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ABSTRACT: 

In this paper, through the analysis of criminal law the authors are 

trying to explain the notion of criminal offenses commited by hate, the 

causes which may lead to the commission of these crimes, the motives 

of the commission and the manner in which the commission is realized. 

                                                           
1 University of Novi Pazar - Legal Sciences Department, Teaching Assistant in Civil 

Law, lemanemustafa@gmail.com 
2 University of Novi Pazar – Legal Sciences Department, Municipality of 

Bujanovac, 

 kastriotjakupi@live.com  

mailto:lemanemustafa@gmail.com
mailto:kastriotjakupi@live.com


 
 

C E N T R U M  7 

152 
 

The object of this paper are all those criminal offenses which can 

be done by hate, due to race belonging or religion, national or ethnic 

origin, gender, sexual orientation, which also present the violation of 

rights, violation of fundamental freedoms and human rights, as 

personal, social, universal and democratic values. 

We will try to show how the criminal legislation of the Republic 

of Serbia respectively the criminal code defines these offenses, which 

are aggravating circumstances in such cases, how are these offenses 

sanctioned by positive criminal law in Serbia, what mechanisms are 

activated at the national level to protect citizens groups who are 

threatened by these offenses, who can be appear as a offender in such 

acts, and who is a victim in these cases.  

What we mean with the collection, verification and identification 

of facts or data that give us indications of possible commission of these 

offenses, what international mechanisms predictand what measures are 

undertaken in cases of committed criminal offenses of hatred. 

Key words: Freedoms and human rights, criminal offenses commi-

tted by hate, legal sanctions, national and international legal protection. 

 

Hyrje 

 

Në të drejtën ndërkombëtare, veprat penale të kryera ndaj një 

grupi të caktuar të njerëzve për shkak të urrejtjes, emërohen si vepra 

penale të kryera nga urrejtja. Urrejtja si motiv i kryerjes, mund të jetë 

si bazë themelore për kryerjen e kësaj vepre.  

Ajo çfarë e bënë këtë vepër më specifike për dallim prej veprave 

tjera penale është vetë fakti se kjo vepër është e drejtuar ndaj një grupi 

të caktuar të personave për shkak të disa cilësive apo karakteristikave 

që lidhen direkt me personalitetin e vetë të lënduarit apo viktimës, edhe 

atë për shkak të nacionalitetit, racës, bindjeve fetare dhe politike, orien-

timit seksual, etj. dhe që kanë për pasojë ndikimet negative jo vetëm në 

personin ndaj të cilit është kryer vepra dhe që rezulton si viktimë e një 

akti të tillë, por si i tillë ky akt prek edhe anëtarët tjerë të atij grupi që i 

përket personi. 

 Edhe Karta e OKB-së e miratuar më 1945 në pikën C në nenin 

55 obligon të gjitha anëtaret e saja në “respektimin e të drejtave dhe 

lirive themelore për të gjithë, pa dallim race, gjinie, gjuhe apo feje”. 

Me veprime të tilla inkriminuese, cenohen edhe vlerat fundamentale të 

së drejtës kombëtare dhe asaj ndërkombëtare në të cilat mbështetet 
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shteti ligjor, demokratik dhe sundimi i ligjit në Republikën e Serbisë, 

dhe i cili si shtet sovran ka detyrim ndërkombëtarë që nga momenti i 

nënshkrimit dhe ratifikimit të të gjitha instrumenteve ndërkombëtare 

nga parlamenti nacional, e që kanë të bëjnë me barazinë, jodiskrimini-

min dhe tolerancën, parandalimin dhe dënimin e dhunës e cila provokon 

apo zgjon urrejtje në bazë të racës, ngjyrës së trupit, përkatësisë 

nacionale, etnike, bindjeve politike, fetare, orientimit seksual.  

Kjo vepër penale kryhet me veprim (delikte komisive ku cenohen 

normat prohibitive) por mund të kryhet edhe me mosveprim (delikte 

omisive ku cënohen norma imperative apo perceptive).Vepra e tillë 

kryhet me dashje dhe në cilësinë e kryesit mund të paraqitet çdo person. 

 Urrejtja si fenomen formohet në vetë personin kur ai përjeton 

ndonjë ngjarje e cila lëndon rëndë botën e tij afektive. Sepse urrejtja si 

emocion, veti dhe cilësi psikike, thuajse çdo herë ka lidhje dhe raport 

me sjelljet kriminale, dhe cilësohet si gjendje e veçantë shpirtërore. 

Barazia e lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të shtetasit është supozim 

themelor për mbrojtjen reale të tyre në praktikë 

Si një institut relativisht i ri, në legjislacion serb filloi të zbatohet 

qysh nga 1 janari i vitit 2013, i cili institut parasheh dënime mjaft 

rigoroze dhe të rrepta në rastet kur vepra penale kryhet nga urrejtja.3 

 

Rregullimi normativ i veprës penale të kryer nga urrejtja në 

legjislacionin penal-pozitiv të Republikës së Serbisë 

  

Kryerja e çfarë do vepre penale nga urrejtja, cenon interesat dhe bazat 

e vlerës shoqërore dhe liritë dhe të drejtat themelore të njeriut të cilat janë të 

garantuara me Kushtetutën dhe ligjet pozitive të Republikës së Serbisë.  

                                                           
3 Vepra penale ne rast se është motivuar (shtytur) nga urrejtja ndaj dikujt vetëm se 

është ndryshe, paraqet veper penale nga urrejtja. Edhe pse kjo vepër është risi në 

Kodin tonë penal, nuk paraqet risi në shoqëri. Historia jep shembuj të ndryshëm të 

kryerjes së veprës penale nga urrejtja: vuajtjet e hebrenjve, romëve dhe sllavëve për 

gjatë Luftës së dytë botërore, dhuna ndaj afroamerikanëve në SHBA në mesin e 

shekullit të kaluar, veprat penale për gjatë ndarjes së ish Jugosllavisë, gjenocidit të 

Ruandës. Është me rëndësi të potencohet se këto vepra penale nuk janë të shkaktuar 

nga sjellja e viktimave, por nga karakteristikat e tyre me të cilat janë ata të lindur. 

Këto karakteristika, posaçërisht ato personale, në shumicën e rasteve janë të përkatë-

sisë etnike apo nacionale, ngjyrës së lëkurës, fesë, gjinisë, orientimit seksual, identi-

tetit të lindjes, pozitës në shoqëri, gjendja pronësore etj. Në përgjithësi si pasoja të 

mostolerimit dhe urrejtjes lajmërohet dhuna psikike dhe fizike. 
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Kushtetuta e Republikës së Serbisë në nenin 24 në mënyrë shpre-

himore parasheh se: ,,Jeta e njeriut është e pacenueshme’’4. Kjo nën-

kupton se me dispozita kushtetuese dhe ligjore jeta e njeriut është e 

mbrojtur nga çdo cenim apo tentim i dëmtimit të vet integritetit të 

njeriut.  

Nenet 1, 5,14, 15,18, 21, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 55, 76, 81, i 

referohen ndalimit të cilës do formë të diskriminimit që mund t’i bëhet 

një individi apo grupi etnik (pakica) për shkak të racës, identitetit kom-

bëtar, etnik, ngjyrës së lëkurës, bindjeve fetare, politike, statusit social, 

pasuror, arsimor. Këto dispozita kushtetuese garantojnë të drejtat dhe 

liritë themelore të pakicave sipas të gjitha standardeve dhe parimeve 

ndërkombëtare. 

 Fenomeni i veprave penale të kryera nga urrejtja, paraqet shqetë-

sim si nacional, rajonal por edhe global . Për këtë arsyeje është parash-

ikuar që të aktivizohen mekanizmat ligjor mbrojtës, si në aspektin 

kombëtar po ashtu edhe në atë ndërkombëtar.  

Republika e Serbisë më 2005 për herë të parë e ka paraparë në 

legjislacionin e vet penal Kodin Penal, i cili me ndryshimet dhe plotë-

simet e bëra në nenin 54 prg. a thotë: “Në qoftë se vepra penale e kryer 

nga urrejtja për shkak të përkatësisë racore, fetare, nacionale, etnike, 

gjinore, orientimit seksual, apo për shkak të identitetit të lindjes së per-

sonit tjetër, paraqesin rrethana të cilat gjykata do ti vlerësoj si rrethana 

rënduese, vetëm nëse ajo nuk është paraparë si karakteristikë e veprës 

penale5. Ky përkufizim ligjor thuajse është i saktë dhe ka kuptim të 

njëjtë sikur në shumë shtete të cilat konceptin e veprës penale të kryer 

nga urrejtja e kanë futur në legjislacionin e tyre penal shumë më herët 

se Serbia, e cila ka stagnuar shumë kohë në këtë çështje. Po ashtu Kodi 

Penal i Republikës së Serbisë në nenin 317, parasheh edhe veprën 

penale të provokuar nga urrejtja për shkak të përkatësisë nacionale, 

fetare, racore dhe mospërmbajtjes (durimit), në grupin e veprave penale 

kundër rregullimit kushtetues dhe sigurisë shtetërore.6 

  Nga ana tjetër është edhe Ligji mbi ndalimin e diskriminimit, i 

cili shprehimisht e ka të rregulluar këtë çështje, e sidomos në nenin 2, 

prg.1, pika 1. ku thotë se me shprehjet ,,diskriminim’’ dhe ,,procedura 

diskriminuese’’ nënkuptojmë çdo dallim të paarsyeshëm ose procedim 

jo i njëjtë, respektivisht lëshim (përjashtim, kufizim ose dhënie e 

                                                           
4 “Gazeta zyrtare e RS” nr.98/2006. 
5 “Gazeta zyrtare e RS” nr.85/05; 88/05; 107/05; 72/09; 104/103; 108/14. 
6 Ibidem. 
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përparësisë) në raport me njerëzit apo grupin e caktuar, sikurse edhe me 

anëtarët e familjeve të tyre, të afërmit e tyre, në mënyrë të hapur apo të 

fshehur dhe i cili bazohet për shkak të racës, ngjyrës së lëkurës, paraar-

dhësve, nënshtetësisë, përkatësisë nacionale apo prejardhjes etnike, gju-

hës, bindjeve fetare apo politike, gjinisë, identitetit të lindjes, orientimit 

seksual, gjendjes pasurore (pronësore), lindjes, gjeneve, gjendjes shën-

detësore, invaliditetit, statusit martesor dhe familjar, paragjykimeve, 

moshës së vjetërsisë, pamjes, anëtarësisë në politikë, sindikata dhe në 

organizimet tjera, respektivisht në bindjet e personalitetit personal7. 

 Kjo çështje sjellë deri te pyetja e shfrytëzimit të vetë termit 

,,urrejtje” para përcaktimit të veprës penale në këtë kategori, ku para së 

gjitash nënkupton që motivi i këtyre veprave realisht nuk është urrejtja 

e domosdoshme, por vetë paragjykimet dhe pranueshmëria, të cilat kanë 

një kuptim më të gjerë se vetë urrejtja.8  

Prandaj të gjithë ata të cilët angazhohen në përpunimin sistematik 

të krimeve të urrejtjes, ata së pari duhet të përgjigjen në pyetjen, a është 

e nevojshme të ekzistojë urrejtja, që kjo vepër të cilësohet si lloj i veçantë 

i kriminalitetit. Nëse përgjigja është e pohuar, vetëm atëherë kjo ka 

kuptim që të merremi me morinë e parimeve të vetë problemit, i cili për 

shkak të natyrës hap çështjen duke pasur parasysh se nuk janë zgjedhë 

edhe çështjet më themelore konceptuale lidhur me krimet e urrejtjes.9 

Prandaj është formuar dhe aktivizuar mekanizmi formal për reagim të 

njëjtë dhe zbatohet ndaj secilit që gjendet në shënjestër të kryesit. 10 

 

Krimi nga urrejtja brenda kornizave evropiane dhe 

ndërkombëtare 
 

Shumë instrumente ndërkombëtare parashtrojnë nevojën e 

patjetërsueshme për përshtatjen e legjislacionit kombëtarë me standarde 

ndërkombëtare dhe se veprën penale të kryer nga urrejtja ta fusin në 

legjislacionin penal si vepër penale, e jo vetëm si motiv të veprës penale. 

                                                           
7 “Gazeta zyrtare e RS” nr.22/2009. 
8 H. Enis, M. Amra, Krivični pravni odgovor na mržnju i predrasude u BiH, Sarajevo, 

2014, faqe 9. 
9 I. Dorđe, Zločini mržnje, Beograd, 2005, faqe 6. 
10 Kroacia ka sjellë nocionin e veprës penale të kryer nga urrejtja më vitin 2006 

miratohet Kodi penal i cili filloi të zbatohet më vitin 2007, edhe atë pas sulmit që u 

bë në protestën e lgbt komunitetit në Zagreb, ku sulmuesi u dënua me 14 muaj burgim. 

Në Bosnjë dhe Hercegovinë ky institut u themelua më vitin 2010, në Maqedoni më 

1996, Shqipëri më 1991, Kosovë më 2012, Serbi më 2005. 
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 Po ashtu edhe parimet themelore për sjelljen e ligjeve efektive 

lidhur me veprat penale të cilat kryhen nga urrejtja janë vendosur edhe 

në kuadër të vendimit të BE-së për shuarjen e formave të ndryshme 

kundër racizmit dhe ksenofobisë edhe atë me mjete ndëshkuese ligjore. 

Ky vendim është miratuar në nëntor të vitit 2008 me qëllimin ,,e përsh-

tatjes së ligjit penal të shteteve anëtare me qëllim që të sigurohet zbatim 

efektiv gjithëpërfshirës dhe i qartë i dispozitave ligjore të drejtuara 

kundër shuarjes së racizmit dhe ksenofobisë”. Shumica e këtyre doku-

menteve flasin për gjuhën e urrejtjes, përfshirë nxitjen e urrejtjes apo 

mohimin e holokaustit e cila kryhet në atë mënyrë që shkaktohet nga 

urrejtja. 

 Megjithatë, neni 4 i është kushtuar eksluzivisht veprave penale 

të kryera nga urrejtja, edhe pse vetë termi në këtë tekst të këtij neni nuk 

e përkufizon. Neni 4, me termin “racizmi dhe ksenofobia si motiv”, nga 

shtetet anëtare kërkohet ndërmarrja e masave të nevojshme, që racizmi 

dhe ksenofobia si motive, të fillojnë të konsiderohen si rrethana rëndue-

se që gjykata me rastin e përcaktimit të dënimit të merr në konsideratë 

motivet e tilla.11 

 Edhe dokumentet tjera më të rëndësishme ndërkombëtare garan-

tojnë lirinë e personalitetit të çdo qenie njerëzore duke i trajtuar si vlera 

më të larta të vetë shoqërisë por edhe të shtetit sovran e demokratik siç 

janë; Deklarata universale për liritë dhe të drejtat e njeriut dhe të 

qytetarit(1789), Pakti për të drejtat civile dhe politike(1966), Konventa 

Evropiane për të drejtat e njeriut(1950), Konventa ndërkombëtare për 

eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racor(1965), Deklarata 

e UNESCO-s në lidhje me racën dhe paragjykimet racore(1978), Dek-

larata për të drejtat e personave të cilët i përkasin nacionalitetit, etnisë, 

fesë dhe gjuhës së pakicave, Komisioni evropian për luftën kundër 

racizmit dhe jotolerancës pranë Këshillit të Evropës(1994). 

Po ashtu edhe shumë organizata me renome ndërkombëtare e të 

cilat merren me liritë dhe të drejtat e njeriut siç janë; OSCE dhe ODIHR, 

kanë paraparë tri baza të veprimit për mbrojtje nga veprat penale të 

kryerja nga urrejtja edhe atë; Këto vepra në radhë të parë duhet të para-

shikohen si vepra penale të kryera nga urrejtja në legjislacionin penal të 

vendit; Të vendosen dispozita të përgjithshme të cilat i rrisin sanksionet 

                                                           
11 Council of the European Union, “Council Framework Decision 2008/913/JHA of 

28 November 2008 on combating certain forms and expressions of racism and 

xenophobia by means of criminal law”, Official Journal of the European Union L 

328/55 (Brisel: Council of the European Union, 2008). 
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penale; Të vendosen dispozita juridike të posaçme për rritjen e sanksio-

neve penale në rastet kur vepra penale kryhen nga urrejtja.12  

Shqipëria, Andora, Armenia, Austria, Azerbajxhani, Bosnja dhe 

Hercegovina, Kroacia, Qipro, Danimarka, Finlanda, Greqia, Luksem-

burgu, Latvia, Lituania, Lihteshtajni, Maqedonia, Italia, Gjeorgjia, 

Norvegjia, Federata Ruse, Serbia, Spanja, Moldavia, Suedia, Malta, 

Rumania dhe Britania e Madhe, rritjen e dënimit e kanë të rregulluar 

me dispozita të përgjithshme juridike.  

Kurse me dispozita të veçanta ligjore, rritja e dënimit është e 

paraparë në këto shtete si; Armenia, Azerbajxhani, Belgjika, Bosnja dhe 

Hercegovina, Bulgaria, Kroacia, Republika Çeke, Franca, Gjeorgjia, 

Islanda, Lituania, Malta, Moldavia, Portugalia, Norvegjia, Federata 

Ruse, Sllovakia, Ukraina. 

Kurse ekzistojnë disa shtete në të cilat nuk ekzistojnë dispozita 

ligjore për vepra penale të kryera nga urrejtja siç janë; Estonia, Holanda, 

Gjermania, Holanda, Monako, Mali i Zi, San Marino, Sllovenia, Turqia. 

Po ashtu ekzistojnë edhe shtete të cilat në legjislacionin e vet penal, 

veprën penale të kryer nga urrejtja e kanë të paraparë si vepër të 

posaçme penale edhe atë; Bulgaria, Republika Çeke, Hungaria, Polonia, 

Britania e Madhe. 
13Në Britani të Madhe, ne legjislacionin penal britanik ekzistojnë 

dispozita juridike të posaçme në rastet kur një person sulmohet për 

                                                           
12 Në Britani të Madhe ekzistojnë disa ligje të cilat rregullojnë gjuhën e urrejtjes dhe 

racizmit. Është Ligji për rendin publik, Ligji për raportet në marrëdhënie racore dhe 

Ligji për kundërvajtje në futboll i cili ndalon tifon me përmbajtje racore. Në Gjermani, 

Kodi penal gjerman përmban dispozita shumë precize kundër gjuhës së urrejtjes dhe 

dënohet çdo distribuim i çdo materialit propagandistik me gjuhë të urrejtjes, po ashtu 

në këtë shtet ekziston një linjë e përhershme telefonike për qytetarët të cilët mund të 

paraqesin sulmet e grupeve etnike dhe mbikëqyrje e përhershme e faqeve të internetit 

me përmbajtje raciste. Në Itali, është Kushtetuta e Italisë ajo e cila i ndalon partitë 

politike fashiste, a përderisa ligjet të cilat sillen në këtë sferë ndalojnë zgjerimin e 

idesë të cilat themelohen në bazë të urrejtjes racore dhe superioritetit dhe thirrjes në 

përkatësi racore. Në Francë dënohet diskriminimi i urrejtjes dhe dhuna në bazë të 

prejardhjes(kombësisë), ndalohet ligjërimi i krimeve kundër njerëzimit të kryera në 

Luftën e dytë botërore nga ana e forcës boshe, bartja e uniformës dhe emblemave të 

cilat kujtojnë përgjegjësinë e personaliteteve për krimet kundër njerëzimit. Franca 

është shteti i cili parasheh dënime mjaftë të rënda dhe masa rigoroze kundër gjuhës së 

urrejtjes dhe po ashtu parasheh edhe ndalimin e nxitjes jopublike të diskriminimit, 

urrejtjes dhe dhunës racore. 
13 Crime and Disorder Act, 1998, Parliament of the United Kingdom 1998, neni 28-

32. 
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shkak të përkatësisë fetare apo racore, dhe si dispozita të tilla ato janë 

plotësisht të ndare dhe dallohen nga dispozitat tjera juridike të cilat e 

rregullojnë sulmin e zakonshëm.  

Trendi i shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të shteteve 

anëtare të Këshillit të Evropës, e kanë të implementuar qartë me norma 

ligjore, më së shpeshti në formë të përgjithshme dhe të posaçme të 

dispozitave të cilat lidhen me rrethanat rënduese të veprës penale. Një 

raport vjetor i OSCE-së, i kryer nga periudha 2008-2011, për vepra pe-

nale të kryera nga urrejtja tregon se gjithsej 20 shtete anëtare kanë plo-

tësuar dhe ndryshuar dispozitat për veprat penale të kryera nga urrejtja 

apo kanë miratuar dispozita të reja në këtë fushë mjaftë delikate.14 

Rekomandimi i përgjithshëm 2 i Komisionit Evropian, udhëzon anëta-

ret e tij që të themelojnë organe të specializuara për luftën kundër raciz-

mit dhe diskriminimit në nivel shtetëror. Organe të tilla për momentin 

kanë; Belgjika, Danimarka, Finlanda, Hungara, Holanda, Norvegjia, 

Suedia, Zvicrra dhe Britania e Madhe. Këto organe janë këshillat par-

lamentar, zyrat qeveritare, ombudsmani, komisionet e ndryshme etj., të 

cilat organe në nivel shtetëror merren me monitorimin dhe parandalimin 

e diskriminimit dhe ofrojnë ndihmë viktimave nga diskriminimi, bëjnë 

mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve nacionale dhe udhëheqin luftën 

kundër paragjykimeve me rrugë dhe masa edukative dhe mediale.15 

Republika e Serbisë është vendi i fundit në rajoni i cili institucio-

nin e Ombudsmanit e ka sjellë në korniza nacionale legjislative më vitin 

2006 si organ të pavarur shtetëror, i cili mbron të drejtat e qytetarëve 

dhe kontrollon punën e organeve administrative shtetërore dhe organe-

ve dhe organizatave tjera të cilat bartin autorizime publike. Institucion 

i Ombudsmanit posedon sektorë të cilat merren me problematikat si; 

mbrojtja e të drejtave të pakicave në Serbi, të drejtat e fëmijëve, të 

drejtat e personave me aftësi të kufizuar, të drejtat e personave të 

privuar nga liria, dhe mbrojtja për barazi gjinore.  

Edhe për kundër faktit të ekzistimit të këtij organi dhe sektorëve 

përkatës, ky organ ka hasur në vështirësi që nga fillimi i funksionit të 

tij, duke ai pamundësuar të njëjtit që punën e tij ta kryejë në bazë të 

dispozitave kushtetuese dhe ligjore si organ i pavarur shtetëror.16  

                                                           
14 OSCE/ODHIR, Hate Crimes in the OSCE Region-Incidents and Responses; Annual 

Report for 2011. 
15 ECRI: Good Practices: Specialized bodies to combat racisam, xenophobia, 

antisemitism and intolerabce at national level, Strasbourg, aprill, 1999. 
16 Ligji për mbrojtësin e qytetarëve në R.S ,, Gazeta zyrtare e RS” nr.79/05, 54/07. 
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Në shumë shtete siç është Spanja ekzistojnë reparte të speciali-

zuara pranë prokurorive publike për veprat penale të kryera nga urrejtja, 

kurse si shembull mund të merret shteti polak për gatishmërinë e tij, i 

cili për tri vite ka edukuar 40.000 zyrtarë policor lidhur me këto vepra 

penale. Disa shtete tjera formojnë brenda qeverisë grupe punuese për 

krimet nga urrejtja me qëllim që të ndërtohet koordinimi i politikave, 

siç është Kroacia, përderisa në Britani të Madhe formohen grupe pu-

nuese me qëllime shumë specifike të cilët punojnë në ngritjen e vetë-

dijes lidhur me veprat penale që kryhen nga urrejtja në bazë të homo-

fobisë dhe invaliditetit, si dhe formohen mekanizma të veçantë për 

denoncimin e rasteve të tilla(linja telefonike ku qytetarët mund t’i 

denoncojnë rastet e tilla).17 

Përpos gjykatave nacionale edhe Gjykata Evropiane për të drejtat 

e njeriut në Strasburg në bazë të Konventës Evropiane për të drejtat e 

njeriut dhe liritë themelore po ashtu mund të inicojë proces kundër 

individëve të caktuar persona juridik apo fizik në rastet për vepra penale 

të kryera nga ,,gjuha e urrejtjes” si formë e diskriminimit racor.18 

 

Sanksionimi i veprave penale të kryera nga urrejtja sipas 

legjislacionit penal në Serbi 

  

Sanksionet penale janë masa të shtrëngimit të parapara me dispo-

zita ligjore pozitive të cilat aplikohen ndaj kryesit të veprës penale. 

Sanksionet penale paraqesin njërën nga masat me të cilat shoqëria 

mbrohet nga kriminaliteti. Ato janë forma të reagimit të shtetit ndaj 

veprave penale të qytetarëve. Ato zakonisht aplikohen ndaj kryesve të 

veprave penale me qëllim të mbrojtjes së të mirave të rëndësishme të 

shtetit dhe të individit. Sanksionet penale janë masa të karakterit 

                                                           
17 Në Serbi ende nuk ka informatorë lidhur me këto programe, çfarë mund të shihet se 

kjo paraqet zbrazëtirë të dispozitave ligjore të ligjeve të cilat merren me çështjet e 

krimit nga urrejtja kurse si mbrojtës të pakicave paraqitet Mbrojtësi i qytetarëve dhe i 

Besuari, mirëpo asnjëri nga këto organe nuk posedon sektorë të veçantë për mbrojtjen 

e personave të cilët janë viktimë e veprave penale të kryera nga urrejtja. 
18 Gjykata ndërkombëtare penale në nenin 2 të Statutit të saj për rastin e Ruandës, 

parasheh se vepër penale konsiderohet çdo thirrje publike dhe direkte për gjenocid. 

Duke u nisur nga kjo dispozitë, kjo gjykatë për herë të parë pas gjykimit për krimet e 

luftës në Ninberg, gjykoi ,,gjuhën e urrejtjes” si krime të luftës, ku përgjegjësitë e dy 

radiove dhe një kryeredaktor të një gazete u dënuan me burgim të përjetshëm sepse 

përmes mediave të tyre çdo ditë kanë nxitur apo inkurajuar kryerjen e gjenocidit. 
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shtrëngues të cilat i shqipton gjykata kompetente në procedurë të 

paraparë ligjore ndaj kryesit të veprës penale.19 

Sanksionet penale janë polivalente për nga funksionet e tyre dhe 

pluraliste për nga llojet dhe struktura e tyre. Si masa preventive cilëso-

hen si mjete për pengimin e kriminalitetit, sigurimin e rendit shoqërorë 

nga sulmet e rrezikshme dhe të kundërligjshme të grupeve të caktuara 

apo të individëve. Qëllimi final i sanksioneve penale është parandalimi 

special, gjeneral dhe arritja e drejtësisë.20 

Rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit si të tilla janë në 

fakt rregulla të cilat vlejnë për matjen e dënimit të cilit do kryes të 

veprës penale të paraparë për atë vepër penale konkrete sipas Kodin 

penal. Me plotësim ndryshimin e Kodit penal i cili hyri ne fuqi më 1 

janar 2013, pësoi ndryshime edhe neni 54, i cili tani më përmbante edhe 

institutin e veprave penale të kryera nga urrejtja. Me anë të këtij neni u 

parapanë rrethana të posaçme për matjen e dënimit të veprave penale të 

kryera nga urrejtja. Këto rrethana kanë bazën e vet ligjore. Kryerja e 

cilës do vepër penale nga urrejtja rrezikon vlerat bazike të shoqërisë dhe 

liritë dhe të drejtat e njeriut të garantuara me Kushtetutën e Republikës 

së Serbisë. Shprehimisht në nenin 54 të Kodit Penal parashihen rrethana 

rënduese për matjen e dënimit për vepra penale të kryera nga urrejtja; 

Nëse vepra penal është kryer nga urrejtja për shkak të përkatësisë së 

racës apo besimit fetar, nacionalitetit, përkatësisë etnike, gjinore, 

orientimit seksual, identitetit të lindur të personit tjetër, këto rrethana 

gjykata do ti vlerësojë si rrethana rënduese, vetëm nëse nuk janë 

parashikuar si karakteristikë të veprës penale.21 

Rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit nuk e përcaktojnë 

se cilat motive e kanë vlerën e rrethanave rënduese apo lehtësuese. Nga 

kjo arsyeje mund të konkludojmë se dispozita e cila gjykatën e obligon 

në rastet kur vepra penale është kryer nga urrejtja, ta vlerësojë si rretha-

në rënduese dhe ta matë dënimin më të lartë, dhe kjo njëherit përcakton 

atë si dispozitë e veçantë për matjen e dënimit për vepër penale të kryer 

nga urrejtja. Dhe si e tillë ajo nuk duhet të jetë si pjesë përbërëse e 

dispozitës e cila cakton rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit 

për cilën do vepër penale. Sjellja e dispozitave të veçanta në raste të 

tilla, i kontribuon ruajtjes së stabilitetit, bashkëjetesës në mes 

                                                           
19 H. Ragip, Penologjia, E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë, 2010, 

faqe 67. 
20 O. Afrim, Komentari i ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, Shkup, 2013, faqe 64. 
21 Ibidem 
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komuniteteve, sigurisë në një vend, dhe ruajtjes së vlerave multiku-

lturore dhe multietnike. Kodi penal i Republikës së Serbisë parasheh 

sanksione penale për ata individ të cilët kryejnë vepër penale nga 

urrejtja, edhe atë të cilësuar si cenim apo shkelje të barazisë në mes 

qytetarëve.  

Të gjitha veprat penale të parapara në nenet 128, 129, 130, 131, 

174, 317, 375, 387, të Kodit penal të Republikës së Serbisë, në realitet 

përmbajnë elemente të diskriminimit, jotolerancës, të nxitjes së dhunës, 

të gjuhës së urrejtjes dhe të krimit nga urrejtja, me vetë këtë fakt vetëm 

disa nga veprat e cituara në nenet përkatëse nuk prezenton vepër penale 

të kryer nga urrejtja apo krim i kryer nga gjuha e urrejtje, dhe për këtë 

arsyeje dhe duke marrë në konsideratë faktin se bëhet fjalë për të drejtën 

penale nuk ekziston mundësia që me interpretim individual apo të 

veçantë të dispozitave apo normave që për disa vepra penale të posaçme 

dikush të dënohet për krim të kryer nga urrejtja. Këtu duhet të pajtohemi 

me faktin se vepra penale e sjelljes agresive apo të dhunshme në prak-

tikën gjyqësore të interpretohet ashtu që askush nuk mund të dënohet 

për atë vepër penale nëse më parë nuk është dënuar dikush për atë lloj 

të veprës penale e cila në vete përmban elemente të dhunës. Bazuar në 

këtë aspekt japin përkufizimin vetëm për tri vepra penale të parapara në 

Kodin penal të cilat në vetvete përmbajnë elemente e theksuara edhe 

atë; Nxitja e urrejtjes dhe mosdurimi ndëracor, fetar dhe nacional neni 

317, Racizmi dhe format tjera të diskriminimit neni 387 dhe cenimi i 

barazisë neni 128 i Kodit penal të Republikës së Serbisë. 

Neni 128. paragrafi 1 thotë; Ai i cili për shkak të nacionalitetit 

apo përkatësisë etnike, racës apo bindjeve fetare dhe politike, për shkak 

të mungesës së asaj përkatësie, gjinisë, gjuhës, arsimimit, pozitës 

shoqërore, prejardhjes sociale, gjendjes pasurore apo për shkak të 

cilësive tjera personale, tjetrit ia kufizon apo shkelë të drejtat e njeriut 

dhe të qytetarit të garantuara me Kushtetutë, ligje, akte ligjore, me akte 

të përgjithshme si dhe me konventa ndërkombëtare, apo në bazë të 

dallimeve të tilla jep privilegje apo përfiton, do të dënohet me burgim 

deri në 3 vite, ndërsa paragrafi 2 i këtij neni thotë; Nëse këtë vepër e 

kryen personi zyrtarë gjatë detyrës zyrtare do të dënohet me burgim prej 

3 muaj deri në 5 vite.22 

Si vepër penale e kryer e cila përmban elemente të diskriminimit, 

urrejtjes, nxitjes së dhunës etj. cilësohet edhe shkelja e të drejtave gjatë 
                                                           
22 Kodi penal i RS “Gazeta zyrtare e RS", nr. 85/05, 88/05 107/05, 72/09, 111/09, 

121/12, 104/103,108/14. 
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përdorimit të gjuhës dhe shkrimit si dhe shkelja e lirisë së shprehjes së 

pakicave apo grupeve etnike. 

Neni 129 thotë; Ai i cili në kundërshtim me dispozitat për për-

dorimin e gjuhës dhe shkrimit të pakicave apo të grupeve etnike të cilat 

jetojnë në Serbi, ia merr apo kufizon qytetarit që ti realizojë të drejtat e 

tij, apo i pengon që organit apo organizatës ti drejtohet me gjuhën dhe 

shkrimin e tij, do të dënohet me gjobë apo dënim deri në 1 vit. 

Shkelja e lirisë së shprehjes së përkatësisë kombëtare dhe etnike, 

është e paraparë në nenin 130 të Kodit Penal të Serbisë, ku në paragrafin 

1 të këtij neni thotë; Kush e pengon tjetrin që ta shpreh përkatësinë 

(origjinën) e vet kombëtare apo etnike, kulturore, do të dënohet me 

gjobë apo burgim deri në 1 vit. Paragrafi 2; Dënimi i tillë nga paragrafi 

1 do t’i shqiptohet atij i cili e detyron tjetrin ta shpreh përkatësinë e tij 

nacionale apo etnike. Paragrafi 3; Nëse veprën nga paragrafi 1dhe 2 i 

këtij neni e kryen personi zyrtar gjatë detyrës zyrtare do të dënohet me 

burgim deri në 3 vite. 

Shkelja e lirisë së besimit fetar dhe kryerjes së riteve fetare, e 

parashikuar në nenin 131e cilësuar si vepër penale e shtyrë nga elemen-

tet e urrejtjes etj. Paragrafi 1 i këtij neni thotë; Kushdo që parandalon 

apo kufizon lirinë e fesë apo të besimit, dënohet me gjobë ose burgim 

deri në një vit. Paragrafi 2; Dënimi i përmendur nga paragrafi 1 i këtij 

neni do ti shqiptohet atij që pengon apo parandalon kryerjen e riteve 

fetare. Paragrafi 3; Kushdo që detyron tjetrin për ta shpreh bindjen e tij 

fetare, dënohet me gjobë apo dënim me burgim deri në 1 vit. Paragarafi 

4; Nëse personi zyrtar e kryen veprën penale nga paragrafi 1, 2 dhe 3 i 

këtij neni, dënohet me burgim deri në 3 vite.23 

Neni 317 Paragrafi 1. shprehimisht thotë; kush nxit apo shpreh 

urrejtje racore, nacionale, fetare apo mosdurim (jotolerim) në mes 

popujve apo bashkësive etnike të cilat jetojnë në Serbi dënohet me 

burgim prej 6 muaj deri në 5 vite. Paragrafi 2; Nëse vepra nga paragrafi 

1 i këtij neni është kryer me detyrim, keqpërdorim, rrezikim të sigurisë, 

me tallje (përbuzje) të simboleve nacionale, etnike dhe fetare, duke i 

dëmtuar sendet e huaja, përdhosjen e përmendoreve, lapidarëve apo 

varrezave, kryesi për këtë vepër do të dënohet me burgim prej 1-8 vite 

burgim. Paragrafi 3; Ata të cilët veprën në fjalë e kryejnë me keqpër-

dorim të pozitës apo të autorizimeve zyrtare, apo për shkak të këtyre 

veprimeve vjen deri tek prishja e rendit, deri tek dhuna apo deri tek 

                                                           
23 Ibidem. 
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pasojat e rënda për jetesë dhe bashkëjetesë të popujve, apo të grupeve 

etnike apo pakicave nacionale të cilat jetojnë në Serbi, do dënohet për 

vepër penale nga paragrafi 1 me burgim prej 1-8 vite burgim kurse për 

vepër penale nga paragrafi 2 shqiptohet dënimi prej 2-10 vite burgim. 

Neni 387 parasheh veprën penale Racizmi dhe format tejra të 

diskrimiminit, ku parashihet se kush në bazë të dallimit të racës, ngjyrës 

së lëkurës, nacionalitetit, prejardhjes etnike apo për shkak të ndonjë 

cilësie tejtër shkel të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me 

rregullat e gjithëpranuara ndërkombëtare dhe në bazë të konventave të 

ratifikuara nga ana e Serbisë, do dënohet me burgim prej 6 muaj deri në 

5 vite burgim. Dënimi i tillë i shqiptohet atij i cili kryen udhëheq organi-

zatën apo individin për shkak të angazhimit të tyre për barabartësinë e 

njerëzve. Ndërsa personat të cilët shpërndajnë idenë për superioritetin 

e njërës racë ndaj tjetrës, përndjekë urrejtje racore apo nxit diskrim-

inimin në atë racë, do të dënohet me burgim prej 3 muaj deri në 3 vite. 

Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale po ashtu përmban 

dispozita me të cilat ndalohet dhe dënohet çdo formë e diskriminimit, 

edhe atë konkretisht në nenin 7 të këtij ligji parashihet se; personi ndaj 

të cilit ekzekutohet sanksioni penal, nuk guxon të bjerë në pozicion jo 

të barabartë për shkak të racës, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, gjuhës, fesë, 

bindjeve politike, nacionale, prejardhjes sociale, gjendjes pasurore, 

shkollimit, pozitës shoqërore apo për shkak të cilësive tjera personale.24 

 

Përgjegjësia penale juridike e kryesit të veprës penale të 

kryer nga urrejtja 

 

Përveç personave fizik si kryes të veprave penale mund të 

paraqiten edhe personat juridik. Në Republikën e Serbisë, përgjegjësia 

e personave juridik në rastet e kryerjes së veprave penale është e 

rregulluar me Ligjin mbi përgjegjësinë e personave juridik.25 

Edhe pse Ligji i procedurës penale në Republikën e Serbisë nuk 

jep përgjigje konkrete nëse duhet të ekzistoj urrejtja si motiv dhe si 

rrethanë rënduese në rastet e ndjekjes penale nga organet e hetuesisë, 

është pikërisht neni 6, ai i cili përkufizon faktin se prokurori publik ka 

për obligim të ndjek kryesin e veprës penale edhe për shkak të manifes-

timit të urrejtjes së jashtme e cila nuk është element i veprës penale, 

                                                           
24 Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale “Gazeta zyrtare e RS” nr. 55/14. 
25 Neni 6, "Gazeta zyrtare RS", nr. 97/08 
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respektivisht është i obliguar që manifestimin e urrejtjes ta merr në 

konsideratë për fillimin e ndjekjes penale.26 

Ligji mbi radiodifuzionin në Serbi po ashtu parasheh që agjencitë 

radiodifuzive janë të detyruara që programi i cili imitohet të mos 

përmbajë informacione të cilat do nxisin diskriminimin, urrejtjen apo 

dhunën brenda personave apo grupeve të personave për shkak të 

bindjeve të ndryshme politike, përkatësisë racore, fetare, etnike, gjinore 

apo orientimit seksual.27 

Po ashtu reklamimi (publiciteti) nuk mund direkt apo indirekt ta 

inkurajojë diskriminimin mbi asnjë bazë, e sidomos në bazë të racës, 

ngjyrës së lëkurës, gjinisë, përkatësisë nacionale, bindjeve fetare, poli-

tike etj., gjithashtu nuk mund të refuzohet publikimi respektivisht emiti-

mi i porosive për shkak të racës, përkatësisë etnike, gjinore apo për 

shkak të cilësive të tij personale të personit i cili kërkon atë reklamim, 

respektvisht emitimin e reklamimit të publikimeve.28 

Neni 38 e ndalon gjuhën e urrejtjes respektivisht ndalohet publi-

kimi i ideve, informacioneve dhe mendimeve të cilat inkurajojnë diskri-

minimin, urrejtjen apo dhunën kundër individit apo grupit të personave 

për shkak të përkatësisë apo jopërkatësisë së ndonjë race, feje, kombi, 

grupi etnik, gjinie apo për shkak të orientimit seksual, pa marrë 

parasysh nëse publikimi i tillë përbën vepër penale apo jo.  

Po ashtu Ligji për informim publik në mënyrë shprehimore para-

sheh që mund të ngrihet padi për shkak të nxitje së gjuhës së urrejtjes 

(neni 39) kështu që personi i cili si pjesëtarë i grupit personalisht sjellë 

informacione nga neni 38 i këtij ligji, ka të drejtë që të deponojë padi 

në gjykatë kundër autorit të informacionit dhe kundër redaktorit përgje-

gjës të shpalljeve publike në të cilën informacioni është publikuar, dhe 

mund të kërkojë ndalimin e publikimit të sërishëm dhe mund ta detyrojë 

publikimin e aktgjykimit për shpenzimet e paditësit. Këtë padi mund ta 

paraqet edhe çdo person tjetër juridik i cili ka për qëllim mbrojtjen e 

lirive dhe të drejtave themelore të njeriut dhe të qytetarit por edhe 

organizatat të cilat kanë për qëllim mbrojtjen e grupeve të përcaktuara 

nga neni 38 i këtij ligji. 

                                                           
26 Ligji i procedurës penale "Gazeta zyrtare e RS", nr. 72/2011, 101/11, 121/12, 32/13, 

45/13 dhe 55/14. 
27 Neni 17 dhe 79,, Gazeta zyrtare e RS” nr.42/02, 97/04, 76/05, 62/06, 85/06, 86/06 

dhe 41/09. 
28 Neni 8, Ligji mbi reklamimin ( publicitet) “Gazeta zyrtare e RS” nr.6/16. 
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 Megjithatë, përderisa informacioni çon deri te personi i caktuar, 

personi juridik mund të ngrit padi vetëm me pëlqimin e atij personi që 

ka të bëjë ai informacion.  

Kurse sa i përket lirimit nga përgjegjësia në nenin 40 janë 

paraparë përjashtime, kështu që nuk konsiderohet shkelje apo nxitje e 

gjuhës së urrejtjes në tekstet gazetareske apo shkencore, nëse ai tekst 

është publikuar; pa qëllim që të nxis diskriminimin, urrejtjen apo 

dhunën kundër një personi apo grupi të personave të përcaktuar nga 

neni 38; dhe me qëllim që në mënyrë kritike të demonstrohet apo 

tregohet në rastet e diskriminimit, urrejtjes apo dhuna kundër personit 

apo grupit të personave nga neni 38, apo aludon në fenomene të cilat 

paraqesin apo mund të paraqesin nxitje të sjelljeve të tilla 

inkriminuese.29  

Dispozitat nga neni 54 i Kodit penal të Republikës së Serbisë 

vlejnë edhe për personat e mitur kur ato kryejnë vepra penale nga 

urrejtja, mirëpo gjithnjë në përputhje me Ligjin për kryesit e mitur dhe 

në bazë të mbrojtjes penale për të miturit, e cila përcakton mënyra 

shumë specifike lidhur me tretmanin që i bëhet kryesve të mitur gjatë 

vuajtjes së dënimit dhe masat të cilat ndërmerren. 

 Sipas një raporti të publikuar në webfaqen e OSCE-së për 

Serbinë në lidhje me krimet e kryera nga urrejtja prej vitit 2009-2014 

kemi këtë pasqyrë të të dhënave; Më vitin 2009 kemi 82 raste të 

regjistruara nga policia, 16 raste të ndjekura penalisht dhe në 44 raste 

kemi shqiptim të dënimit; Më vitin 2010 kemi 37 raste të regjistruara 

nga policia, 35 raste të ndjekur penalisht dhe vetëm 13 raste ku kryesit 

janë dënuar për vepra të tilla; Më vitin 2011 kemi këtë pasqyrë, 39 raste 

të regjistruara nga policia, 36 raste të ndjekura penalisht dhe në 24 

raste janë shqiptuar dënime; Më vitin 2012 kemi 36 raste të regjistruara 

nga policia, 39 raste janë ndjekur penalisht dhe në 37 raste është marrë 

vendimi për shqiptimin e dënimit; Më vitin 2013 kemi 64 raste të 

regjistruara nga ana e policisë, 25 raste të ndjekura penalisht dhe 

vetëm 16 raste të dënuar; Më vitin 2014 kemi 87 raste të regjistruara, 

21 raste të procedura penalisht dhe vetëm 14 raste të dënuara.30  

Nga ky raport nënkuptohet se gjendja në R. e Serbisë është mjaft 

shqetësuese nga viti në vit ngase përkundër faktit që të dhënat e policisë 

na tregojnë numër të madh të rasteve nga ana tjetër procedimi e ajo çka 

                                                           
29 “Gazeta zyrtare e RS” nr. 36/98, 11/01. 
30 http://hatecrime.osce.org/serbia?year=2014(22.10.2016). 
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është më me rëndësi shqiptimi dhe ekzekutimi i dënimit nga rasti në rast 

bie, që d.m.th kemi neglizhencë të gatishmërisë së gjyqësorit për 

veprime konkrete në lidhje me veprat penal të kryera nga urrejtja, edhe 

për kundër asaj se Qeveria e Serbisë ka miratuar planin e veprimit për 

zbatimin e strategjive për pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi për 

periudhën 2014-2018. 

 Ky plan ka për qëllim krijimin e një baze të vetme lidhur me 

akuzat penale, numrin e viktimave si dhe të dhënat në lidhje me 

sanksionet të cilat lidhen me aktet e dhunës të kryera në bazë të cilësive 

personale të personit. Po ashtu ky plan veprimi parasheh edhe trajnim 

të prokurorëve, gjyqtarëve dhe personave tjerë të cilët hasen në 

komunikim të përditshëm me komunitetet të cilët janë të prekur dhe të 

rrezikuar nga diskriminimi dhe krimet e urrejtjes.  

Mirëpo praktika e dëshmon të kundërtën sepse nuk ka vullnet e 

as gatishmëri që me seriozitet më të madh të trajtohet kjo çështje mjaft 

delikate dhe e ndjeshme sidomos për grupet e rrezikuara nga këto vepra 

penale(grupet e margjinalizuara). 

 

Final conclusions and recommendations 

 

Hate crime more often is described at those offense which carried 

the hatred of a person or group of persons because of race,skin color, 

gender, sexual orientation, religion, political etc. 

Characteristic of this work is the motivebecause of whichis 

commited a criminal offenseof hate and for this reason all the internatio-

nally renowned documents that condemn hate speech itself summarize 

the hate crime.Because the crime or offense committed by hatred is a 

crime, which motive is connected to define qualities of an individual or 

a group of persons to which may come as a result of hate speech; in this 

context hate speech and hate crime are closely connected between them. 

Protection of these offenses can be made through repressive 

measures, which means bringing legal provisions that prohibit hate 

speech and punish the perpetrator, in this context is recommended that 

the R. of Serbia by their criminal legislation to be forseen legal special 

provisions with which is made the measure of punishment and as the 

particular circumstances to be qualified those circumstances considered 

when the offense is committed by hate and as such these provisions 

differ from other legal provisions that regulate ordinary attack, and 

preventive measures can be undertaken by changing the values of the 
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current system with the help of a broader activity that would mean ta-

king preventive activities, primarily from the political elite (prohibition 

of expressions with elements of interethnic hatred, religious, etc.), ex 

officio in order to fight all forms of violence or stereotypes sided that 

lead to hate speech because these appearances turn into social accepta-

bility and not marginal, respectively excesses and not forms of everyday 

communication. It is recommended that information about hate crimes 

primarily to be evidenced by national regulatory mechanisms than the 

police, prosecution and judges (can be the ombudsman institution or 

through a national council for the protection of the crime at a particular 

sector of hate crimes). 

Positive effects will show the police officers training, investiga-

tors or judges and other members who deal with this very worrying 

phenomenon. All these can be achieved within the Ministry of Justice 

and Ministry of Interior.  

Because is an international obligation provided for each state to 

collect information and information about hate crimes and what phase 

of the investigation (prosecution) to the stage of issuing the verdict in 

the criminal justice process, because these data offerreview into what 

measures judges and prosecutors must apply the law in respect of 

offenses committed by hate showing the strengths and weaknesses in 

the implementation of laws and legal law policies. So, the collection 

and verification of all data related to offenses committed by hatred and 

regarding the victims of these offenses, with perpetrators, etc., must be 

done by all forms of evidence by combining evidence from official 

organs but also from those which may be made by civil society 

organizations or even through the telephone or other methods,with the 

only aim to reach final conclusions and to take appropriate preventive 

measures. 

This practice can be implemented in different period of time. In 

Serbia the police investigation organ and the court are those which can 

provide answers about the registration records or offenses committed 

by hate and about the victims of these acts, despite preserverance, 

official statistics show a small number of these offenses in relation to 

their real number, because many criminal acts haven’t been denounced 

as case in front of the police or investigators organs because of fear that 

have victims by expressing disbelief in the judicial system because 

many of the reported cases remain without being processed in court sitar 

and prosecution. 
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The analysis of this study shows how the most vulnerable groups 

of the offenses committed by hatred in Serbia are these persons and 

category such as: national minorities and representatives of other ethnic 

groups,people with other religious belief or conviction of faith espe-

cially younger people with different sexual orientation (lgbt, transgen-

der, etc.), the persons with special needs, persons with different political 

beliefs and persons dealing with the protection of human rights, citizens 

of foreign countries and women’s representatives. 

As the representatives of minorities appear as the most vulnerable 

group of crime offenses committed by hate it would then also raise the 

crucial need of legal protection of minorities by these incriminating 

acts, because the Serbian state has international responsibility and must 

fulfill the criteria that are relatedwith minorities and it’s exactly the 

chapter 23 and 24 as a precondition that Serbia must fulfill for its 

membership in the European Union.  

Before December 2012 when the Republic of Serbia is bringing 

the so-called hate crimes institute (2013), the normative framework 

which has protected the minorities group that were most vulnerable has 

beenthe constitution of Serbia and penal code through criminal acts 

which have features hate or hate speech, and low motives are consi-

dered as aggravating circumstances condemning hatred as a motive.  

In Serbia's penal code it is foreseen as a legal gap because before 

the adoption of this institute in legal practice such solution had not 

shown the maximum effects. 

Despite the fact in 2005, when for the first time Article 54 of the 

Criminal Code in Serbia was changed, this code continues to suffer 

from legal gaps. Although the Serbian Criminal Code as offenses com-

mitted by hate are considered offenses under Article 128, 317, 387, but 

works by Section 129.130, 174 and 375 of the Criminal Code are 

regarded as works which contain elements of iscrimination,intolerance, 

incitement to violence, hate speech and like this under the Criminal 

Code do not represent criminal acts committed by hate. 

Exactly these acts of these articles contain very precise elements 

such as recommended to be qualified as offenses committed by hate and 

sanctions to be in conformity with their specific provisions which will 

govern the calculation of punishment for these crimes. 

This legal gap discriminates minority representatives who live in 

Serbia, in practice we witness that they were encounter every day by 

disrespect of rights for the use of language and writing as fundamental 
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rights, the violation of freedom of expression of national or ethnic 

affiliation, religion etc. 

This legal protection undoubtedly would offer greater security in 

the country, and will also precede coexistence between communities 

and the preservation of authentic and multiethnic values. 
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