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Abstract 

For the treatment of offenders with mental disorders, contem-

porary legislations contain provisions on special procedures because 

this category of persons identified as very specific. Special provisions 

also contain the criminal legislation of Kosovo. 

In this case it comes to judicial proceedings in Kosovo, in cases 

where the offenders of criminal acts, appearing persons with mental 

disorders; the role of psychiatric expertise, the role of the court, "con-

flict" between judicial practice and psychiatric abuse of psychiatry, the 

imposition and execution of the measures, the capacity of psychiatric 

treatment and protection of the human rights. 

Kosovo criminal legislation contains provisions regarding the 

procedure that; as the court may determine the criminal responsibility 

of offenders with mental disorders that; a offender has been able to 

understand mental disorders and work to control their behavior in tem-

pore criminis. For confirmation of the mental state of offender, pivotal 

plays psychiatric expertise which has a duty to ascertain that, then the 

proposal of the state prosecutor, the court imposes the offender with one 
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of the measures of mandatory treatment, to proceed further with the 

imposed measures of the execution. 

Keywords: mental disorders, psychiatric expertise, irrespon-

sibility, human rights. 

 

1. Hyrje 

Kriminaliteti i personave me çrregullime mendore, paraqet një 

sfidë të madhe për shoqërinë, kur është në pyetje parandalimi dhe 

luftimi i kësaj dukurie. Ndaj kryerësve të veprave penale të personave 

me çrregullime mendore, gjegjësisht kryerësve të papërgjegjshëm, 

organet gjyqësore dhe organet tjera shtetërore, në vazhdimësi marrin 

masat e duhura për parandalimin dhe luftimin e tij2.  

Në këtë drejtim, Kosova ka bazë të mirë ligjore, sa i përket 

trajtimit të personave të papërgjegjshëm, por ende nuk është nxjerr Ligji 

për shëndetin mendor. Gjithashtu, Qeveria e Kosovës edhe më tutje 

ndan pak mjete nga buxheti i saj për këtë qëllim. Kështu, në mungesë 

të mjeteve të nevojshme materiale, kryerësit e papërgjegjshëm edhe më 

tutje mbeten në margjina të kujdesit dhe trajtimit adekuat konform 

rregullave të pranuara për të drejtat elementare njerëzore. Deri sa ekzis-

ton kjo gjendje, në Kosovë edhe më tutje vazhdon të jetë e pranishme 

shkelja e të drejtave elementare njerëzore, jo vetëm ndaj tyre por edhe 

ndaj njerëzve tjerë, sepse kryerësit e papërgjegjshëm paraqesin rrezik 

jo vetëm për veten e tyre por edhe për të tjerët. 

 Në këtë punim bëhet fjalë, në veçanti, për procedurat gjyqësore 

të cilat zhvillohen në praktikë, për rolin e ekspertimit psikiatrik i cili 

shërben si bazë për vlerësimin e papërgjegjshmërisë penale të kryerësve 

me çrregullime mendore, roli i gjykatës, roli i ekspertit, ”konflikti” në 

mes të praktikës gjyqësore dhe psikiatrike, keqpërdorimi i psikiatrisë, 

dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut. 

 

2. Rregullimi ligjor penal 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës3, si akt më i lartë juridik në 

Kosovë, ofron garanci dhe zgjidhje të avancuara të të drejtave elemen-

tare njerëzore, e sidomos në aspektin e barazisë dhe sigurisë së qyteta-

rëve të saj para ligjit, duke aplikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë 

                                                           
2 M. Ukaj; Fenomenologjia e kriminalitetit psikopatologjik, Revista për çështje 

shkencore ekonomike dhe juridike BIZNESI, nr. 2-3, Kolegji Universitar Biznesi, 

Prishtinë, 2008, f. 93. 
3 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Prishtinë, 2008. 
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standardet më të avancuara juridike që dalin nga konventat dhe 

praktikat më të mira ndërkombëtare.  

Kushtetuta e Kosovës, garanton barazia e qytetarëve para ligjit, 

ku shprehimisht thuhet: “Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të 

racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, 

prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pro-

nës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së 

kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal” (neni 24, par. 2.). 

Marrëveshjet ndërkombëtare zbatohen në mënyrë të drejtpër-

drejtë, dhe kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës (neni 19). 

Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetër-

sueshme e të pacenueshme dhe janë bazë e rendit juridik të Republikës 

së Kosovës (neni 21, par.1.). 

Kryerësit e papërgjegjshëm të veprave penale, gëzojnë status të 

posaçëm në të drejtën ndërkombëtare sidomos në fushën e të drejtave 

dhe lirive elementare të njeriut, të drejta të cilat janë inkorporuar edhe 

në të drejtat e brendshme të shteteve me legjislacion bashkëkohor. 

Kështu, në procedurën gjyqësore kundër këtyre kryerësve, duhet gjith-

sesi të respektohen standardet e parapara me nenin 3 të Konventës 

Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut, ku në mënyrë 

decidive thuhet se kjo kategori e personave nuk guxojnë të torturohen, 

as të trajtohen dhe ndëshkohen në mënyrë çnjerëzore4.  

Secili person gëzon të drejtën e respektimit të integritetit fizik dhe 

psikik të tij/saj, që përfshin: të drejtën që të ketë kontroll mbi trupin e 

saj/tij në pajtim me ligjin; të drejtën që të mos i nënshtrohet trajtimit 

mjekësor kundër vullnetit në pajtim me ligjin; të drejtën që të mos marrë 

pjesë në eksperimente mjekësore ose shkencore, pa pëlqimin paraprak 

të tij (neni 26, par. 2,3,4.). 

Dispozita të rëndësishme për procedurë të drejtë dhe në kohë të 

arsyeshme si dhe favore tjera përmbajnë edhe nenet 5 dhe 6 të Kon-

ventës së lartpërmendur.  

Kodi Penal i Kosovës, ashtu sikurse edhe e drejta penale, krye-

rësin e veprës penale e konsiderojnë të përgjegjshëm kur ai posedon 

cilësi të caktuara psikike në raport me veprën e kryer, pra në kohën e 

kryerjes së veprës penale, kryerësi duhet të jetë penalisht i përgjegjshëm 

dhe i fajshëm. Kjo nënkupton se, përgjegjësia penale është element 

subjektiv ose psikik i veprës penale, d.m.th se një person konsiderohet 
                                                           
4 H. Sijerčić – Čolić, H. Halilović, Krivično procesno pravo s posebnim osvrtom na 

krivični postupak Kosova, Prishtina, 2007, fq. 223. 
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penalisht i përgjegjshëm kur posedon aftësi intelektuale dhe volitive që 

atij i bëjnë të mundur të gjykojë, të vendosë dhe të kontrollojë sjelljet 

dhe veprimet e veta5.  

Ndërkaq, sa i përket papërgjegjshmërisë penale, sipas Kodit Penal 

të Kosovës, si kryerës të papërgjegjshëm konsiderohet: “Personi i cili 

ka kryer vepër penale konsiderohet i paaftë mendërisht nëse në kohën 

e kryerjes së veprës penale lëngonte nga një sëmundje mendore e 

përkohshme ose e përhershme, nëse kishte çrregullim mendor apo 

ngecje në zhvillimin mendor që e ka prekur funksionimin e tij mendor 

dhe si pasojë e kësaj, nuk ka qenë në gjendje të kuptojë natyrën dhe 

rëndësinë apo pasojën e veprimeve ose mosveprimeve të tij ose nuk ka 

qenë në gjendje t’i kontrollojë veprimet ose mosveprimet e tij apo të 

kuptojë se kryen vepër penale” (neni 18, par. 1.). 

Kodi Penal i Kosovës, ka paraparë tri masa të trajtimit të 

detyrueshëm (neni 88):6  

 trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e 

kujdesit shëndetësor; 

 trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri; dhe  

 trajtimi me anë të rehabilitimit të detyrueshëm të personave të 

varur nga droga ose alkooli. 

 

3. Rregullimi ligjor procedural - penal 

Kodi i Procedurës Penale i Kosovës7, i vitit 2013, për kryerësit e 

papërgjegjshëm parasheh mbrojtje të detyruar;  nga marrja në pyetje për 

herë të parë kur i pandehuri është memec, i shurdhër, i verbër ose shpreh 

shenja të çrregullimeve apo paaftësisë mendore dhe kështu është i 

paaftë që të mbrohet vetë me sukses (neni 57, par. 1.). Për të përcaktuar 

përgjegjshmërinë apo papërgjegjshmërinë penale të kryerësit të veprës 

penale, në rastet kur dyshohet për gjendjen e çrregulluar mendore të 

kryerësit, caktohet ekzaminimi psikiatrik, nga se gjyqtari në cilësinë e 

juristit,  nuk posedon aftësi profesionale nga fusha e psikiatrisë.  

Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë vlerësimin 

psikiatrik të të pandehurit vetëm nëse ka gjasa reale që i pandehuri ka 

kryer vepër penale, ka shkak të bazuar për të besuar se gjendja psiko-

logjike e të pandehurit është paaftësuar ose ka qenë e paaftësuar në 

                                                           
5 I. Salihu, E drejta penale, pjesa e përgjithshme, Universiteti FAMA, Prishtinë, 2012, 

f. 276-279. 
6 Kodi penal i Kosovës, Prishtinë, 2013 (neni 88). 
7 Kodi i procedurës penale i Kosovës, Prishtinë, 2013. 
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kohën e kryerjes së veprës penale, dhe që paaftësimi i tillë psikik është 

i rëndësishëm për procedurën penale ose për të drejtën e të pandehurit 

për një gjykim të drejtë. Ekzaminimi psikiatrik bëhet nga psikologët ose 

mjekët profesionistë të trajnuar në psikologji apo psikiatri.  

Procedura penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore, 

në Kodin e procedurës penale të Kosovës, është paraparë si procedurë 

e veçantë (Kapitulli XXXIII). 

Sipas përkufizimeve që ka definuar Kodi8, termet në vijim 

nënkuptojnë:  

 “Çrregullim mendor” do të thotë çdo paaftësi apo çrregullim i 

mendjes apo trurit qoftë i përhershëm apo i përkohshëm që rezulton me 

dëmtim apo çrregullim të funksionimit mendor; 

 “Paaftësi mendore” ka kuptimin e paraparë në paragrafin 1. të 

nenit 18 të Kodit 

  Penal; 

 “Aftësi e zvogëluar mendore” ka kuptimin e paraparë në 

paragrafin 2. të nenit 18  

të Kodit Penal; dhe 

 “Masë e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik” do të thotë masë 

e trajtimit të  

  detyrueshëm psikiatrik dhe ndalim në institucionin e kujdesit 

shëndetësor ose 

   masë e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri. 

Zbatimi i ekzaminimit psikiatrik (neni 508).  

Në çdo kohë gjatë procedurës, duke përfshirë kohën gjatë shqyrti-

min gjyqësor, nëse ekziston dyshimi se i pandehuri ka qenë në gjendje 

të paaftësisë mendore ose në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore 

në kohën e kryerjes së veprës penale apo nëse ka ndonjë çrregullim 

mendor, gjykata sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e prokurorit 

të shtetit apo të mbrojtësit, mund të caktojë ekspert për të kryer 

ekzaminimin psikiatrik të të pandehurit për të konstatuar nëse: 

 në kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri ka qenë në 

gjendje të paaftësisë 

mendore ose aftësisë së zvogëluar mendore; ose 

 i pandehuri është i paaftë për të përballuar gjykimin. 

Në urdhër shënohet koha kur duhet kryer ekzaminimin psikiatrik 

i cili duhet kryer brenda dy (2) javësh nga lëshimi i urdhrit. Nëse i 

                                                           
8  Shih: neni 506 i KPK-së 
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pandehuri nuk ka angazhuar mbrojtës, gjykata nxjerr një urdhër për 

emërimin e mbrojtësit me shpenzime të shtetit . Mbrojtësi mund të merr 

pjesë në ekzaminimin psikiatrik. Pas dëgjimit të prokurorit të shtetit dhe 

mbrojtësit, gjykata mund të marrë aktvendim për ndalimin e të pande-

hurit në institucionin e kujdesit shëndetësor deri në dy javë. Nëse obser-

vimi në institucionin e kujdesit shëndetësor në pajtim me paragrafin 4. 

të këtij neni shqiptohet ndaj personit i cili është në paraburgim, koha e 

kaluar në institucionin e kujdesit shëndetësor llogaritet në periudhën e 

paraburgimit. 

Eksperti në konstatimin e tij shënon elementet vijuese të 

çrregullimit mendor:  

 natyrën,  

 llojin,  

 shkallën dhe kohëzgjatjen e sëmundjes mendore të të 

pandehurit;  

 llojin e ndikimit që kjo gjendje mendore ka pasur dhe ende ka; 

 aftësinë e tij për ta mbrojtur veten,  

 aftësinë që të konsultohet me personat tjerë duke përfshirë 

mbrojtësin dhe në aftësinë për ta kuptuar akuzën. 

Gjykata mund të urdhërojë paraburgim ndaj personit me çrregu-

llime mendore, (neni 509), nëse: 

 ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale; 

 në bazë të ekzaminimit psikiatrik të urdhëruar, personi ka qenë 

në gjendje të paaftësisë mendore ose në gjendje të aftësisë së zvogëluar 

mendore në kohën e kryerjes së veprës penale; dhe 

 personi aktualisht vuan nga çrregullimi mendor, dhe si rezultat 

i kësaj, ka arsye për të besuar se ai do të rrezikojë jetën apo shëndetin e 

ndonjë personi tjetër9. 

Paraburgimi mund të urdhërohet vetëm nëse prokurori i shtetit ka 

paraqitur propozimin. Paraburgimi i tillë mbahet në institucionin e 

kujdesit shëndetësor dhe mund të zgjasë për aq kohë sa i pandehuri 

është i rrezikshëm. Institucioni i kujdesit shëndetësor vendos për masat 

për të siguruar sigurinë publike dhe sigurinë e të pandehurit pas konsul-

timeve me organin kompetent të paraburgimit, duke marrë parasysh 

nevojat për siguri dhe nevojat terapeutike. 

Pushimi apo ndërprerja e procedurës për shkak të aktvendimit 

mbi paaftësinë për t’iu nënshtruar gjykimit neni. Nëse gjykata vendos 

                                                           
9 Shih: neni 508 i KPPK-së. 



 
 

C E N T R U M  8 

209 
 

se i pandehuri është i paaftë për t’iu nënshtruar gjykimit gjatë 

procedurës për shkak të sëmundjes së përhershme mendore, ajo merr 

vendim për pushimin e procedurës. 

 

4. Shqiptimi i masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 

Prokurori i shtetit, propozon shqiptimin e masës së trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik, para hapjes së shqyrtimit gjyqësor, ai propozon 

që gjykata të shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik (neni 

512), nëse i pandehuri ka kryer vepër penale në gjendje të paaftësisë 

mendore dhe nëse ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së tillë, siç 

parashihet në Kodin Penal. 10 

Nëse provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor dëshmojnë se i 

pandehuri ka kryer vepër penale në gjendje të paaftësisë mendore, 

prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor e ndryshon aktakuzën dhe 

paraqet propozim që gjykata të shqiptojë masën e trajtimit të detyrue-

shëm psikiatrik nëse ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së tillë siç 

parashihet në nenet 88 dhe 89 të Kodit Penal. 

I pandehuri duhet të ketë mbrojtës pas dorëzimit të propozimit.  

Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik shqiptohet pas mbajtjes 

së shqyrtimit gjyqësor nga gjykata e cila është kompetente për gjykimin 

e çështjes në shkallë të parë (neni 513). Përveç personave të cilët duhet 

të thirren në shqyrtimin gjyqësor duhet të thirren edhe ekspertët dhe 

psikiatrët nga institucioni i kujdesit shëndetësor të cilëve iu është besuar 

kryerja e ekzaminimit psikiatrik mbi aftësinë mendore të të akuzuarit. 

Bashkëshorti/ja e të pandehurit dhe prindërit e tij ose prindërit adoptues 

njoftohen për shqyrtimin gjyqësor. 

Pas përfundimit të procedurës për shqiptimin e masës së trajtimit 

të detyrueshëm psikiatrik, ekzekutimi i saj rregullohet me anë të Ligjit 

për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale11. 

 

5. Procedura për ekzekutimin e masave psikiatrike 

Ekzekutimi i masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik për kry-

erësit e papërgjegjshëm, është e rregulluar me Ligjin për Ekzekutimin 

e Sanksioneve Penale. 

Masat e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim.  

                                                           
10 Shih: nenet 88 dhe 89 të KPK-së. 
11 Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Prishtinë, 2013: nenet 181 deri 187. 
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Kjo masë ekzekutohet në institucionin e kujdesit shëndetësor ose 

në institucionin tjetër të posaçëm, që ndodhet në vendbanimin e 

përhershëm ose vendqëndrimin e të pandehurit, ose nëse institucioni i 

tillë nuk ndodhet në atë vend, në institucionin më të përafërt me vendin 

ku i pandehuri ka vendbanimin e përhershëm, ose vendqëndrimin ose 

në vendin ku është zbatuar procedura penale, për të cilin vendos Gjyka-

ta, e cila gjithnjë ka parasysh rrezikun që i pandehuri paraqet për mjedi-

sin. Po sa Gjykata cakton këtë masë, ajo menjëherë ia dërgon vendimin 

Shërbimit provues kompetent dhe institucionit të kujdesit shëndetësor, 

institucionit korrektues ose institucionit përkatës për ekzekutimin e 

kësaj mase. Nëse masa është caktuar së bashku me dënimin me burgim, 

kryerësi i veprës penale së pari dërgohet në institucionin e kujdesit 

shëndetësor për trajtim12. 

Nëse personi ndodhet në liri, gjykata urdhëron transferimin e tij në 

institucionin e kujdesit shëndetësor ose urdhëron lëshimin e letër 

rreshtimit, por nëse personi ndodhet në paraburgim, personeli i Shërbimit 

korrektues të Kosovës e përcjell në institucionin e kujdesit shëndetësor. 

Personi ndaj të cilit është caktuar kjo masë transferohet në institucionin e 

kujdesit shëndetësor, i shoqëruar nga punëtorët e kujdesit shëndetësor13. 

Institucioni i kujdesit shëndetësor i dërgon gjykatës raport mbi 

gjendjen shëndetësore dhe suksesin e trajtimit të personit ndaj të cilit 

ekzekutohet masa, së paku një herë në gjashtë muaj dhe më shpesh me 

kërkesë të gjykatës. Kur institucioni i kujdesit shëndetësor ose mjeku 

përgjegjës për shërimin mendor konstaton se më nuk është e nevojshme 

ta trajtojë ose ta ndalojë kryerësin e veprës penale në institucionin e 

kujdesit shëndetësor, ai menjëherë e informon gjykatën. Sipas detyrës 

zyrtare ose me propozimin e të pandehurit, mbrojtësit të institucionit të 

kujdesit shëndetësor ose të organit të kujdestarisë, gjykata e cila ka 

caktuar masën nëse konstaton se më nuk është e nevojshme që kryerësi 

të trajtohet ose ndalohet në atë institucion. Kur pushon masën, gjykata 

mund ta caktojë masën e trajtimit të detyrueshëm në liri, nëse ekzistojnë 

arsyet për caktimin e masës së tillë 14. 

Pasi që personi të lirohet nga institucioni i kujdesit shëndetësor, 

organi kompetent i kujdestarisë është përgjegjës për personin ndaj të 

cilit është ekzekutuar masa në dhënien e ndihmës pas lirimit nga 

institucioni i kujdesit shëndetësor. Nëse gjykata vendos që personi i 

                                                           
12 Shih: neni 181 i LESP. 
13 Shih: neni 182 i LESP. 
14 Shih: neni 183 i LESP. 
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dënuar të mbajë pjesën e mbetur të dënimit me burgim, personeli i 

Shërbimit Korrektues të Kosovës e përcjellë atë në institucionin 

korrektues të dënimit15. 

Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri ekzekutohet në 

institucionin e kujdesit shëndetësor të caktuar nga gjykata që ka caktuar 

masën në shkallë të parë. Personi ndaj të cilit është caktuar masa 

detyrohet të paraqitet në institucionin e kujdesit shëndetësor për trajtim 

brenda kohës së caktuar nga gjykata16. 

Rrjedha e procedurës së posaçme ndaj kryerësve të papërgjegj-

shëm është paraqitur edhe në mënyrë grafike, (Shiko diagramin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Shih: neni 184 i LESP. 
16 Shih: neni 185 i LESP. 

 

Kryerja e veprës penale 

Policia ngrit kallëzim penal  

Pason arrestimi dhe paraburgimi 

Gjykata sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e prokurorit të shtetit 

apo të mbrojtësit, cakton ekspertimin psikiatrik 

Mbahet seanca e shqyrtimit kryesor 

Eksperti psikiatrik jap mendimin 

Me propozimin e prokurorit të shtetit, gjykata shpall kryerësin të 

papërgjegjshëm dhe i shqipton një nga masat e trajtimit të detyrueshëm 

 

një nga masat e trajtimit të detyrueshëm 

Heqja e zotësisë së veprimit 
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Në diagramin nr. 1, është pasqyruar procedura ligjore e cila 

zhvillohet në praktikën gjyqësore të Kosovës ndaj kryerësve të papër-

gjegjshëm, prej momentit të kryerjes së veprës penale e deri te ekzeku-

timi i masave së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik.   

Institucioni i kujdesit shëndetësor i dërgon gjykatës raport mbi 

gjendjen shëndetësore dhe suksesin e trajtimit, së paku një herë në 

gjashtë muaj dhe më shpesh me kërkesë të gjykatës. Kur institucioni i 

kujdesit shëndetësor çmon se më nuk është e nevojshme ta trajtojë krye-

rësin e veprës penale menjëherë e informon gjykatën e cila ka caktuar 

masën në shkallë të parë. 

Gjykata, sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e të pandehurit, 

mbrojtësit, institucionit të kujdesit shëndetësor ose organit kompetent 

të kujdestarisë, e pushon masën nëse konstaton se më nuk është e 

nevojshme ta trajtojë kryerësin e veprës penale. 

Gjykata, sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e institucionit të 

kujdesit shëndetësor, në të cilin personi trajtohet ose duhet të trajtohet, 

mund të caktojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim 

nëse: kryerësi i veprës penale nuk i është nënshtruar trajtimit në liri, ka 

ndërprerë trajtimin arbitrarisht, ose kur trajtimi është konsideruar i 

pasuksesshëm nga institucioni i kujdesit shëndetësor, ekzistojnë arsyet 

për caktimin e masës së tillë. 

 

CONCLUSION 

When people with mental disorders appear as offenders of crimi-

nal offenses, in Kosovo they are treated with humanity while respecting 

his minimal human rights, because there is a lack of appropriate 

Ekzekutimi i masës, mjekimi i detyrueshëm psikiatrik 

Në institucion psikiatrik Në liri 

Trajtimi mund të vazhdohet, varësisht nga suksesi i mjekimit dhe 

rrezikshmëria e kryerësit 
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treatment institutions, ante delictum and post delictum. For the offen-

ders with mental disorders in Kosovo, special legal procedures are in 

place. 

According to the Kosovo Code of Criminal Procedure of 2013, 

since the offender with mental disorders has committed a criminal offen-

se, the police raise criminal charges, followed by arrest and detention. 

In case of suspicion that the offender has committed a criminal 

offense in a state of mental disorder, the court ex officio or on the 

motion of the state prosecutor or the defense counsel assigns psychiatric 

expertise, then the session of the main trial is held where the psychiatrist 

expert presents the psychiatric examination report and according to that 

gives his self-communion. Once the evidence has been examined, with 

the proposal of the state prosecutor, the court declares the offender 

irresponsible and pronounces one of the mandatory treatment measures, 

compulsory psychiatric treatment in the psychiatric institution or in 

freedom. With the plenipotentiary decision made, follows the abolition 

of the ability to act and then begins the execution of the mandatory psy-

chiatric treatment measure and the same can be continued, depending 

on the success of the treatment and from the offenders dangerousness. 
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