i 

veprimeve të zyrtarëve policor në kryerjen e detyrave policore. Vendimet diskriminuese që i kanë 

shkaktuar dëm Paditëses, janë nxjerrë nga organet e brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Policisë, e cila funksionon nën autoritetin e Ministrit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Prandaj 

në këtë padi si palë e paditur është përfshirë edhe Ministria e Punëve të Brendshme. 

2. Zyrtari policor A.H., sipas nenit 24 të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi, me refuzimin e 

regjistrimit të denoncimit të Paditëses për shkelje të urdhrit mbrojtës në Policinë e Kosovës, është 

përgjegjës për trajtim të pabarabartë dhe shkelje të të drejtës në jetë private dhe familjare të 

Paditëses.  

3. Zyrtari policor F.H., sipas nenit 24 të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi, si hetues i 

autorizuar i Policisë së Kosovës në procedurën disiplinore ndaj zyrtarit policor A.H. në bazë të 

ankesës së Paditëses në Inspektoratin Policor të Kosovës, është përgjegjës për nxjerrjen e një 

vendimi diskriminues nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë për Paditësen, arsyetimi i së 

cilës mbështetet në një dokument inekzistent. 

4. Zyrtari policor V.B., sipas nenit 24 të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi, si kryesues i panelit 

të Komisionit për Ankesa në Policinë e Kosovës, është përgjegjës për refuzimin e ankesës së 

Paditëses dhe vërtetimin e vendimit diskriminues dhe të kundërligjshëm të Drejtorisë Rajonale të 

Policisë në Prishtinë.  
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5. Zyrtari policor T.M., sipas nenit 24 të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi, si anëtar i panelit 

të Komisionit për Ankesa në Policinë e Kosovës, është përgjegjës për refuzimin e ankesës së 

Paditëses dhe vërtetimin e vendimit diskriminues dhe të kundërligjshëm të Drejtorisë Rajonale të 

Policisë në Prishtinë.  

6. Zyrtari policor A.Xh., sipas nenit 24 të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi, si anëtar i panelit 

të Komisionit për Ankesa në Policinë e Kosovës, është përgjegjës për refuzimin e ankesës së 

Paditëses dhe vërtetimin e vendimit diskriminues dhe të kundërligjshëm të Drejtorisë Rajonale të 

Policisë në Prishtinë.  

 

Baza faktike 

Rrjedha kronologjike e ngjarjes 

a. Paraqitja në stacion policor për denoncim të shkeljes së urdhrit mbrojtës 

1. Më 3 shkurt 2017, Paditësja e ka denoncuar në Polici bashkëshortin e saj, Bekim Krasniqin, 

për dhunë në familje dhe ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë lëshim të urdhrit 

mbrojtës. Kjo kërkesë ishte aprovuar nga Gjykata me Aktvendimin C.nr.254/17 më 9 shkurt 

2017.10 Urdhri mbrojtës ishte caktuar për kohëzgjatje prej 12 muajsh dhe përmes tij Gjykata ia 

kishte ndaluar bashkëshortit të Paditëses «kryerjen e kërcënimit ose ndonjë vepre tjetër të dhunës 

në familje ndaj saj, që të mos e shqetësojë, ofendojë, përulë, godasë, kërcënojë, sulmojë, ndjekë, 

përcjellë, të mos ia shkatërrojë apo kërcënojë pronën personale, të mos e mbaj në vëzhgim apo 

bllokojë lëvizjen, të mos e kontaktojë direkt apo indirekt, në çfarëdo forme si përmes telefonit, 

emailit, postës apo formave tjera të kontaktit.» Urdhri ishte lëshuar në mënyrë që Paditësja të jetë 

e qetë të jetojë, të rrisë e të edukojë fëmijët e tyre të përbashkët në shtëpinë e tyre. 

 

 

Provat nr.1:  

1.1. Gjykata Themelore Prishtinë, Departamenti i 

Përgjithshëm, Aktvendim C.nr.254/17, 09 shkurt 

2017. 

                                                 
10 Shih Provën nr. 1.1: Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, Aktvendimi C.nr.254/17, 09 
shkurt 2017. 
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1.2. Kërkesë për lëshim të udhrit mbrojtës, Zyra 

për Mbrojtësit e Viktimave, Luljeta Aliu Krasniqi, 

06 shkurt 2017. 

2. Në mars 2017, bashkëshorti ia ndërpret Paditëses të ardhurat për mbulimin e shpenzimeve 

të përditshme dhe shpenzimeve për rritjen e dy fëmijëve të mitur. Kështu, më 31 mars 2017, 

Paditësja shkon në Stacionin Policor Jugu në Prishtinë për ta denoncuar shkeljen e urdhrit mbrojtës 

nga bashkëshorti. Intervistimin e saj në Polici e fillon zyrtarja policore L.N., të cilës Paditësja ia 

dërgon aty-për-aty përmes postës elektronike Aktvendimin C.nr.254/17 të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë për lëshimin e urdhrit mbrojtës. Në ndërkohë, atyre i bashkëngjitet edhe zyrtari policor 

A.H..11 Pasi që zyrtari policor A.H. njoftohet për identitetin e bashkëshortit të Paditëses, i drejtohet 

me fjalët «(…)Nuk të marr deklaratë se nuk ka dhunë dhe nuk ka pasur as atëherë (…)». 

Përkundër insistimit të Paditëses, zyrtari policor A.H. kishte refuzuar të përpilojë deklaratë për 

raportimin e rastit, duke e urdhruar të largohet nga stacioni policor. Emaili i dërguar nga Paditësja 

dëshmon se zyrtarët policorë kanë qenë të njoftuar se fjala është për një denoncim të shkeljes së 

urdhrit mbrojtës sipas vendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë.  

Prova nr.2: Emaili i dërguar nga Luljeta Aliu 

Krasniqi (...) për Zyrtaren Policore L.N. në email 

adresën (...), me 31 mars 2017, [16:03]. 

3. Dhuna në familje dhe trajtimi diskriminues i Paditëses nga Policia kanë shkaktuar ankth, 

shqetësim, frikë, ndenjë të pasigurisë së vazhdueshme te Paditësja. Prandaj, në muajin prill 2017 

ajo ka kryer tre vizita mjekësore tek Neuropsikiatri Dr. S.R.. Vizita e saj e parë te Neuropsikiatri 

ka qenë më 6 prill 2017, pra 6 ditë pas rastit kur zyrtari policor A.H. ka refuzuar ta regjistrojë 

denoncimin e saj. Ndërkaq dy vizitat tjera, Paditësja i ka zhvilluar më 12 prill dhe 24 prill 2017. Në 

Raportin Specialistik, Dr. S.R. konstaton se Paditësja ka «stres pas traumatik dhe çrregullim të 

gjeneralizuar të ankthit».12 

4. Një vit më vonë, më 26 prill 2018, Paditësja ishte paraqitur në Polici për ta raportuar 

kunatin e saj, D.K. për kanosje.13 Kunati kishte ardhë në kopshtin e shtëpisë ku jeton Paditësja, 

dhe derisa ajo po qëndronte aty me disa mysafirë, ai i ishte drejtuar me fjalët: «Largohuni nga 

këtu sa nuk është bërë më e madhe», i kishte fotografuar ata dhe i kishte thënë «tash keni me 

                                                 
11 Shih Provën nr.3: Ankesë në Inspektoratin Policor të Kosovës nga Luljeta Aliu Krasniqi kundër punonjësve të 
Policisë A.H. dhe R.B., 26 prill 2018. 
12 Shih Provën nr.8: Dr. S.R., Neuropsikiatër, Raport Specialistik për Luljeta Aliun, 22 qershor 2020. 
13 Drejtoria Rajonale e Policisë, Hetuesia, Procesverbal mbi Intervistimin e Ankuesit-Viktimës – Znj. Luljeta Aliu Krasniqi, 
2018-AD, 26 prill 2018, faqe 2. 

mailto:luljeta.aliukrasniqi@gmail.com
mailto:luljeta.neziri@kosovopolice.com
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pa».14 Paditësja e kishte thirrur Policinë, të cilët kishin ardhur në shtëpinë e saj dhe më pas kishin 

vazhduar bashkë me të në Stacion Policor. Intervistimin në stacion policor e kishte filluar zyrtarja 

Policore R.B., të cilës më pas i ishte bashkëngjitur zyrtari policor A.H..15 Zyrtarja Policore R.B. e 

kishte përpiluar deklaratën e Paditëses dhe ia kishte paraqitur asaj kopjen për nënshkrim, mirëpo 

Paditësja ka refuzuar ta nënshkruaj,16 meqë nuk e përmbante deklaratën e saj të saktë. Më 

konkretisht, në procesverbal shkruan se Paditësja kishte deklaruar «(…) Kunati filloi të na 

fotografojë të gjithëve dhe na tha se do ta shihni ju tash keni me pasë punë me Gjykatë 

dhe është larguar.»17 Ndërkaq, Paditësja ka deklaruar që kunati i ka fotografuar por, ajo nuk ka 

deklaruar që kunati i saj i ka thënë do të kesh punë me gjykatë. Në fakt, i është drejtuar me 

kërcënimin duke i thënë «tash keni me pa».18 Te pjesa e nënshkrimit të procesverbalit të siguruar 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë shkruan «Nënshkrimi i deklaruesit: REFUZON», pa ndonjë 

sqarim të mëtutjeshëm për arsyet e refuzimit.19 Zyrtarja policore R.B. e kishte njoftuar Paditësen 

se ishin konsultuar me prokuroren kujdestare dhe sipas udhëzimeve të saj nuk do të hapin rast.20 

Kjo përkundër faktit se Paditësja kishte deklaruar se kërcënimi i Kunatit i ishte drejtuar jo vetëm 

asaj, por edhe mysafirëve të saj të cilët kishin qenë të pranishëm dhe do të mund ta verifikonin 

deklaratën e saj. 

b. Ankesa për shkelje disiplinore të zyrtarit policor 

5. Ditën e njëjtë me raportimin e kunatit në stacion policor, pra më 26 prill 2018, Paditësja i 

drejtohet Inspektoratit Policor të Kosovës («IPK») dhe ushtron ankesë për dy raste, ndaj të dy 

zyrtarëve policorë: (1) për shkak se me 31 mars 2017, kur kishte shkuar ta raportojë shkeljen e 

urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti i saj, zyrtari policor A.H. i kishte thënë «(…)Nuk të marr 

deklaratë se nuk ka dhunë dhe nuk ka pasur as atëherë (…)» dhe nuk kishte ndërmarrë asnjë 

veprim e as nuk e kishte regjistruar deklaratën e saj për shkeljen e urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti 

i saj; dhe (2) ndaj zyrtarit policor A.H. dhe zyrtares Policore R.B., për shkak të dyshimit se më 26 

prill 2018 nuk ia kishin përcjellë të gjitha informatat me rëndësi prokurores kujdestare lidhur me 

denoncimin për kanosje kundër kunatit të saj. 

                                                 
14 Shih Provën nr.3: Ankesë në Inspektoratin Policor të Kosovës nga Luljeta Aliu Krasniqi kundër punonjësve të 
Policisë A.H. dhe R.B., 26 prill 2018, faqe 2.  
15 Po aty. 
16 Drejtoria Rajonale e Policisë, Hetuesia, Procesverbal mbi Intervistimin e Ankuesit-Viktimës – Znj. Luljeta Aliu Krasniqi, 
2018-AD, 26 prill 2018, faqe 2. 
17 Po aty. 
18 Shih Provën nr.3: Ankesë në Inspektoratin Policor të Kosovës nga Luljeta Aliu Krasniqi kundër punonjësve të 
Policisë A.H. dhe R.B., 26 prill 2018, faqe 2.  
19 Drejtoria Rajonale e Policisë, Hetuesia, Procesverbal mbi Intervistimin e Ankuesit-Viktimës – Znj. Luljeta Aliu Krasniqi, 
2018-AD, 26 prill 2018, faqe 2. 
20 Shih Provën nr. 4: Drejtoria Rajonale e Policisë, Prishtinë, Vendim MDNL-PR-167/18, 21 mars 2019, faqe 2, 
paragrafi 2.b. 
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Prova nr.3: Ankesë në Inspektoratin Policor të 

Kosovës nga Luljeta Aliu Krasniqi kundër 

punonjësve të Policisë A.H. dhe R.B., 26 prill 2018. 

6. IPK pasi e shqyrton ankesën, konstaton se nuk ka elemente të veprës penale dhe kështu e 

dërgon atë në Drejtorinë e Standardeve Profesionale të Policisë së Kosovës për trajtim 

administrativ. Kjo Drejtori konstaton se nuk ka shkelje të rënda disiplinore dhe ankesën e dërgon 

për procedim në nivel lokal. Në kohën e trajtimit të ankesës ka qenë i aplikueshëm Udhëzimi 

Administrativ 05/2017 për Shkeljet, Masat dhe Procedurat Disiplinore në Policinë e Kosovës 

(«Udhëzimi Administrativ për Procedurat Disiplinore në Polici»)21, i cili është i papublikuar 

në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Ky dokument mund të sigurohet vetëm përmes 

kërkesës për qasje në dokumente publike. Hetuesi i autorizuar zyrtari policor F.H. nga Drejtoria 

Rajonale e Policisë në Prishtinë, Stacioni Policor Jugu, ankesën e Paditëses e ka trajtuar si ankesë 

për «shkelje të lehta diskredituese». Ndërkaq, njëra nga shkeljet në bazë të të cilave e ka 

ekzaminuar ankesën është shkelje e rëndë diskredituese, përkatësisht shkelja nga pika 1.4. «Nuk 

ndërmerr ose dështon në marrjen e masave të duhura gjatë kryerjes së detyrës.» dhe pika 1.6 «Sillet në mënyrë 

imponuese apo autoritare si dhe të pahijshme ndaj qytetarëve gjatë kryerjes së detyrës.» e Udhëzimit 

Administrativ për Procedurat Disiplinore në Polici.22 Shkeljen e dytë: «Sillet në mënyrë imponuese apo 

autoritare si dhe të pahijshme ndaj qytetarëve gjatë kryerjes së detyrës.», përcaktohet si shkelje e rëndë 

disiplinore sipas nenit nenit 14, paragrafi 1.4 të Udhëzimit Administrativ për Procedurat 

Disiplinore në Polici. Për shkak të kategorizimit të gabuar të shkeljes si shkelje e lehtë 

diskredituese, procedura e shqyrtimit të ankesës është zhvilluar në seancë jo-dëgjimore sipas nenit 

48, paragrafi 8 i Udhëzimit Administrativ për Procedurat Disiplinore në Polici. Rrjedhimisht, 

Paditësja nuk është ftuar për të dëshmuar në seancën e procedurës disiplinore, megjithëqë kjo e 

drejtë i ka takuar në bazë të nenit 53, paragrafi 1 të Udhëzimit Administrativ për Procedurat 

Disiplinore në Polici, pasi që ankesa në fakt është trajtuar për shkelje të rëndë diskredituese. 

7. Më 8 mars 2019, Hetuesi i autorizuar zyrtari policor F.H. nga Drejtoria Rajonale e Policisë 

në Prishtinë, merr vendim për ankesën me të cilin, e shpallë të pafajshëm zyrtarin policor A.H., 

duke konstatuar se dyshimet ndaj zyrtarit të akuzuar për shkelje kanë rezultuar «të 

paargumentuara». Në Vendim theksohet si vijon: 

«Zyrtari policor A.H. kishte kontaktuar me palën por duke parë se ajo ishte 

veshur (me një fustan tejet të shkurtër me një maice me rripa) në 

                                                 
21 Shih Shtojcën nr. 1: Udhëzimi Administrativ 05/2017 për shkeljet, masat dhe procedurat disiplinore në Policinë e 
Kosovës. 
22 Shih Provën nr. 4: Drejtoria Rajonale e Policisë, Prishtinë, Vendim Nr.MDNL-PR-167/18, 21 mars 2019, f.1, par.1. 



Faqe 13 nga 35 
 

kundërshtim me kodin e etikës dhe veshjes për zyrtar dhe për palët në 

institucionet zyrtare dhe meqenëse rasti nuk ishte i natyrës shumë urgjente 

për këtë arsye i kishte thënë: 

'zonjë me këtë veshje nuk lejohet të hyni brenda në stacion sipas rregullave 

dhe kodit të policisë, por nëse nuk është urgjente mund të shkoni të visheni 

ndrysh edhe mund të vini të bisedojmë dhe do ta shqyrtojmë rastin tuaj'».23 

Prova nr. 4: Drejtoria Rajonale e Policisë në 

Prishtinë, zyrtari policor F.H., Vendim 

Nr.MDNL-PR-167/18, 21 mars 2019. 

8. Kodi i Etikës për Veshje për Zyrtar dhe për Palët në Institucione Zyrtare nuk 

ekziston! Këtë na e ka konfirmuar me shkrim Zyra për Informim e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Policisë, pas ankesës së deponuar te Institucioni i Avokatit të Popullit: 

«Sa i përket dokumentit ''Kodi i Veshjes për Zyrtar dhe për Palët në 

Institucione Zyrtare'', e kemi informuar znj. C. se Policia nuk posedon 

dokument me atë titull. E kemi njoftuar që në Policinë e Kosovës, sa i 

përket veshjes/dukjes dhe sjelljes, zbatohen aktet e brendshme të Policisë 

(Rregullorja e Personelit, Udhëzimi administrativ për marrëdhënie 

të punës në Polici dhe Kodi i Etikës). Si dhe faktin se për të punësuarit 

në Shërbimin Civil të Kosovës, zbatohet Rregullorja (QKR) – Nr. 

04/2015 për Kodin e mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës 

së Kosovës.»24 

9. Pra, «Kodi i Veshjes për Zyrtar dhe për Palët në Institucione Zyrtare» nuk ekziston! 

Ndërkaq, në aktet tjera të përmendura në përgjigjen e Policisë: 1) Rregullorja për Personel dhe 

Administratë; 2) Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2012 për Mënyrën e Kryerjes së Detyrave dhe 

Autorizimeve Policore; 3) Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2012 për Përdorim të Forcës nga 

Zyrtarët Policorë; 4) Udhëzimi Administrativ për Marrëdhënie të Punës në Polici; 5) Kodi i Etikës 

së Policisë; dhe 6) Rregullorja (QKR) – Nr. 04/2015 për Kodin e mirësjelljes në Shërbimin Civil 

të Republikës së Kosovës, nuk rregullohet veshja që duhet ta mbajnë palët e dëmtuara kur 

paraqiten në stacion policor për të denoncuar rast. Këto akte përcaktojnë rregulla për veshjen 

                                                 
23 Po aty, f.2, par.2.b. 
24 Shih Provën nr. 5: Përgjigje përmes postës elektronike nga Zyra për Informim të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë së Kosovës (zimp@kosovopolice.com), dërguar si përgjigje ndaj Ankesës për mos-lejim të qasjes në 
dokumente publike parashtruar te Institucioni i Avokatit të Popullit, 08 maj 2020, [03:02pm]. 
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e zyrtarëve policorë gjatë ushtrimit të detyrës, por jo për palë të treta. Prandaj, Vendimi i zyrtarit 

policor F.H. për refuzimin e ankesës mbështetet në një akt inekzistent dhe shpikë rregulla për atë 

se si duhet të vishet një viktimë e dhunës në familje kur vie në stacion policor për ta denoncuar 

një rast të dhunës në familje.  

Prova nr. 5: Përgjigje përmes postës elektronike 

nga Zyra për Informim të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Kosovës 

(zimp@kosovopolice.com), dërguar si përgjigje 

ndaj Ankesës për mos-lejim të qasjes në dokumente 

publike parashtruar te Institucioni i Avokatit të 

Popullit, 08 maj 2020, [03:02pm]. 

10. Më tej, në Vendim thuhet: «sipas gjendjes së vërtetuar faktike rrjedh se në veprimet 

e zyrtarit policor nuk janë gjetur elementet e shkeljes për të cilat dyshohet dhe ato kanë 

qenë në pajtim me legjislacionin pozitiv që rregullon këtë fushë – dhunën në familje në 

përgjithsi dhe rastin konkret në veçanti.»25 Këtë konstatim zyrtari policor F.H. e bën duke mos 

iu referuar e duke mos e elaboruar as edhe një dispozitë të vetme të Ligjit për Mbrojtje nga 

Dhuna në Familje, Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje të 

Agjencisë për Barazi Gjinore, e as edhe të Procedurave Standarde të Veprimit për Hetim të Dhunës 

në Familje të Policisë së Kosovës.  

11. Më 8 prill 2019, Paditësja parashtron ankesë ndaj këtij vendimi para Komisionit për 

Ankesa dhe Shpërblime të Policisë së Kosovës («Komisioni i Ankesave të Policisë»).26 Me 

ankesë Paditësja kërkon që të anulohet vendimi i Drejtorisë Rajonale të Policisë për shpalljen e 

pafajshme të zyrtarit policor A.H., të ndërmerren masa ligjore për shkelje të rënda ai dhe të 

procedohet rasti sërish në Inspektoratin e Policisë për hetim të veprave penale.27 Argumentet 

kryesore të ankesës janë: 1) Vendimi është nxjerrë në shkelje të parimit të transparencës pasi që i 

referohet akteve nënligjore jo-publike të paqasshme për palët, me theks të veçantë Udhëzimin 

Administrativ 05/2017 për Shkeljet, Masat dhe Procedurat Disiplinore në Policinë e Kosovës (i 

cili as sot në ditën e paraqitjes së kësaj padie nuk është i qasshëm as në Gazetën Zyrtare të RKS-

së as në webfaqen e MPB-së, e as në web faqen e Policisë) dhe Kodit të Etikës për Veshjen për 

                                                 
25 Po aty, f.4, par.5.b. 
26 Shih Provën nr. 6: Ankesë ndaj Vendimit të Drejtorisë Rajonale të Policisë, Vendimi MDNL-PR-167/18 i datës 
21 mars 2019 dhe Vendimit të Drejtorisë Rajonale të Policisë, Vendimi MDNL-PR-168/18 i datës 18 mars 2019, 
parashtruar nga Luljeta Aliu Krasniqi, për Komisionin për Ankesa dhe Shpërblime të Policisë së Kosovës, 08 prill 
2019. 
27 Po aty. 
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Zyrtar dhe për Palët në Institucionet Zyrtare; 2) Nuk është e vërtetë se zyrtari policor A.H. e ka 

larguar Paditësen nga stacioni policor për shkak të veshjes së saj dhe nuk është e vërtetë që i ka 

thënë të kthehet më vonë ta raportojë rastin; 3) Edhe po të ishte e vërtetë që Paditësja ka qenë e 

veshur me «një fustan tejet të shkurtër dhe maice me rripa», zyrtarët policorë kanë pasur për 

obligim ta marrin deklaratën e saj për dhunë në familje dhe shkelje të urdhrit mbrojtës nga 

bashkëshorti në pajtim me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje; 4) Keqtrajtimi gjatë ushtrimit 

të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike është vepër penale sipas Kodit Penal; dhe 5) 

Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë për caktimin e urdhrit mbrojtës, Paditësja 

ia kishte dërguar përmes postës elektronike më datë 31 mars 2017 zyrtares Policore L.N., 

që e dëshmon se zyrtarët policorë kanë qenë të njoftuar që bëhej fjalë për shkeljen e një 

urdhri mbrojtës të lëshuar nga gjykata.  

Prova nr.6: Ankesë ndaj Vendimit të Drejtorisë 

Rajonale të Policisë, Vendimi MDNL-PR-167/18 i 

datës 21 mars 2019 dhe Vendimit të Drejtorisë 

Rajonale të Policisë, Vendimi MDNL-PR-168/18 i 

datës 18 mars 2019, parashtruar nga Luljeta Aliu 

Krasniqi, për Komisionin për Ankesa dhe 

Shpërblime të Policisë së Kosovës, 8 prill 2019. 

12. Më 10 maj 2019, Komisioni për Ankesa i Policisë, i përbërë nga Kryesuesi zyrtari policor 

V.B. dhe anëtarët zyrtari policor T.M. dhe zyrtari policor A.Xh., në emër të Drejtorisë Rajonale të 

Policisë në Prishtinë, merr vendim me të cilin e refuzon si të pabazuar ankesën e Paditëses 

dhe e vërteton vendimin e zyrtarit policor F.H., për shpalljen e pafajshme të zyrtarit policor A.H..28 

Në vendim thuhet se në seancën jo-dëgjimore paneli i Komisionit për Ankesa ka vlerësuar një 

numër provash materiale (duke përfshirë ankesat e Paditëses, procesverbale të intervistimit të 

zyrtarëve policorë të akuzuar për shkelje disiplinore, e me radhë).29 Sipas Komisionit të Ankesave, 

Paditësja me asnjë provë nuk ka argumentuar pretendimet e saj, provat e paraqitura në ankesë nuk 

paraqesin dëshmi të mjaftueshme dhe nuk çojnë në konstatimin e një gjendje tjetër faktike nga ajo 

që është konstatuar nga vendimi i ankimuar.30 As në këtë vendim nuk përmendet as edhe një 

dispozitë e vetme e Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Procedurave Standarde të Veprimit 

                                                 
28 Shih Provën nr. 7: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Komisioni për Ankesa, Vendim Nr.145-KA-2019, f. 2, par.1, 
10 maj 2019. 
29 Po aty, f.2. 
30 Po aty. 
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për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, e as edhe të Procedurave Standarde të Veprimit për Hetim të 

Dhunës në Familje. 

Prova nr. 7: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, 

Komisioni për Ankesa dhe Shpërblime, Vendim 

Nr.145-KA-2019, 10 maj 2019. 

13. Pas pranimit të këtij vendimi, Paditësja parashtron Padi për Konfliktin Administrativ në 

Gjykatën Themelore në Prishtinë më 20 qershor 2019, me të cilën i konteston vendimet e Policisë 

në lidhje me ankesën dhe shpalljen e pafajshme të zyrtarëve policorë nga Drejtoria Rajonale e 

Policisë.31 Me anë të kësaj parashtrese për ndryshim të padisë, kërkojmë që Gjykata të vendosë 

sipas petitumit të kësaj padie për diskriminim dhe t'i mbajë përgjegjës institucionet përkatëse dhe 

zyrtarët e përfshirë, për shkelje të të drejtave themelore të njeriut të Paditëses.  

14. Këtë parashtresë për ndryshim të padisë, Paditësja e parashtron vetëm sa i përket pjesës së 

Vendimit Nr.145-KA-2019 të Komisionit për Ankesa dhe Shpërblime të datës 10 maj 2019, e cila 

i referohet ankesës për refuzimin e zyrtarit policor A.H. për regjistrimin e denoncimit të dhunës 

në familje – shkeljes së urdhrit mbrojtës.  

 

Baza juridike 

15. Kjo padi parashtrohet në bazë të nenit 13 të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi, që 

përcakton «1. Çdo person ose grup i personave që ankohen se kanë qenë të diskriminuar mbi bazat 

e përmendura në nenin një (1) të këtij Ligji mund të paraqesin padi në gjykatën kompetente.» 

Po ashtu, në bazë të nenit 54 të Kushtetutës së Kosovës përcaktohet mbrojtja gjyqësore e të 

drejtave të njeriut, që parasheh: «Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes gjyqësore në rast të shkeljes 

ose mohimit të ndonjë të drejte të garantuar me këtë Kushtetutë ose me ligj, si dhe të drejtën në 

mjete efektive ligjore nëse konstatohet se një e drejtë e tillë është shkelur.» 

16. Sa i përket raportimit të rastit të shkeljes së urdhrit mbrojtës nga Paditësja, duhet trajtuar 

dy çështje kryesore: çështja e parë është vlerësimi nëse zyrtari policor A.H. ka vepruar drejt kur 

ka refuzuar të regjistrojë denoncimin e e Paditëses për shkelje të urdhrit mbrojtës. Çështja e dytë 

është vlerësimi nëse Drejtoria Rajonale e Policisë (zyrtari policor F.H.) dhe Komisioni për Ankesa 

i Policisë (zyrtari policor V.B., zyrtari policor T.M. dhe zyrtari policor A.Xh.) kanë vendosur drejt 

kur e kanë refuzuar si të pabazuar ankesën e Paditëses ndaj zyrtarit policor A.H.. 

                                                 
31 Padi për Konfliktin Administrativ parashtruar nga Luljeta Aliu Krasniqi për Gjykatën Themelore në Prishtinë, 
Departamenti për Çështje Administrative, 20 qershor 2019.  
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a. Diskriminimi gjinor lidhur me refuzimin e regjistrimit të rastit 

17. Paditësja është paraqitur në Polici për ta denoncuar bashkëshortin e saj për shkelje të 

urdhrit mbrojtës të caktuar nga Gjykata, pasi që ai ia kishte ndërprerë të ardhurat për shpenzimet 

e jetesës dhe për rritjen e dy fëmijëve, duke i shkaktuar shqetësim dhe presion psiqik. Zyrtari 

policor A.H. nuk ka përpiluar raport për denoncimin e saj dhe e ka urdhruar atë të largohet nga 

stacioni policor.32 Ky është fakt i pakontestuar nga palët.33 Megjithatë, kundërthënia lidhur me 

faktet qëndron te arsyeja për këtë ngjarje. Në ankesë, Paditësja ka deklaruar se zyrtari policor A.H. 

i ka thënë asaj të dalë prej Stacionit Policor me arsyetimin se «nuk ka shkelje këtu, nuk ka dhunë, 

s'ka pasë as atëherë». Ndërkaq, zyrtari policor ka deklaruar se i ka thënë të shkojë të vishet 

ndryshe e të vijë ta raportojë rastin pasi që, sipas tij, ajo ishte e veshur «me një fustan tejet të 

shkurtër dhe me një maice me rripa» dhe rasti nuk ishte i «natyrës shumë urgjente».34 Zyrtari 

policor A.H. kishte deklaruar se i ka kërkuar Paditëses të vishet ndryshe e pastaj të kthehet në 

stacion policor për të «biseduar» për rastin. Paditësja edhe në ankesat e parashtruara ndaj vendimit, 

edhe në padinë për konfliktin administrativ e ka kontestuar si të pavërtetë deklaratën e zyrtarit 

policor A.H. për veshjen e saj. Madje ka kërkuar që të shikohen videot e Stacionit Policor për 

konstatimin e drejtë të fakteve. Po ashtu, Paditësja ka kontestuar si të pavërtetë deklarimin e zyrtarit 

policor A.H. se kinse i ka thënë të kthehet më vonë me një veshje tjetër për të biseduar për rastin. 

18. Këtu duhet vlerësuar tri çështje që ndërlidhen me refuzimin e regjistrimit të denoncimit të 

rastit, konkretisht: (i) A ka të drejtë Policia të refuzojë regjistrimin e rastit apo përpilimin e raportit 

për shkelje të urdhrit mbrojtës ose për denoncime tjera të dhunës në familje, nëse nga deklarata e 

palës, zyrtarët policorë vlerësojnë se «nuk ka pasur dhunë»? (ii) A ka të drejtë zyrtari policor ta 

refuzojë regjistrimin e rastit për shkak të veshjes së viktimës, duke i kërkuar që të vishet ndryshe? 

Dhe (iii) A ka të drejtë zyrtari policor ta refuzojë ose ta vonojë regjistrimin e denoncimeve për 

dhunë në familje, në raste që i vlerëson se «nuk janë të natyrës shumë urgjente»? Secila nga këto 

tri çështje është shtjelluar në këtë nën-ndarje hollësisht. 

(i) Sa i përket refuzimit të regjistrimit të rastit duke e kontestuar vërtetësinë e deklaratës së viktimës për dhunë 

19. Sipas Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, «Policia e Kosovës duhet t’i përgjigjet 

secilit njoftim për veprat ose kërcënimet e dhunës në familje ose shkeljes së urdhrit për 

mbrojtje apo të urdhrit për mbrojtje emergjente pa marrë parasysh se kush e bën njoftimin.»35 

                                                 
32 Shih Provën nr. 7: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Komisioni për Ankesa dhe Shpërblime, Vendim Nr.145-
KA-2019, f.2, par.1, 10 maj 2019.  
33 Po aty. 
34 Shih Provën nr. 4: Drejtoria Rajonale e Policisë -Prishtinë, Vendim Nr. MDNL-PR-167/18, 21 mars 2019, f.2, 
par.2.b. 
35 Neni 24, paragrafi 1, Ligji Nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje. 
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«Policia e Kosovës e përpilon raportin lidhur me rastin pavarësisht se a është kryer vepra apo 

jo, a është ndaluar dikush apo jo (…).»36 Policia, pas pranimit të informatës për një vepër penale 

të dyshuar, heton nëse ka dyshim të arsyeshëm se një vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare 

është kryer.37 Në raste kur sipas deklaratës që e pranon policia përmbushen elementet e veprave 

penale të dyshuara që ndiqen sipas detyrës zyrtare, atëherë Policia i ndërmerr veprimet hetimore: 

mbledhja e informatave nga personat, zbulimi i vendndodhjes së kryesit, ndalimi i tij, ruajtja e 

gjurmëve dhe provave tjera të veprës penale, e me radhë.38 Nëse Policia konsideron se ka dyshim 

të arsyeshëm se është kryer vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare, e ka për obligim që brenda 

24 orëve t'ia dorëzojë një raport prokurorit të shtetit, i cili më pas vendosë për fillimin e procedurës 

penale.39 Më tej, sa i përket ekzekutimit të menjëhershëm dhe të vazhdueshëm të urdhrave 

mbrojtës përcaktohet: «zyrtarët policorë marrin të gjitha masat për ekzekutimin» e tyre.40 Madje, 

Policia e ka për obligim që në raste kur pengohet zbatimi i vendimit gjyqësor «të veprojë me 

shpejtësi» sepse kjo kohë konsiderohet si tepër e rrezikshme për viktimat.41  

20. Nga këto përcaktime ligjore nxjerrim përfundimin se Policia gjatë raportimit të rasteve të 

dhunës në familje i ka këto obligime: (1) duhet t'i përgjigjet secilit njoftim që e pranon për vepra 

të dhunës në familje ose për shkelje të urdhrit mbrojtës të caktuar nga Gjykata, (2) pavarësisht se 

kush e bën raportimin, (3) duhet të përpilojë raport për secilin rast të pranuar pavarësisht se a 

është kryer vepër penale apo jo, dhe (4) në raste të shkeljes ose mos-zbatimit të urdhrit mbrojtës 

duhet të veprojë me shpejtësi për tu siguruar që urdhri mbrojtës po zbatohet. Përveç kësaj, (5) 

zyrtarët policorë «duhet të fillojnë intervistën nën supozimin se është kryer një rast i dhunës në 

familje» dhe (6) rrjedha e intervistës duhet të bëhet në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese.42 

21. Për pasojë, refuzimi i regjistrimit të denoncimit të dhunës në familje me arsyetimin se nuk 

ka pasur dhunë në familje është në kundërshtim me obligimet ligjore të Policisë sipas Ligjit për 

Mbrojtje nga Dhuna në Familje. Nuk ka asnjë përcaktim ligjor ose nënligjor që do ta mbështeste 

përjashtimin e përgjegjësisë së Policisë për regjistrimin e raportimit të viktimës për dhunë në familje 

ose për shkelje të urdhrit mbrojtës, e as nuk ka mbështetje ligjore që do ta arsyetonte vonesën e 

pretenduar për regjistrimin e rastit apo mos-reagimin e menjëhershëm të Policisë për zbatimin e 

                                                 
36 Neni 24, paragrafi 4, Ligji Nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje. 
37 Neni 70, paragrafi 1 Kodi Nr.04/L-123 i Procedurës Penale. 
38 Neni 70, paragrafët 2 dhe 3 Kodi Nr.04/L-123 i Procedurës Penale. 
39 Neni 70, paragrafi 4 Kodi Nr.04/L-123 i Procedurës Penale. 
40 Shih Shtojcën nr. 2: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Shtylla e Hetimeve, Procedura Standarde e Veprimit – 
Hetimi i Rasteve të Dhunës në Familje PK/ShH-PSO 1.17, 2011, f.7, pika 7.12. 
41 Po aty, f.7, pika 7.13. 
42 Shih Shtojcën nr. 3: Zyra e Kryeministrit, Agjencia për Barazi Gjinore, Procedurat Standarde të Veprimit për 
Mbrojtje nga Dhuna në Familje në Kosovë bazuar në Programin e Kosovës kundër Dhunës në Familje dhe Planit të 
Veprimit 2011-2014, Lista e Kontrollit për Intervistën e Identifikimit Zyrtar, f.85. 
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urdhrit mbrojtës. Prandaj, sa i përket regjistrimit të rastit, procedura ligjore nuk lejon hapësirë për 

supozime të zyrtarëve policorë nëse ka pasur dhunë ose jo. Përkundrazi, që nga fillimi i intervistës 

së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve policorë sipas Procedurave Standarde të 

Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Prandaj, 

refuzimi i regjistrimit të raportimit të dhunës në familje apo përpilimit të raportit policor për shkelje 

të urdhrit mbrojtës, me arsyetimin se zyrtari policor ka vlerësuar se nuk ka dhunë, bie në 

kundërshtim me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Procedurat Standarde të Veprimit 

për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe me Kodin Nr.04/L-123 e Procedurës Penale. 

(ii) Sa i përket refuzimit të regjistrimit të rastit për shkak të veshjes së viktimës 

22. Së pari, Paditësja ka deklaruar edhe në ankesat e parashtruara edhe në padinë e paraqitur 

para gjykatës, se kur kishte shkuar ta raportojë shkeljen e urdhrit mbrojtës, veshja e saj nuk është 

diskutuar fare në mes të saj dhe zyrtarit policor A.H. dhe se përshkrimi që zyrtari policor e kishte 

bërë për veshjen e saj atë ditë është i pavërtetë. Po ashtu, zyrtari policor A.H. kishte refuzuar 

shprehimisht ta regjistrojë rastin dhe nuk është e vërtetë se i ka thënë Paditëses të kthehet më vonë 

ta raportojë rastin. Madje në ankesën ndaj vendimit të Drejtorisë Rajonale të Policisë në 

Prishtinë, Paditësja kishte kërkuar që të shikohen kamerat e ditës kur ajo ka qenë në 

stacion policor që të verifikohet përshkrimi i pasaktë që e kishte bërë zyrtari policor A.H. 

për veshjen e saj në ditën e denoncimit, 31 mars 2017.  

23. Paditësja ka parashtruar kërkesë për qasje në dokumente publike në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë për ta siguruar Kodin e Etikës dhe Veshjes për Zyrtar dhe për Palët në 

Institucionet Zyrtare, i cili përmendet në vendimet e Policisë për ankesat e Paditëses. Ky dokument 

nuk ekziston. Këtë e ka konfirmuar me shkrim Zyra për Informim e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Policisë, pas ankesës së deponuar nga Paditësja te Institucioni i Avokatit të Popullit.43 Pra, arsyetimi 

i zyrtarit policor se e ka refuzuar ose e ka vonuar regjistrimin e rastit për shkak se Paditësja është 

veshur në kundërshtim me Kodin e Etikës dhe Veshjes për Zyrtar dhe për Palët në Institucionet 

Zyrtare, mbështetet në një dokument inekzistent.  

24. Të gjithë zyrtarët policorë të përfshirë në çështjen e trajtimit të ankesës së Paditëses 

i referohen këtij dokumenti që nuk ekziston pra: zyrtari policor A.H., zyrtari policor F.H., 

zyrtari policor V.B., zyrtari policor T.M., zyrtari policor A.Xh.. 

                                                 
43 Shih Provën nr. 5: Përgjigje përmes postës elektronike nga Zyra për Informim të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë së Kosovës (zimp@kosovopolice.com), dërguar si përgjigje ndaj Ankesës për mos-lejim të qasjes në 
dokumente publike parashtruar te Institucioni i Avokatit të Popullit, 08 maj 2020, [03:02pm]. 

mailto:zimp@kosovopolice.com
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25. Referimin në këtë dokument inekzistent e fillon zyrtari policor A.H. i cili arsyetohet se nuk 

e ka regjistruar rastin për shkak se Paditësja ka qenë e veshur në kundërshtim me Kodin e Etikës 

dhe Veshjes për Zyrtarë dhe Palët në Institucionet Zyrtare. Më pas, në nivel të Drejtorisë Rajonale 

të Policisë, zyrtari policor F.H. nxjerrë vendim për «gjendjen e vërtetuar faktike» në të cilën 

theksohet si vijon:  

«Është vërtetuar se pala ankuese Luljeta Aliu (…) kishte shkuar në zyrën 

e zyrtarit policor A.H. për të biseduar me atë për një rast të cilin nuk ia 

kishin inicuar policët e dhunës në familje. Zyrtari policor A.H. kishte 

kontaktuar me palën por duke e parë se ajo ishte veshur (me një fustan 

tejet të shkurtër me një maice me rripa) në kundërshtim me kodin e 

etikës dhe veshjes për zyrtar dhe për palën në institucionet zyrtare, 

i kishte thënë (…) shkoni vishuni ndrysh dhe mund të vini të bisedojmë 

dhe ta shqyrtojmë rastin tuaj.» 

26. Ky vendim pastaj vërtetohet nga Komisioni për Ankesa i Policisë në përbërje të zyrtarit 

policor V.B., zyrtarit policor T.M. dhe zyrtarit policor A.Xh.44 Sipas nenit 4, paragrafit 2 Ligji Nr. 

05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, veprimi administrativ që cënon apo 

mund të cënojë një të drejtë apo interes juridik të një personi duhet të jetë i autorizuar nga një ligj. 

Është e qartë se me refuzimin e regjistrimit të denoncimit dhe arsyetimit të këtij refuzimi janë 

cënuar të drejtat dhe interesat juridike të Paditëses. Meqë kodi i veshjes për palë të dëmtuara nuk 

ekziston dhe as nuk ka rregulla që e përcaktojnë veshjen e palës së dëmtuar për ushtrimin e të 

drejtave të saj, të dy vendimet për ankesën e Paditëses ndaj zyrtarit policor A.H. për refuzimin e 

regjistrimit të denoncimit të saj për shkelje disiplinore janë të paligjshme pasi që mbështeten në 

dokument inekzistent.  

27. Së dyti, refuzimi i regjistrimit të rastit të Paditëses me arsyetimin se zyrtari policor i ka 

kërkuar të shkojë të vishet ndryshe pasi ka qenë e veshur me «një fustan tejet të shkurtër» dhe 

«maice me rripa» është diskriminues në bazë të gjinisë. Diskriminimi gjinor sipas ligjit zbatohet 

edhe për të gjitha mosveprimet e institucioneve shtetërore publike.45 Refuzimi i regjistrimit të 

denoncimit të Paditëses ndaj bashkëshortit të saj për shkelje të urdhrit mbrojtës paraqet një 

mosveprim të Policisë që ka pasur për pasojë diskriminimin e Paditëses. Ndërkaq, legjitimimi i këtij 

                                                 
44 Shih Provën Nr. 6: Ankesë ndaj Vendimit të Drejtorisë Rajonale të Policisë, Vendimi MDNL-PR-167/18 i datës 
21 mars 2019 dhe Vendimit të Drejtorisë Rajonale të Policisë, Vendimi MDNL-PR-168/18 i datës 18 mars 2019, 
parashtruar nga Luljeta Aliu Krasniqi, për Komisionin për Ankesa dhe Shpërblime të Policisë së Kosovës, 8 prill 
2019.  
45 Neni 2, paragrafi 1 Ligji 05/L-021 për Mbrojtje nga Diskriminimi. 
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arsyetimi nga Drejtoria Rajonale e Policisë dhe Komisioni i Ankesave, paraqet veprim 

diskriminues.  

28. Diskriminim gjinor cilësohet çdo dallim, përjashtim ose kufizim në bazë të gjinisë që ka 

për qëllim, ose që ka efekt të zhvleftësimit ose cënimit të njohjes, gëzimit ose ushtrimit të të 

drejtave dhe lirive të njeriut në mënyrë të barabartë me të tjerët.46 Është e qartë se në rastin në fjalë 

Paditëses, për shkak të refuzimit të regjistrimit të denoncimit, i është mohuar e drejta në mbrojtje 

nga Policia për dhunë në familje që dhe e drejta në pacënueshmërinë e integritetit psiqik. 

Komentimi i gjatësisë së fustanit dhe maicës së viktimës dhe paraqitja e këtij komentimi si arsyetim 

për refuzimin e regjistrimit të denoncimit të një rasti, është qartësisht gjinor në kontestin e rastit të 

Paditëses. Fustanet, zakonisht vishen nga gratë dhe vajzat, prandaj edhe paragjykimi i një zyrtari 

policor për atë se sa duhet të jetë i gjatë fustani është paragjykim gjinor.  

29. Sipas nenit 5, paragrafit 1 të Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të 

Diskriminimit ndaj Grave («CEDAW»), e cila zbatohet drejtëpërdrejtë në të drejtën tonë vendore 

në bazë të nenit 22 të Kushtetutës së Kosovës, shtetet e kanë për obligim të marrin masa për 

ndryshimin e karakteristikave të sjelljeve që të arrijnë t'i zhdukin paragjykimet dhe praktikat 

zakonore që mbështeten në idenë e inferioritetit ose të superioritetit të njërit apo të tjetrit seks. 

Përkatësisht, CEDAW këtë obligim e përkufizon kështu: 

«Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme: 

(a) Për tё ndryshuar karakteristikat dhe modelet sociale e kulturore të 

sjelljes së burrit dhe të gruas, në mënyrë që të arrijnё të zhdukin 

paragjykimet dhe praktikat zakonore, dhe tё gjitha praktikat e tjera që 

mbёshteten në idenё e inferioritetit ose të superioritetit të njërit apo tё 

tjetrit seks, ose në rolet stereotipe të burrit dhe të gruas.» 

30. Paragjykimi i grave në bazë të veshjes së tyre nga burrat e sforcon pikërisht idenë e 

inferioritetit të grave ndaj burrave dhe idenë e superioritetit të burrave ndaj grave. Prandaj si 

refuzimi, ashtu edhe preteksti i vonesës së regjistrimit të rastit me arsyetimin se gjatësia e fustanit 

të viktimës ka qenë e papërshtatshme, paraqet trajtim të pabarabartë para organeve që e 

administrojnë drejtësinë sipas nenit 2, paragrafit 1.11 të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi. Po 

ashtu, ky mosveprim paraqet shkelje të detyrimit për ndërmarrjen e masave për zhdukjen e 

paragjykimeve gjinore për inferioritetin e grave ndaj burrave pasi që në fakt, i përforcon 

paragjykimet ndaj grave. 

                                                 
46 Po aty, neni 3 paragrafi 2. 
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31. Së treti, edhe po të ekzistonte një kod i veshjes për viktimat, do të ishte i kontestueshëm 

dhe në kundërshtim me përcaktimet ligjore e rregullative në fuqi. Kufizimi i qasjes në mbrojtje dhe 

ndihmë nga Policia për viktimat, nën arsyetimin se nuk i janë përmbajtur kodit të veshjes do ta 

vendoste një barrë të rëndë te viktimat dhe do ta pengonte bashkëpunimin e tyre me Policinë. Për 

raste të dhunës në familje, Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e Rasteve të Dhunës në 

Familje përcaktojnë se gjatë intervistimit: a) «Viktima e dhunës në familje duhet trajtuar me: barazi, 

respekt dhe dinjitet.»;47 b) Mbrojtja nga dhuna në familje i takon secilit person pavarësisht nga 

gjinia, raca, etniciteti i tyre;48 dhe c) «Krimet që kanë të bëjnë me dhunën në familje, policia duhet 

t'i trajtojë me të njëjtin seriozitet si edhe llojet tjera të krimeve.»49 Një Kod i veshjes që do t'i jepte 

autoritetin një zyrtari policor t'i thotë një viktime të dhunës në familje të shkojë të vishet ndryshe, 

e pastaj të vijë ta raportojë rastin, do të binte qartas ndesh me parimin e trajtimit të barabartë, me 

respekt dhe dinjitet të viktimave. Për më shumë, një qasje e tillë është tregues i mos-trajtimit të 

rastit me seriozitetin që i takon. Posaçërisht, nisur nga fakti se shumica dërmuese e viktimave të 

dhunës në familje janë gra, një kod i tillë do të ishte diskriminues në bazë të gjinisë. Rrjedhimisht, 

çfarëdo kodi i veshjes që do t'ia kufizonte viktimave të dhunës në familje raportimin e 

menjëhershëm të rasteve dhe trajtimin e tyre pa paragjykim me dinjitet, do të ishte në kundërshtim 

me këto rregulla bazë dhe do të mund të sfidohej si i kundërligjshëm dhe diskriminues. 

32. Rrjedhimisht, refuzimi i regjistrimit të rastit të Paditëses nën pretekstin se veshja e saj nuk 

ka qenë në përputhje me Kodin e Veshjes që zbatohet për palë të dëmtuara është diskriminues në 

bazë të gjinisë. Kjo nga se së pari, nuk ekziston asnjë kod i veshjes që zbatohet ndaj viktimave që 

paraqiten në stacion policor për denoncimin e rasteve dhe vendimet për ankesën mbështeten në 

një dokument inekzistent dhe një arsyetim i tillë nuk gjen mbështetje në asnjë ligj ose akt nënligjor. 

Së dyti, refuzimi i regjistrimit të rastit duke u thirrur në veshjen e Paditëses është diskriminues në 

bazë të gjinisë. Dhe së treti, edhe po të ekzistonte një kod që e përcakton veshjen e palëve të 

dëmtuara do të ishte në kundërshtim me detyrimet e policisë të përcaktuara me ligj dhe do të ishte 

diskriminues. Prandaj, refuzimi i regjistrimit të denoncimit të Paditëses nga zyrtari policor A.H., 

me arsyetimin se veshja e saj ka qenë në kundërshtim me Kodin e Etikës dhe Veshjes për Zyrtar 

dhe për Palën në Institucionet Zyrtare, është i kundërligjshëm, paraqet shkelje të procedurave 

standarde të veprimit, shkelje të Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, shkelje të Kodit të 

Procedurës Penale dhe shkelje të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi. 

                                                 
47 Shih Shtojcën nr. 2: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Shtylla e Hetimeve, Procedura Standarde e Veprimit – 
Hetimi i Rasteve të Dhunës në Familje, PK/ShH-PSO 1.17, 2011, f.3, par.1.3. 
48 Po aty, paragrafi 2.1. 
49 Po aty, f. 7, paragrafi 7.5. 
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 (iii) Sa i përket refuzimit të regjistrimit të rastit për shkak paragjykimit të urgjencës së rastit 

33. Zyrtari policor A.H. ka deklaruar se i ka thënë Paditëses të shkojë të vishet ndryshe e të 

vijë ta raportojë rastin pasi që edhe rasti nuk ishte «i natyrës shumë urgjente».50 Kjo deklaratë 

është e pavërtetë. Zyrtari policor A.H. i ka thënë Paditëses të largohet nga stacioni policor duke i 

thënë se nuk ka pasur dhunë as atëherë, e as tash. Sidoqoftë, këtu po e trajtojmë pretendimin e 

zyrtarit policor A.H. për hir të sqarimit të detyrimeve të Policisë. 

34. Sa i përket obligimeve ligjore të Policisë për veprimet që duhet ndërmarrë në rastet e 

raportimeve për shkelje të urdhrave mbrojtës, Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje nuk bën 

dallim të këtyre obligimeve për shkelje të llojeve të ndryshme të urdhrave mbrojtës. Pra, Policia i 

ka të njëjtat obligime ligjore për secilin rast të shkeljes së cilitdo urdhri mbrojtës, pavarësisht llojit, 

qoftë urdhër mbrojtës emergjent apo jo-emergjent. Për më shumë, Ligji për Mbrojtje nga Dhuna 

në Familje përcakton se Policia duhet t'i përgjigjet secilit njoftim për veprat ose kërcënimet e 

dhunës në familje. Përgjegjja e Policisë nënkupton zbatimin e procedurave standarde të veprimit 

për raste të dhunës në familje dhe përfshin mes tjerash: informimin e viktimës për të drejtat e saj 

në përputhje me ligjin, për shërbimet e ndihmës ligjore, psikologjike dhe ndihmave tjera në 

dispozicion, dhe përpilimin e raportit lidhur me rastin pavarësisht a është kryer vepra apo jo, një 

kopje të së cilës duhet t'i jipet viktimës.51 Në rastin konkret, Policia është dashur ta përpilojë një 

raport në lidhje me denoncimin e Paditëses. Kjo pasi që nuk ka asnjë përjashtim që do të lejonte 

refuzimin e regjistrimit të denoncimeve të të dhunës në familje, në asnjë rast, e as kur ato cilësohen 

nga zyrtarët policorë si «të natyrës jo shumë urgjente». Rrjedhimisht, edhe arsyetimi i zyrtarit 

policor A.H. se nuk e ka regjistruar rastin për shkak se rasti nuk ka qenë urgjent, paraqet shkelje të 

detyrimeve ligjore të Policisë të përcaktuara në Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe në 

Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje.  

 

b. Diskriminimi gjinor lidhur me refuzimin e ankesës së Paditëses 

35. Ankesat e Paditëses për shkelje disiplinore ndaj zyrtarit policor A.H., për shkak të refuzimit 

të regjistrimit të denoncimit për shkelje të urdhrit mbrojtës, ishte refuzuar si e pabazuar nga 

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë dhe nga Komisioni i Ankesave i Policisë. Këtu duhet 

vlerësuar nëse Drejtoria Rajonale e Policisë i ka kategorizuar drejt shkeljet për të cilën është ankuar 

Paditësja dhe nëse e ka vlerësuar drejt ankesën e saj. 

                                                 
50 Shih Provën nr. 4: Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë, zyrtari policor F.H., Vendim Nr.MDNL-PR-167/18, 
21 mars 2019, f.2, par. 2.b. 
51 Neni 24, paragrafi 4, Ligji Nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje. 
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(i) Sa i përket kategorizimit të shkeljeve disiplinore nga Drejtoria Rajonale e Policisë gjatë shqyrtimit të ankesës së 

Paditëses ndaj zyrtarit policor A.H. 

36. Rikujtojmë, përmes ankesës Paditësja ka ngritur dy pretendime kryesore: (1) Zyrtari policor 

A.H. nuk e ka regjistruar denoncimin e saj ndaj bashkëshortit për shkelje të urdhrit mbrojtës dhe 

(2) Zyrtari policor A.H. dhe zyrtarja Policore R.B. nuk ia kanë përcjellë të gjitha informatat 

prokurores, meqë i kishin thënë se nuk do të hapin rast për kanosjen nga kunati. Drejtoria Rajonale 

e Policisë në Prishtinë ankesën e Paditëses e ka trajtuar si ankesë për «shkelje të lehta 

diskredituese» përkatësisht, zyrtari policor «Nuk ndërmerr ose dështon në marrjen e masave të duhura 

gjatë kryerjes së detyrës.» (neni 30, pika 1.4.) dhe «Sillet në mënyrë imponuese apo autoritare si dhe të pahijshme 

ndaj qytetarëve gjatë kryerjes së detyrës.» (neni 26, pika 1.6) e Udhëzimit Administrativ 05/2017 për 

Shkeljet, Masat dhe Procedurat Disiplinore në Policinë e Kosovës.52 

37. Pra, Drejtoria e Standardeve Profesionale ka vlerësuar se në ankesën e Paditëses nuk ka 

shkelje të rënda diskredituese. Ndërkaq, Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë, ankesën e ka 

trajtuar brenda procedurës disiplinore për hetimin e shkeljeve të lehta diskredituese të zyrtarëve 

policorë. Sidoqoftë, shkelja «Sillet në mënyrë imponuese apo autoritare si dhe të pahijshme ndaj qytetarëve gjatë 

kryerjes së detyrës.» nuk është e radhitur si shkelje e lehtë disiplinore, siç përshkruhet në vendim. Kjo 

shkelje, është e radhitur si shkelje e rëndë diskredituese sipas nenit 14, paragrafi 1.4 të Udhëzimit 

Administrativ në fjalë. Shkelja e lehtë disiplinore sipas nenit 30, pika 1.6 është keqpërdorimi i 

kartelës identifikuese të Policisë gjatë dhe jashtë detyrës. Prandaj, është e paqartë arsyeja pse ankesa 

është proceduar si shkelje e lehtë disiplinore, kur në fakt komisioni ka qenë duke e shqyrtuar 

ankesën për për dy shkelje të ndryshme: një shkelje të lehtë dhe dhe një shkelje të rëndë 

diskredituese. 

38. Përveç kësaj, si shkelje e rëndë diskredituese në Udhëzimit Administrativ për Procedurat 

Disiplinore në Polici, në nenin 14, paragrafi 1.1 përcaktohet injorimi i ankesave të qytetarëve nga 

zyrtarët policorë, të paraqitura kundër ndonjë qytetari. Për më shumë neni 14, paragrafi 1.22 

përcakton si shkelje të rëndë diskredituese mos-ofrimin e ndihmës së arsyeshme për qytetarët nga 

zyrtari policor. Kategorizimi i ankesës brenda këtyre dy shkeljeve do të ishte i saktë, pasi që ankesa 

ka të bëjë me refuzimin e regjistrimit të denoncimit të rastit së Paditëses kundër bashkëshortit, për 

shkelje të urdhrit mbrojtës të caktuar nga Gjykata dhe mosofrimin e mbrojtjes dhe ndihmës për 

Paditësen.  

                                                 
52 Shih Provën nr. 4: Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë, zyrtari policor F.H., Vendim Nr.MDNL-PR-167/18, 
21 mars 2019, f.1, par.1.; Shih Shojcën nr. 1: Udhëzimi Administrativ 05/2017 për Shkeljet, Masat dhe Procedurat 
Disiplinore në Policinë e Kosovës. 
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39. Rrjedhimisht, procedimi i ankesës është bërë gabimisht si ankesë për shkelje të lehtë 

disiplinore, pasi që (1) shkelja e shqyrtuar nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë ka qenë 

shkelje e rëndë disiplinore sipas udhëzimit përkatës administrativ dhe (2) shkelja është dashur të 

kategorizohet brenda dy shkeljeve tjera të rënda diskredituese. Për pasojë të kategorizimit të 

shkeljeve brenda ankeses si shkelje të lehta diskredituese, Paditësja nuk është thirrur të marrë pjesë 

në seancën e shqyrtimit disipinor. Sipas nenit 48, paragrafi 8 të Udhëzimit Administrativ për 

Procedurat Disiplinore në Polici përcaktohet se paneli disiplinor i shqyrton lëndët disiplinore për 

shkelje të lehta disiplinore në seancë jo-dëgjimore. Ndërkaq, sipas nenit 53 të po këtij Udhëzimi 

Administrativ përcaktohet se kryesuesi i komisionit disiplinor të brendshëm jo më vonë se 7 ditë 

para mbajtjes së seancës disiplinore e thërret mes tjerash edhe palën e dëmtuar të marrë pjesë në 

shqyrtim disiplinor. 

(ii) Sa i përket vlerësimit të ankesës së Paditëses nga Drejtoria Rajonale e Policisë dhe nga Komisioni i Ankesave 

40. Të dy vendimet për ankesat e Paditëses, njëri nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë 

dhe tjetri nga Komisioni i Ankesave të Policisë, kanë vlerësuar se ankesa e Paditëses është e 

pabazuar dhe e paargumentuar. Përveç kategorizimit të pasaktë të shkeljes dhe zhvillimin e gabuar 

të procedurës si shkelje të lehtë disiplinore e jo për shkelje të rëndë diskredituese, gjendja faktike 

në të dyja këto vendime është konstatuar duke u bazuar në një dokument inekzistent: Kodi i Etikës 

dhe Veshjes për Zyrtar dhe për Palët në Institucionet Zyrtare. 

41. Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas e cila është e 

zbatueshme drejtëpërdrejtë në Kosovë,53 përcakton se shtetet duhet të sigurojnë mbrojtjen ligjore 

efektive kundër çfarëdo akti të diskriminimit përmes gjykatave dhe institicuoneve tjera 

kompetente.54 Në kuadër të këtij detyrimi: 

«Shtetet po ashtu duhet të eliminojnë praktika institucionale dhe sjellje 

individuale të zyrtarëve publik që paraqesin dhunë në baza gjinore ndaj grave, 

ose që tolerojnë dhunë të tillë, dhe që japin shkas për mungesë të 

përgjegjjes ose për përgjegjje neglizhente. Kjo përfshin hetimin jo-adekuat 

dhe ndëshkimet për inefikasitetin, bashkëfajësinë dhe neglizhencën e 

                                                 
53 Neni 22 i Kushtetutës së Kosovës e përcakton Konventën për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit 
ndaj Gruas (CEDAW), si të zbatueshme drejtëpërdrejtë në Kosovë dhe i jep përparësi në rast konflikti me ligjet 
vendore. 
54 Shih Shtojcën nr. 4: Neni 2, paragrafi c, Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 
Gruas (CEDAW). 
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autoriteteve publike për regjistrimin, parandalimin dhe hetimin e 

rasteve të tilla, ose për ofrimin e shërbimeve për viktimat/të mbijetuarit.» 55 

42. Rasti i refuzimit të regjistrimit të denoncimit për shkelje të urdhrit mbrojtës nga zyrtari 

policor A.H. është rast i tolerancës ndaj dhunës në familje nga autoritetet publike. Ndërkaq, 

refuzimi i ankesës së Paditëses ndaj këtij mosveprimi të zyrtarit policor, duke u mbështetur në 

arsyetimin se «rasti nuk ka qenë shumë urgjent» dhe se i është thënë viktimës të dhunës në familje 

«të shkojë të vishet ndryshe», paraqet tolerim të sjelljes neglizhente të zyrtarëve policorë nga ana e 

Policisë. Përgjegjësia institucionale e Drejtorisë Rajonale të Policisë dhe e Komisionit për Ankesa 

të Policisë, për refuzimin e ankesës së Paditëses, bëhet edhe më rëndë kur i shtohet fakti se refuzimi 

është bazuar në një dokument inekzistent: Kodin e Etikës dhe Veshjes për Zyrtar dhe për Palën 

në Institucionet Zyrtare. Refuzimi i ankesës dhe shfajësimi zyrtarit policor A.H. për shkelje 

disiplinore në këtë rast paraqet tolerim dhe përkrahje të sjelljeve individuale të zyrtarëve publik për 

neglizhencë në regjistrimin e rasteve të raportuara për dhunë në familje. Rrjedhimisht, në këtë rast 

mund të konsiderohet se refuzimi i ankesës ndaj zyrtarit policor paraqet shkelje të detyrimit për 

mbrojtje të të drejtës në trajtim të barabartë dhe të detyrimit për mbrojtje nga dhuna në në familje. 

43. Në praktikën gjyqësore të GjEDNj-së e cila mbizotëron në të drejtën vendore në Kosovë 

në rast konflikti sipas nenit 53 të Kushtetutës, viktimat e dhunës në familje konsiderohen si viktima 

posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht në mbrojtjen e tyre.56 

Integriteti fizik dhe moral i një individi mbrohet brenda të drejtës në jetë private.57 Koncepti i jetës 

private përshin edhe sferën e marrëdhënieve në mes të vetë individëve.58 Prandaj nga e drejta në 

jetë private dalin një numër i obligimeve pozitive për shtetin për mbrojtjen efektive të kësaj të 

drejte që përfshin edhe marrjen e masave në sferën e marrëdhënieve në mes të vetë individëve.59 

Brenda konceptit të të drejtës në jetë private përfshihet edhe integriteti fizik dhe psiqik i një 

personi, prandaj nga kjo e drejtë buron obligimi pozitiv i shtetit për mbrojtjen e integritetit fizik 

dhe moral të individit nga persona të tjerë, duke përfshirë mbrojtjen dhe zbatimin adekuat të ligjeve 

për mbrojtje nga dhuna e shkaktuar nga individë privatë.60  

                                                 
55 Shih Shtojcën nr. 5: Kombet e Bashkuara, Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, Rekomandim i 
Përgjithshëm Nr.35 për dhunën në baza gjinore ndaj grave, përditësim i Rekomandimit Nr. 19, 2017, f.9, 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.
pdf 
56 Shih Shtojcën nr. 6: GjEDNj, Opuz kundër Turqisë, Nr. 33401/02, 2009, paragrafi 159 dhe referencat në to. 
57 Shih Shtojcën nr. 7: GjEDNj, A. kundër Kroacisë, 55164/08, 2011, paragrafi 58. 
58 Po aty. 
59 Po aty, pragrafi 59 dhe referencat në të. 
60 Po aty, paragrafi 60 dhe referencat në të. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf
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44. Po ashtu, dhuna në familje ndaj grave konsiderohet dhunë në baza gjinore dhe diskriminim, 

për shkak se i shkaktohet grave për shkak se janë gra ose që i ndikon ato joproporcionalisht.61 Kjo 

lloj dhune përfshin «të gjitha aktet e dhunës që rezultojnë apo kanë të ngjarë të rezultojnë në 

dëmtim apo vuajtje fizike, seksuale, psikologjike, sociale apo ekonomike në baza gjinore, duke 

përfshirë kërcënime për akte të tilla, shtrëngim, apo heqje arbitrare të lirisë, qoftë kur kjo ndodh 

në jetën publike apo private».62 Dhuna në baza gjinore pengon seriozisht aftësinë e personave që 

t'i gëzojnë të drejtat dhe liritë e veta në mënyrë të barabartë me të tjerët,63 prandaj edhe cilësohet 

si formë e diskriminimit.64 

45. Refuzimi i regjistrimit të denoncimit të paditëses për shkelje të urdhrit mbrojtës ia ka 

mohuar Paditëses të drejtën në mbrojtje nga cënimi i integritetit të saj psiqik dhe të drejtën për të 

qenë e lirë nga diskriminimi. Paditësja ka shkuar ta denoncojë bashkëshortin e saj për shkak të 

ndërprerjes së të ardhurave për mbulimin e shpenzimeve të jetesës për vete dhe për dy fëmijët e 

tyre të përbashkët të mitur. Refuzimi i regjistrimit të këtij denoncimi nga Policia paraqet shkelje të 

përmbushjes së detyrimeve pozitive të shtetit për mbrojtje të jetës private dhe familjare të 

Paditëses, si dhe të drejtën e saj në trajtim të barabartë. 

Kërkesë për kompensim të dëmit jomaterial  

46. Siç u argumentua, Paditëses i është shkelur e drejta për trajtim të barabartë para ligjit, e 

mbrojtur sipas nenit 24 të Kushtetutës së Kosovës dhe e drejta në jetë private, e mbrojtur sipas 

nenit 36 të Kushtetutës së Kosovës. Paditësja kërkon kompensimin e dëmit jomaterial për shkak 

të shkeljes së lirive dhe të drejtave të personalitetit sipas nenit 183, paragrafi 1 LMD dhe për 

diskriminimin e shumëfishtë sipas nenit 16, paragrafi 1 të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi. 

Gjatë caktimit të kompensimit të dëmit, gjykata duhet të marrë parasysh format e rënda të 

diskriminimit në përputhje me nenin 16, paragrafi 7 i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi. Sipas 

nenit 5 të këtij ligji, formë e rëndë e diskriminimit konsiderohet: «Sjellja diskriminuese e cila është 

motivuar nga më shumë se një bazë apo e cila është kryer më shumë se një herë, apo e cila ka 

zgjatur për një periudhë të gjatë kohore apo ka pasur pasoja veçanërisht të dëmshme për 

viktimën.»  

                                                 
61 Shih Shtojcën nr.5: Kombet e Bashkuara, Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, Rekomandim i 
Përgjithshëm Nr.35 për dhunën në baza gjinore ndaj grave, përditësim i Rekomandimit të Përgjithshëm Nr.19, 2017, faqe 2, 
paragrafi 1.  
62 Neni 3, paragrafi 1.18, Ligji Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore. 
63 Neni 4, paragrafi 2, Ligji Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore. 
64 Po aty. 
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47. Shkeljet janë shkaktuar si pasojë e veprimeve dhe mosveprime të shumëfishta të të 

Paditurve të cilat mund të përmblidhen si në vijim:  

(1) Zyrtari policor A.H., përkundër insistimit të Paditëses, ka refuzuar ta regjistrojë denoncimin e 

saj ndaj bashkëshortit për shkelje të urdhrit mbrojtës për dhunë psiqike dhe ekonomike. Për pasojë, 

Paditëses i është mohuar mbrojtja nga Policia për dhunën në familje të përjetuar. Refuzimi i 

regjistrimit të denoncimit është në kundërshtim me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, 

Kodin e Procedurës Penale, Ligjin për Mbrojtje nga Diskriminimi, Procedurat Standarde të 

Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje dhe Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje 

nga Dhuna në Familje. Si i tillë, refuzimi i regjistrimit të denoncimit të Paditëses nga zyrtari policor 

A.H. paraqet shkelje të dyfishtë të rëndë diskredituese sipas nenit 14, paragrafit 1.1 dhe paragrafit 

1.22 të Udhëzimit Administrativ 05/2017 për shkeljet, masat dhe procedurat disiplinore në 

Policinë e Kosovës: (i) injorimi i ankesave të qytetarëve nga zyrtarët policorë, të paraqitura kundër 

ndonjë qytetari dhe (ii) mos-ofrimi i ndihmës së arsyeshme për qytetarët nga zyrtari policor. 

(2) Zyrtari policor F.H., zyrtari policor V.B., zyrtari policor T.M. dhe zyrtari policor A.Xh. kanë 

nxjerrë vendime me të cilat e kanë refuzuar si të pabazë ankesën e paditëses dhe e kanë shpallur të 

pafajshëm për shkelje disiplinore zyrtarin policor A.H.. Katër të Paditurit e përmendur këtu, e kanë 

legjitimuar refuzimin e regjistrimit të denoncimit për dhunë në familje, duke u mbështetur në një 

dokument inekzistent (Kodin e Etikës për Zyrtarë dhe Palë të Treta në Institucione). Katër të 

Paditurit përmes ushtrimit të autoritetit të tyre, kanë shprehur zyrtarisht qëndrimin se një viktime 

të dhunës në familje, mund t'i mohohet regjistrimi i rastit për shkak të veshjes së saj. Ky arsyetim 

është i pabazë dhe diskriminues. Për më shumë, përkundër që Paditësja e ka kontestuar si të 

pavërtetë përshkrimin e veshjes së saj nga zyrtari policor A.H. në ditën e denoncimit dhe ka kërkuar 

që të shikohen kamerat për tu konstatuar veshja e saj, anëtarët e komisionit të ankesave e kanë 

shpërfillur këtë kundërshtim pa e verifikuar, kanë vendosur që përshkrimi për veshjen e Paditëses 

që e ka bërë zyrtari policor A.H. ka qenë i saktë. Me anë të vendimeve për refuzimin e ankesës së 

Paditëses, katër të Paditurit e kanë cënuar dinjitetin e Paditëses dhe e kanë diskriminuar atë në bazë 

të gjinisë siç u shtjellua më sipër. 

48. Paditësja ka përjetuar ankth dhe shqetësim gjatë tërë kohës për shkak të trajtimit që i është 

bërë nga zyrtari policor A.H., ashtu edhe nga katër zyrtarët tjerë policor që e kanë trajtuar ankesën 

e saj për shkelje. Refuzimi i regjistrimit të denoncimit të Paditëses nga zyrtari policor A.H. nën 

arsyetimin se ajo ka pasur të veshur «një fustan tejet të shkurtër dhe një maice me rripa» ka qenë 

poshtrues, ka cënuar dinjitetin e Paditëses dhe e ka riviktimizuar atë. Përveç shqetësimit, ankthit 

dhe trajtimit poshtrues të përjetuar në stacion policor nga zyrtari policor A.H., me refuzimin e 
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regjistrimit të denoncimit Paditëses për shkelje të urdhrit mbrojtës, Paditësja ka vazhduar të 

diskriminohet nga zyrtarët policorë gjatë tërë procedurës së trajtimit të ankesës së saj. Zyrtarët 

policorë, në vend se të distancohen nga sjellja neglizhente e zyrtarit policor A.H. dhe ta ndëshkojnë 

atë për shkeljen e detyrave për mbrojtjen e qytetarëve dhe trajtimin e barabartë, janë rreshtuar në 

anën e tij, duke e arsyetuar refuzimin e regjistrimit të rastit me një arsyetim diskriminues në bazë 

të gjinisë. E madje, duke u mbështetur një një kod të etikës për veshje të zyrarëve e të palëve që 

nuk ekziston!  

49. Të gjitha këto veprime e mosveprime të të Paditurve, kanë shkaktuar ankth, shqetësim, 

frikë, ndenjë të pasigurisë së vazhdueshme dhe ndjenja të të qenit e pashpresë te Paditësja. Si pasojë 

e dhunës në familje dhe trajtimit diskriminues të Paditëses nga Policia, në vitin 2017, Paditësja ka 

kryer tre vizita mjekësore tek Neuropsikiatri Dr. S.R. më 6 prill 2017, pra 6 ditë pas rastit kur zyrtari 

policor A.H. ka refuzuar ta regjistrojë denoncimin e saj, më 12 prill dhe 24 prill 2017. Në Raportin 

Specialistik ka konstatuar se Paditësja ka «sjellje të tërhequr me tendencë që sa më tepër të kalojë 

e vetmuar, por me shpërthime të pakontrolluara të vajit», ka pësuar çrregullim pas stresit traumatik 

dhe çrregullim të gjeneralizuar të ankthit, andaj ka rekomanduar terapi sipas nevojës. Si pasojë e 

refuzimit të regjistrimit të denoncimit nga zyrtari policor A.H., e Paditura përgjatë një viti nuk ka 

shkuar t'i raportojë disa raste tjera të dhunës së përjetuar për shkak se është bindur se Policia nuk 

do ta mbrojë. Të gjitha këto kanë ndodhur për pasojë të shkeljes së autorizimeve dhe përgjegjësive 

për mbrojtje nga të Paditurit. Rrjedhimisht, për të gjitha dhimbjet shpirtërore dhe cënimin e të 

drejtave të personalitetit e Paditura kërkon që t'i kompensohet dëmi jomaterial. 

50. Sa i përket kompensimit të dëmit jomaterial nga si pasojë e shkeljeve të të drejtave të njeriut 

nga institucionet e shtetit në raste të dhunës në familje, tashmë ekziston një vendim precedent i 

njohur si «Rasti i D.K.». Në këtë rast, Gjykata Themelore në Prizren, ka vërtetuar dëmin jomaterial 

të shkaktuar ndaj prindërve të D.K., të cilës iu shkel e drejta në jetë nga institucionet e shtetit. 

Gjykata Kushtetuese me Aktgjykim kishte konstatuar se D.K. i ishte shkelur e drejta në jetë pasi 

që gjykata kishte dështuar ta lëshojë urdhrin mbrojtës brenda një afati të arsyeshëm kohor. Si 

pasojë, Gjykata Themelore në Prizren kishte marrë vendim që familjes së D.K. t’i kompensohet 

shuma prej EUR 95,000.00 (nëntëdhjetë e pesë mijë euro) në emër të dëmit jomaterial të 

shkaktuar.65 

Prova nr. 8: Dr. S.R., Neuropsikiatër, Raport 

Specialistik për Luljeta Aliun, 22 qershor 2020. 

                                                 
65 Shtojca nr. 8: Gjykata Themelore në Prizren, Aktgjykimi C.nr. 1209/13, 03 korrik 2019. [i njohur si rasti i D. K.] 
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Petitum 

Së pari, kërkojmë nga Gjykata që në lidhje me parashtresën për ndryshim të Padisë së datës 20 

qershor 2019, të nxjerrë këtë: 

AKTVENDIM 

APROVOHET ndryshimi i Padisë për Konflikt Administrativ A-1483/19 i datës 20 qershor 2019, 

i parashtruar nga Paditësja Luljeta Aliu Krasniqi ndaj të Paditurës Policia e Kosovës, me 

ndryshimet në Padinë për Diskriminim dhe Kompensim të Dëmit Jomaterial, të datës 19 qershor 

2020. 

Së dyti, kërkojmë nga Gjykata që këtë lëndë ta vendosë meritorisht, pa e kthyer për rivendosje në 

organin administrativ që e ka nxjerrë vendimin. Kthimi për rivendosje do të nënkuptonte të 

kthehet te palët e paditura për vendimet diskriminuese në bazë të gjinisë, të njëjtit të paditur që 

vendimet i kanë nxjerrë duke u bazuar në një dokument inekzistent: Kodin e Etikës për Zyrtarë 

dhe Palë. Po ashtu, karakteri i çështjes në trajtim si dhe të dhënat e faktet që do të administrohen 

gjatë procedurës, japin bazë të sigurt për ta vendosë çështjen me aktgjykim që e zëvendëson aktin 

e anuluar në përputhje me nenin 46, paragrafi 4 LKA. 

Në fund, kërkojmë nga Gjykata që pas shqyrtimit të kësaj padie dhe administrimit të provave në 

seancë dëgjimore, në pajtim me nenin 46, paragrafët 1, 3, 4 dhe 5 LKA të nxjerrë këtë: 

 

AKTGJYKIM 

I. APROVOHET si plotësisht e bazuar Padia për Konfliktin Administrativ e datës 20 

qershor 2019, me ndryshimet e datës 23 qershor 2020 nga Paditësja, Luljeta Aliu Krasniqi ndaj të 

Paditurve: Policia e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, zyrtari policor A.H., zyrtari policor 

F.H., zyrtari policor V.B., zyrtari policor T.M. dhe zyrtari policor A.Xh., me të cilën është 

kontestuar ligjshmëria e Vendimit Nr. 145-KA-2019 të Komisionit për Ankesa - Policia e Kosovës, 

i datës 10 maj 2019, Vendimit MDNL-PR-167/18, i Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prishtinë, i 

datës 21 mars 2019 dhe Vendimit MDNL-PR-168/18, i Drejtorisë Rajonale të Policisë në 

Prishtinë, i datës 12 mars 2019.  

II. ANULOHEN: (1)Vendimi Nr. 145-KA-2019 i Komisionit për Ankesa i Policisë së 

Kosovës, i datës 10 maj 2019, me të cilin është refuzuar si e pabazuar Ankesa e Paditëses dhe janë 

vërtetuar vendimet e Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prishtinë. (2) Vendimi Nr. MDNL-PR-
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167/18, i Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prishtinë, Policia e Kosovës, i datës 21 mars 2019, me 

të cilën është refuzuar si e pabazuar Ankesa e Paditëses dhe është shpallur i pafajshëm për shkelje 

të lehta diskredituese i Padituri – zyrtari policor A.H., Stacionin Policor Jugu në Prishtinë, Policia 

e Kosovës. (3) Vendimi Nr. MDNL-PR-168/18, i Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prishtinë, 

Policia e Kosovës, i datës 12 mars 2019, me të cilën është refuzuar si e pabazuar Ankesa e Paditëses 

dhe është shpallur e pafajshme për shkelje të lehta diskredituese zyrtarja policore R.B., Stacioni 

Policor Jugu në Prishtinë, Policia e Kosovës.  

III. VËRTETOHET se i Padituri - Zyrtari policor A.H. me refuzimin e regjistrimit të 

denoncimit të Paditëses – Luljeta Aliu Krasniqi, ka kryer shkelje të rënda diskredituese duke u 

bazuar në nenin 14, paragrafi 1.1 dhe 1.22 të Udhëzimit Administrativ 05/2017 për Shkeljet, Masat 

dhe Procedurat Disiplinore në Policinë e Kosovës, përkatësisht: (i) injorimi i ankesave të qytetarëve 

nga zyrtarët policorë, të paraqitura kundër ndonjë qytetari dhe (ii) mos-ofrimi i ndihmës së 

arsyeshme për qytetarët nga zyrtari policor. 

IV. VËRTETOHET se refuzimi i regjistrimit të denoncimit të Paditëses nga zyrtari policor 

A.H. është diskriminues në bazë të gjinisë, e po ashtu edhe Vendimi Nr. 145-KA-2019 i Komisionit 

për Ankesa i Policisë së Kosovës, i datës 10 maj 2019, Vendimi MDNL-PR-167/18 i Drejtorisë 

Rajonale të Policisë në Prishtinë, i datës 21 mars 2019 dhe Vendimi MDNL-PR-168/18, i 

Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prishtinë, i datës 12 mars 2019, janë vendime diskriminuese dhe 

kanë shkelur të drejtën e barazisë para ligjit të Paditëses, si dhe të drejtën e saj në jetë private dhe 

familjare të garantuar me Kushtetutë dhe Ligjin për Mbrojtje nga Diskriminimi.  

V. VËRTETOHET se të Paditurit - Policia e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, 

zyrtari policor A.H., zyrtari policor F.H., zyrtari policor V.B., zyrtari policor T.M. dhe zyrtari 

policor A.Xh., me anë të vendimeve dhe veprimeve diskriminuese i kanë shkaktuar Paditëses 

Luljeta Aliu Krasniqi dëm jomaterial për shkak të vuajtjeve psiqike të shkaktuara nga trajtimi në 

Polici dhe cenimi i të drejtave të personalitetit, të vërtetuar sipas Raportit Specialistik të Dr. S.R.; 

DETYROHEN të Paditurit – Policia e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, zyrtari policor 

A.H., zyrtari policor F.H., zyrtari policor V.B., zyrtari policor T.M. dhe zyrtari policor A.Xh., t’ia 

kompensojnë Paditëses Luljeta Aliu Krasniqi, dëmin jomaterial në vlerë prej EUR 100,000.00 

(njëqind mijë euro) nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

VI. URDHËROHEN të Paditurit – Policia e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, 

zyrtari policor A.H., zyrtari policor F.H., zyrtari policor V.B., zyrtari policor T.M. dhe zyrtari 

policor A.Xh., të publikojnë në media Aktgjykimin, përmes të cilit është vërtetuar shkelja e të 

drejtës së trajtimit të barabartë.  
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VII. I SHQIPTOHET të Paditurit – Policia e Kosovës, gjoba në shumën prej EUR 1,350.00 

(njëmijë e treqind e pesëdhjetë euro), në përputhje me nenin 23, paragrafi 2 i Ligjit për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, për kryerjen e veprimeve diskriminuese ndaj Paditëses.  

VIII. I SHQIPTOHET të Paditurit – Zyrtari policor A.H. nga Policia e Kosovës, gjoba në 

shumën prej EUR 1,050.00 (njëmijë e pesëdhjetë euro), në përputhje me nenin 23, paragrafi 3 i 

Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, për kryerjen e veprimeve diskriminuese ndaj Paditëses.  

IX. I SHQIPTOHET të Paditurit – Zyrtarit policor F.H. nga Policia e Kosovës, gjobë për 

kundërvajtje në shumën prej EUR 1,050.00 (njëmijë e pesëdhjetë euro), në përputhje me nenin 23, 

paragrafi 3 i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, për kryerjen e veprimeve diskriminuese ndaj 

Paditëses.  

X. I SHQIPTOHET të Paditurit – Zyrtarit policor V.B. nga Policia e Kosovës, gjobë për 

kundërvajtje në shumën prej EUR 1,050.00 (njëmijë e pesëdhjetë euro), në përputhje me nenin 23, 

paragrafi 3 i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, për kryerjen e veprimeve diskriminuese ndaj 

Paditëses.  

XI. I SHQIPTOHET të Paditurit – Zyrtarit policor T.M. nga Policia e Kosovës, gjobë për 

kundërvajtje në shumën prej EUR 1,050.00 (njëmijë e pesëdhjetë euro), në përputhje me nenin 23, 

paragrafi 3 i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për kryerjen e veprimeve diskriminuese ndaj 

Paditëses.  

XII. I SHQIPTOHET të Paditurit – Zyrtarit policor A.Xh. nga Policia e Kosovës, gjobë për 

kundërvajtje në shumën prej EUR 1,050.00 (njëmijë e pesëdhjetë euro), në përputhje me nenin 23, 

paragrafi 3 i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, për kryerjen e veprimeve diskriminuese ndaj 

Paditëses.  

XIII. URDHËROHEN të Paditurit – Policia e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, 

zyrtari policor A.H., zyrtari policor F.H., zyrtari policor V.B., zyrtari policor T.M. dhe zyrtari 

policor A.Xh., në përputhje me nenin 16, paragrafi 2.4 i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, që 

të ekzekutojnë Aktgjykimin në afat kohor më të shkurtër se 15 ditë.  

XIV. DETYROHEN të Paditurit - Policia e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, Zyrtari 

policor A.H., zyrtari policor F.H., zyrtari policor V.B., zyrtari policor T.M. dhe zyrtari policor 

A.Xh., t’i marrin përsipër shpenzimet procedurale dhe shpenzimet e avokates.  

 
 
 
_______________ 
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Rina Kika 
Avokate 
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Lista e provave dhe shtojcave: 

Autorizimi për përfaqësimin e Luljeta Aliu Krasniqit 

Kopja e letërnjoftimit e Luljeta Aliu Krasniqit 

Formë e pëlqimit për përfshirje në procedurë gjyqësore, nga Luljeta Aliu për OJQ INJECT -

Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi, 22 qershor 2020  

Prova nr. 1.1: Gjykata Themelore Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, Aktvendim 

C.nr.254/17, 09 shkurt 2017. 

Prova nr. 1.2: Kërkesë për lëshim të udhrit mbrojtës, Zyra për Mbrojtësit e Viktimave, Luljeta 

Aliu Krasniqi, 06 shkurt 2017. 

Prova nr. 2: Emaili i dërguar nga Luljeta Aliu, për Zyrtaren Policore L.N. në email adresën ..., me 

31 mars 2017, [16:03]. 

Prova nr. 3: Ankesë në Inspektoratin Policor të Kosovës nga Luljeta Aliu Krasniqi kundër 

punonjësve të Policisë A.H. dhe R.B., 26 prill 2018. 

Prova nr. 4: Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë, zyrtari policor F.H., Vendim Nr.MDNL-

PR-167/18, 21 mars 2019. 

Prova nr. 5: Përgjigje përmes postës elektronike nga Zyra për Informim të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Kosovës (zimp@kosovopolice.com), dërguar si përgjigje ndaj Ankesës 

për mos-lejim të qasjes në dokumente publike parashtruar te Institucioni i Avokatit të Popullit, 8 

maj 2020. 

Prova nr. 6: Ankesë ndaj Vendimit të Drejtorisë Rajonale të Policisë, Vendimi MDNL-PR-167/18 

i datës 21 mars 2019 dhe Vendimit të Drejtorisë Rajonale të Policisë, Vendimi MDNL-PR-168/18 

i datës 18 mars 2019, parashtruar nga Luljeta Aliu Krasniqi, për Komisionin për Ankesa dhe 

Shpërblime të Policisë së Kosovës, 08 prill 2019. 

Prova nr. 7: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Komisioni për Ankesa dhe Shpërblime, Vendim 

Nr.145-KA-2019, 10 maj 2019. 

Prova nr. 8: Dr. S.R., Neuropsikiatër, Raport Specialistik për Luljeta Aliun, 22 qershor 2020. 

 

Shtojca 5, 6 dhe 7 janë paraqitur para Gjykatës në gjuhën angleze, në përputhje me nenin 34 të 

Ligjit 02/L-37 për Përdorimin e Gjuhëve, në të cilin parashihet se institucionet e Kosovës përdorin 

mailto:zimp@kosovopolice.com
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gjuhën angleze gjatë punës së tyre gjatë mandatit të Administratës së Përkohshme të Misionit të 

Kombeve të Bashkuara në Kosovë.  

 

Shtojca nr. 1: Udhëzimi Administrativ 05/2017 për shkeljet, masat dhe procedurat disiplinore në 

Policinë e Kosovës, neni 14, pika 1.1, 1.4, 1.6 dhe 1.22; neni 26, pika 1.6; neni 30, pika 1.4 dhe 1.6; 

neni 48, paragrafi 8 dhe neni 53, paragrafi 1. 

Shtojca nr. 2: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Shtylla e Hetimeve, Procedura Standarde e 

Veprimit – Hetimi i Rasteve të Dhunës në Familje PK/ShH-PSO 1.17, 2011, faqe 3, pika 1.3, 2.1 

dhe 7.5; faqe 7 pika 7.12 dhe 7.13. 

Shtojca nr. 3: Zyra e Kryeministrit, Agjencia për Barazi Gjinore, Procedurat Standarde të Veprimit 

për Mbrojtje nga Dhuna në Familje në Kosovë bazuar në Programin e Kosovës kundër Dhunës 

në Familje dhe Planit të Veprimit 2011-2014, Lista e Kontrollit për Intervistën e Identifikimit 

Zyrtar, faqe 85. 

Shtojca nr. 4: Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas 

(CEDAW), 3 shtator 1981, neni 2, paragrafi c; neni 5, paragrafi a. 

Shtojca nr. 5: Kombet e Bashkuara, Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, 

Rekomandim i Përgjithshëm Nr.35 për dhunën në baza gjinore ndaj grave, përditësim i 

Rekomandimit Nr. 19, 2017, faqe 2 dhe 9. 

Shtojca nr. 6: GjEDNj, Opuz kundër Turqisë, Nr. 33401/02, 2009, paragrafi 159 dhe referencat në 

to. 

Shtojca nr. 7: GjEDNj, A. kundër Kroacisë, 55164/08, 2011, paragrafi 58, 59, 60 dhe referencat në 

to. 

Shtojca nr. 8: Gjykata Themelore në Prizren, Aktgjykimi C.nr. 1209/13, 03 korrik 2019. [Rasti i 

njohur si rasti i D.K.] 

 

 

 

 


