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Gjatë përpilimit të këtij raporti janë përdorur 
metoda vëzhguese, analizuese, krahasuese dhe 
statistikore - varësisht nga tema apo kapitulli 
i trajtuar. 

Kështu, në vitin 2015, ekipi monitorues ka 
mbuluar të gjitha nivelet e gjykatave në 
Kosovë (shtatë gjykatat themelore dhe degët e 
tyre, Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën Supreme). 

Këto nivele janë monitoruar në Gjykatat e 
shpërndara në komunat: Prishtinë, Prizren, Pejë, 
Mitrovicë, Gjilan, Ferizaj, Vushtrri, Skënderaj, 
Drenas, Kaçanik, Viti, Podujevë, Rahovec, 
Suharekë, Klinë, Istog, Gjakovë, Deçan, Dragash, 
Lipjan, Kamenicë, Novobërdë dhe Malishevë. 

Vëzhgimi i drejtpërdrejtë i punës së gjykatave 
bazohet në monitorimin e mbi 600 seancave, 
me fokus të veçantë në rastet që ndërlidhen me 
vepra të korrupsionit dhe ato të paraburgimit. 
Të gjeturat nga monitorimi i drejtpërdrejtë të 
paraqitura në këtë raportkanë të bëjnë me 
rastet e natyrës korruptive, ndërsa rastet nga 
paraburgimi do të trajtohen në një raport 
tjetër të veçantë.

Që nga fillimi i monitorimit, BIRN ka 
monitoruar mbi 9 mijë seanca gjyqësore, duke 
krijuar kështu njëbazë të fuqishme të dhënash 
që mundëson bërjen e analizave krahasuese 
dhe matjen e progresit të arritur. 

Për të nëntin vit me radhë, Rrjeti Ballkanik i 
Gazetarisë Hulumtuese(BIRN) dhe Internews 
Kosova(I/KS) vazhdojnë monitorimin e sistemit 
gjyqësor në Kosovënë të gjitha nivelet, me 
qëllim të vlerësimit të performancës së tij në 
respektimin e ligjshmërisë, etikës së punës 
dhe procedurave rregullative. 

Ky raport do të fokusohet veçanërisht në rastet 
e gjykimeve që ndërlidhen me korrupsionin,por 
gjithashtu do të trajtojë probleme të tjera të 
vëzhguara gjatë punës së monitoruesve në 
terren. 

Më konkretisht, raporti do të përmbajë 
analiza të hollësishme për tema si politikat 
ndëshkimore, mos unifikimi i taksave 
gjyqësore, grevën e gjyqtarëve, analiza të 
ligjeve të ndryshme e deri te mungesa e 
kuadrove në gjyqësor dhe prokurori.

Për më shumë, raporti do vëjë në dukje 
(mos)respektimin e dispozitave ligjore gjatë 

shqyrtimit gjyqësor,duke përfshirë (mos)
përgatitjen e prokurorëve për gjykime,  
zvarritjen e lëndëve, mungesën e barazisë 
së palëve në gjykim, mbajtjen e gjykimit 
pa praninë e të akuzuarit/ve, mungesën e 
konstatimit të gjendjes reale në procesverbale, 
prishjen e rendit në gjykatore nga ana e 
avokatëve, mosrespektimine afateve ligjore, 
mungesën e seriozitetit, neglizhencën dhe 
përbërjet jo të plota të trupit gjykues.

Po ashtu, raporti do të ofrojë edhe shembuj 
të përparimit të arritur në disa sfera nga 
gjyqtarët, prokurorët, avokatët në krahasim me 
raportet e viteve të kaluara, por edhe ndikimin 
e punës së drejtpërdrejt të ekipeve të BIRN 
dhe I/KS nga monitorimi/raportimi në fushën 
e sundimit të ligjit.

Në fund, raporti do të ofrojë edhe rekomandime 
konkrete për institucionet/palët e interesit të 
përfshira në punën e gjyqësorit në Kosovë.

HyRje

MetoDoLoGjia
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Monitorimi i Gjykatave dhe ky raport qëështë 
rezultat i drejtpërdrejtë i tij, përveçidentifikimit 
të sfidave dhe mangësive në sistemin gjyqësor 
të Kosovës, mëton të sjellë edhe shembuj 
pozitivë të punës e të cilët do të duhej të 
merreshin si mësime edhe për Gjykatat e tjera. 

Gjykata themelore e prishtinës – Dega në 
Lipjan: Kjo Gjykatë ka pikë të fortë të sajën 
transparencën e gjykatësve, të cilët janë të 
hapur në komunikim dhe bashkëpunues. Kjo 
gjykatë, përveç që është ndër të paktat që në 
baza javore freskon të dhënat në monitorin e 
lajmërimit të seancave, po ashtu lejon edhe 
xhirimin e seancave që mbahen në të. 

Gjykata e Apelit: Është njëra prej gjykatave 
të rralla e cila shquhet për nivel të lartë të 
bashkëpunimit, lejim të qasjes në të dhëna 
dhe dokumente zyrtare. Elemente të tjera 
të transparencës së saj janë edhe shpejtësia 
në dhënie të përgjigjeve nga ana e Zyrës së 
Informimit si dhe dërgimi i njoftimevetë 
rregullta në fillim të çdo jave për seancat 
gjyqësore që do të mbahen. 

Gjykata themelore në prizren: Kjo 
Gjykatëështë bashkëpunuese dhe ka nivel 
të mirë të transparencës duke bërë publike 
njoftimet për orarin e seancave gjyqësore, 
publikimine raporteve tremujore dhe vjetore, 
procesverbalet dhe dosjet e lëndëve të cilat 
sipas ligjit janë tëhapura për publik. Zyra 
e saj e Informimit është mjaft ekspeditive 
edhe në njoftimin për caktimin e masave të 
paraburgimit dhe shqiptimin e dënimeve në 
raste gjyqësore.

Poashtu, në Gjykatën Themelore të Prizrenit, 
dega në Suharekë, të gjitha gjykimet 
lajmërohen në tabelën e shpalljeve dhe të 
gjitha seancat mbahen nëpër salla të gjykimit. 

Gjykata themelore në Mitrovicë: Përderisa 
kushtet në Gjykatën e Mitrovicës - dega në 
Vushtrri, nuk janë të mira dhe ka probleme 
të shumta, duhet cekur se e mira e degës së 
Gjykatës Themelore të Mitrovicës- në Vushtrri, 
këtë vit mund të llogaritet objekti i ri, i cili 
ka lëshuar vend më shumë për Gjykatën 
Themelore të Mitrovicës që funksionon në 
Vushtrri. Ndërsa për Mitrovicën, mund të 
konsiderohet pozitiv vendimi për vendosjen 
në këtë qytet, edhepse një gjë e tillë ende nuk 
është konkretizuar, tani kjo Gjykatë së bashku 
me Prokurorinë do t’i kenë tri objekte: në 
njërin do të vendoset Prokuroria, në tjetrin do 
të vendosen Departamenti për Krime të Rënda 
dhe dega e Gjykatës së Apelit, dhe në një objekt 
tjetër do jenë të vendosura departamentet e 
tjera të kësaj Gjykate. 

Ndërsa në degën e Gjykatës Themelore të 
Mitrovicës në Skënderaj, është për t’u veçuar 
dhe respektuar puna dhe mirësjellja e 
administratës.

Gjykata themelore në Ferizaj: Gjykata në 
fjalë shquhet për korrektësinë dhe qasjen e 
hapur ndaj publikut, mediave dhe shoqërisë 
civile. Ekipi monitorues ka vërejtur saktësinë 
me të cilën Gjykata e Ferizajt i njofton palët 
e interesuara lidhur me orarin e gjykimeve, 
ndryshimit të orareve, e poashtu lidhur me 
vendimet që merren në këtë Gjykatë.

Gjykata themelore në pejë: Një nga atributet 
pozitive që karakterizon Gjykatën Themelore 
në Pejë, është transparenca në gjykime nga ana 
e gjyqtarëve për pjesëmarrjen e papenguar të 
publikut. Në anën tjetër, në pjesën dërrmuese 
të rasteve, xhirimi i seancave të hapura për 
publik zbatohet dhe lejohet pa asnjë problem 
dhe hezitim nga ana e gjyqtarëve. Kjo dëshmon 
për një vetëdije të lartë rreth transparencës 
dhe e rrit besimin e publikut në punën e kësaj 

SHeMBUj poZitivë nGa 
Gjykatat e koSovëS
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gjykate. Për më tepër Zyra për Informim e kësaj 
gjykate në vazhdimësi ka qenë e gatëshme për 
bashkëpunim rreth kërkesave të monitoruesve 
të BIRN-it.

Gjykata themelore në Gjakovë: Në këtë Gjykatë 
dallohet një shkallë e lartë e transparencës 
dhe gatishmërisë për bashkëpunim, sidomos 
në lejimin e xhirimit të seancave të hapura 
për publik. Këtu, qasja në dokumente publike 
është procedurë shumë e lehtë, dhe është 
për t’u vlerësuar fakti që një praktikë e tillë 
pozitive është bartur edhe në degën e kësaj 
gjykate në Malishevë.

Gjykata themelore në Gjilan: Kjo Gjykatë si 
dhe degët e saj në Viti e Kamenicë, shquhen 
për transparencën në lajmërimin me kohë të 
seancave gjyqësore. Gjykata e Gjilanit, çdo 
muaj dërgon tabelën me orarin e seancave 
gjyqësore gjë që ndikon në besueshmëri dhe 
respekt më të lartë në publik. Poashtu, zyra 
për informim në këtë gjykatë ka dëshmuar 
profesionalizëm të lartë dhe azhuritet në 
komunikim me publikun. 

Nga të thënat e lartcekura vërehet senë 
përgjithësi, bashkëpunimi i monitoruesve 
të BIRN me gjykatat dhe zyrtarët e këtyre 
gjykatave është shumë i kënaqshëm. 

Prandaj, BIRN inkurajon gjykatat e të gjitha 
niveleve në Kosovë që të rrisin transparencën 
dhe fuqizojnë më tej bashkëpunimin me 
shoqërinë civile, median dhe të gjitha palët e 
interesuara pa dallim. 

trAJtiMi i VeprAVe të 
Korrupsionit, proBLeM 
në GJYKAtAt e KosoVës 

Lufta kundër korrupsionit edhe pse e shpallur 
si prioritet nga institucionet e drejtësisë, në 
praktikë është vështirë të vërehet. Kjo është 
përmendur edhe nga Raporti i Progresit i 
Komisionit Evropian, ku vlerësohet që Kosova 
ka arritur pak përparim krahasuar me vitin 

2014, prandaj Komisioni Europian në mënyrë 
eksplicite ka kërkuar që të ndërmerren hapat 
në vijim:

 � Prioritizim të trajtimit të rasteve të 
korrupsionit të nivelit të lartë, në mënyrë të 
veçantë në prokurimin publik, me qëllim që 
të shqiptohen dënime finale; 

 � Fuqizim të bashkëpunimit në mes të 
policisë dhe prokurorisë përmes ekipeve 
hetimore të përbashkëta në trajtimin e 
rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë;

 � Zhvillim të një sistemi efikas të monitorimit 
dhe regjistrimit të rasteve1;

Nga monitorimi i seancave në rastet e natyrës 
korruptive, BIRN ka ardhur në përfundimin se 
problemi kryesor te gjykimi i këtyre veprave 
penale qëndron në vërtetimin e motiveve dhe 
sigurimin e fakteve që kanë shtyrë kryesit të 
kryejnë këto vepra. 

Prandaj, gjatë vitit 2015, BIRN ka vazhduar të 
ketë fokus të veçantë në seancat gjyqësore që 
kanë të bëjnë me veprat penale të Korrupsionit 
Zyrtar dhe Kundër Detyrës Zyrtare, të 
parapara në kapitullin XXXIV të Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës. BIRN ka monitoruar 
207 lëndë të tilla.

Nga monitorimi është vërejtur se nga njëra anë 
prokurorët shpesh ngrejnë akuza pa hetime të 
kryera mirë, duke ardhur në pozitë që gjatë 
zhvillimit të seancave gjyqësore, në gjykatë, të 
ndërmerren veprime hetimore. 

Në anën tjetër, te një numër i konsiderueshëm 
i gjykatësve është vërejtur mungesë e guximit 
apo profesionalizmit për të shqiptuar dënime 
meritore ndaj kryesve të veprave penale, ashtu 
siç parashihet me ligj dhe ashtu siç publiku nga 
ta që t’i luftojnë dhe dënojnë e rastet e tilla.

Kjo është përmendur edhe nga Raporti i 
Progresit për Kosovën ku shkruhet që “hetimet 
e rralla të korrupsionit në nivelin e lartë, deri 

1 Raporti i Progresit për Kosovën për vitin 2015. 10 nëntor 
2015. f.16. https://mapl.rks-gov.net/getattachment/4eb17bf0-
695f-4a4b-bce6-101e66ba55c9/Raporti-per-Kosoven-2015.
aspx
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më tash nuk kanë rezultuar me dënime”2. Shih 
për këtë, Komisioni Evropian përmes Raportit 
të Progresit ka kërkuar “përpjekje më të mëdha 
që të sigurohet pavarësia në ligj dhe në 
praktikë, për të parandaluar dhe për ta luftuar 
korrupsionin brenda gjyqësorit, për të rekrutuar 
dhe për të trajnuar staf më të kualifikuar dhe 
për të alokuar mjetet e nevojshme3.

Sipas statistikave të Sekretariatit të Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës për vitin 2014 dhe 2015 
për veprat penale nga kapitulli i korrupsionit 
zyrtar dhe kundër detyrës zyrtare, në vitin 
2015 ka pasur rënie të lëndëve të pranuara 
të kësaj kategorie penale, mirëpo numri i 

2 Raporti i Progresit për Kosovën për vitin 2015. 10 nëntor 2015. f.16. https://mapl.rks-gov.net/getattachment/4eb17bf0-695f-
4a4b-bce6-101e66ba55c9/Raporti-per-Kosoven-2015.aspx

3 Po aty.

rasteve të bartura nga vitet e kaluara ende 
mbetet i lartë.

Kështu, gjatë vitit 2014 Gjykatat kanë pranuar 
gjithsej 258 lëndë të reja të kësaj natyre, 
ndërsa kanë pasur në punë duke përfshirë 
edhe lëndët e trashëguara 655, përderisa kanë 
zgjidhur229 lëndë, ndërsa kanë mbetur pa u 
zgjidhur edhe 426 lëndë të tjera. 

Ndërsa gjatë vitit 2015, Gjykatat gjithsej kanë 
pranuar 153 raste të veprave penale të natyrës 
korruptive, përderisa janë zgjidhur 121 raste të 
tilla dhe kanë mbetur edhe 423 lëndë që janë 
bartur për vitin 2016.

2014
258 395 229 426

2015
153 544 121 423

Ndërsa gjatë vitit 2015, Gjykatat gjithsej kanë pranuar 153 raste të veprave penale të natyrës korruptive, përderisa janë 
zgjidhur 121 raste të tilla, dhe kanë mbetur edhe 423 lëndë të që do të barten për vitin 2016.

Kështu, gjatë vitit 2014 Gjykatat kanë pranuar gjithsej 258 lëndë të reja të kësaj natyre, ndërsa kanë pasur në punë duke 
përfshirë edhe lëndët e trashëguara 655, përderisa kanë zgjidhur229 lëndë, ndërsa kanë mbetur pa u zgjidhur edhe 426 
lëndë të tjera
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Në realitet ende ka raste të cilat vazhdojnë 
të mbesin të patrajtuara në prokuroritë dhe 
gjykatat e Kosovës, aq më tepër raste të tilla 
edhe parashkruhen dhe hidhen poshtë pa u 
ndëshkuar kryesit e veprave penale. Vetëm 
nga monitorimi dhe hulumtimi i BIRN dhe I/
KSjanë identifikuar të paktën 22 raste të tilla. 
Mostrajtimi i këtyre nga organet e thirrura 
për luftë kundër korrupsionit ndikon edhe 
në zbehjen e besimit të qytetarëve në këto 
institucione, besim ky që edhe ashtu është 
i ulët: vetëm 17% e qytetarëve besojnë në 
sistemin e drejtësisë. Pra, ky i fundit prin me 
mosbesueshmërinë që qytetarët kanë ndaj tij.4

BIRN ka dokumentuar se për shkak të vonesave 
të prokurorëve për të ngritur aktakuza, në raste 
të caktuara ka ardhur deri te kalimi i afateve, 
gjë që ka bërë që raste të rënda të dyshuara 
për korrupsion të mbesin pa u gjykuar fare, siç 
janë: rasti i tenderit të KEK-ut me një kompani 
të sigurimeve, vlera e së cilës kalon shumën 
mbi 6 milionë euro; tenderiiarmëvetë Policisë 
së Kosovës me vlerë mbi 3 milionë euro dhe 
rasti i Bankës Private të Biznesit në vlerë mbi 
450 mijë euro.

Problem tjetër kyç janë edhe dënimet e ulëta të 
shqiptuara ndaj kryesve të vërtetuar të veprave 
penale të korrupsionit, siç është rasti i dënimit 
të dy ish ministrave të kulturës Astrit Haraqija 
dhe Valton Beqiri, rasti i zyrtarit nga drejtoria 
e urbanizmit në Gjakovë dhe rasti i kryetarit 
Ramadan Muja së bashku me pesë zyrtarë të 
lartë komunal të Prizrenit.

Megjithatë, sipas prokurorëve, veprat penale 
të korrupsionit nga prokuroria trajtohen me 
prioritet pa marrë parasysh kryesin e veprës, 
mirëpoproblemi kryesor qëndron në trajtimin 
e tyre në procese gjyqësore që shpesh janë të 
stërzgjatura. 

Përveç që disa raste zgjasin disa vjet ndodh 
që në fund merret aktgjykim lirues ose vjen 
deri te parashkrimi i rastit. Më e keqja, sipas 
tyre, janë dënimet e ulëta të shqiptuara nga 
gjykatësit e rasteve.

4   Pulsi Publik. Programi I Kombeve të Bashkuara për 
Zhvillim – UNDP.29 prill 2015.http://wwwundp.org/content/
dam/kosovo/docs/PublicPulse/PPR9_Anglisht.pdf

“Problemi kryesor te rastet e korrupsionit 
qëndron në faktin se gjyqtarët nuk po u 
kushtojnë rëndësi sa duhet këtyre lëndëve 
dhe ato zgjasin me muaj e vite dhe në fund 
ose merret aktgjykim lirues, ose parashkruhet 
krejt rasti”. 5

Në anën tjetër, sipas gjykatësve, rasteve të 
veprave penale të korrupsionit u jepet prioritet 
nga gjykata, mirëpo ka raste kur lëndët e kësaj 
natyre parashkruhen për shkak të zvarritjeve të 
procedurave gjyqësore, qoftëpër shkak të mos 
ardhjes së dëshmitarëve në gjykim apo për 
shkak të pamundësisë së sigurimit të provave. 
Problem tjetër, sipas tyre, është edhe vërtetimii 
këtyre veprave penale, për shkak se shpesh 
prokurorët vijnë në gjykatë pa dëshmitarë 
dhe prova konkrete. Ndërsa prokurorët dhe 
gjykatësit e kërkojnë problemin te njeri-tjetri, 
avokatët konsiderojnë se prokurorët duhet të 
bëjnë më shumë hetime por edhe gjykatësit 
duhet të kenë më shumë guxim profesional, 
në mënyrë që të mos lejojnë zvarritje të 
panevojshme në rastet kur mungojnë hetimet 
e duhura nga prokurorët.

“Ka raste ku lëndët e kësaj natyre parashkruhen, 
për shkak të zvarritjeve të shumta të procedurave, 
qoftë ajo e mosardhjes së dëshmitarëve apo 
pamundësisë së sigurimit të provave.” 6

“Sa i përket veprave penale të natyrës korruptive, 
mendoj se këtu kanë dështuar si Prokuroria ashtu 
edhe gjykatat, sepse shumë raste zgjasin me 
vite dhe në fund merret aktgjykim refuzues, siç 
ishterasti i Universitetit të Pejës, ku janë akuzuar 
disa zyrtarë dhe pas 3 – 4 viteve Gjykata në Pejë ka 
sjellë aktgjykim refuzues. Në këto raste prokurorët 
dhe gjyqtarët duhet të kenë shumë kujdes për 
shkak të ndjeshmërisë sërasteve tëkësaj natyre ” 7

Gjatë monitorimit të rasteve të korrupsionit, 
BIRN ka evidentuar raste tëdështimeve në 
luftën kundër korrupsionit që janë paraqitur të 
ndara në tri kategori.

5   Intervistë me Prokuroren Sahide Gashi. Nëntor 2015. 

6   Intervistë me Gjykatësin Sami Sharraxhiu. Nëntor 2015.

7   Avokati Gëzim Kollçaku. Nëntor 2015.
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Aktakuzat e “Vonuara” të 
prokurorisë

Kodi i Procedurës Penale i Republikës së 
Kosovës parasheh afatet kohore brenda të 
cilave Prokurori i Shtetit duhet të veprojë për 
një rast të caktuar, të ngrejë aktakuzë apo t’i 
pushojë hetimet.

“neni 159,  Afatet kohore të hetimit
1. Kur fillohet hetimi, hetimi përfundon brenda dy 
(2) viteve. Nëse brenda dy (2) viteve nga fillimi i 
hetimit paraprak nuk është ngritur aktakuzë, ose 
nuk është pezulluar hetimi sipas nenit 157 të këtij 
Kodi, hetimi menjëherë pushohet.

2. Gjyqtari i procedurës paraprake mund të 
autorizojë një vazhdim deri në gjashtë (6) muaj të 
hetimit nga paragrafi 1. të këtij neni, në rastet kur 
hetimi penal është i ndërlikuar, përfshirë por pa u 
kufizuar kur ka katër apo më shumë të pandehur, 
janë identifikuar disa të dëmtuar, është bërë 
kërkesa për ndihmë juridike ndërkombëtare, apo 
ekzistojnë rrethana tjera të jashtëzakonshme”. 8

Gjatë vitit 2015, BIRN ka hasur në raste kur 
hetimet nuk janë përfunduar brenda afateve 
kohore dhe prokurorët nuk kanë kërkuar afate 
shtesë për vazhdimin e hetimeve në rastet e 
ndërlikuara, siç parashihet në paragrafin 2 të 
nenit 159 të Kodit të Procedurës Penale. Mirëpo, 
Prokuroria ka ngritur aktakuza vetëm pas 
tejkalimit të afatit dyvjeçar, e të tillat Gjykata 
e Apeliti ka konsideruar si të paafatshme 
dhe ka marrë vendim që procedurat penale 
automatikisht të ndërpriten. Zakonisht, këto 
raste që rrezikojnë të mbesin pa u gjykuar janë 
kundër zyrtarëve shtetërorë dhe kapin shumën 
e milionave eurove. 

8    Kodi i Procedurës Penale të Kosovës.Neni 159 paragraf 
1 dhe 2.Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 28 
dhjetor 2012. https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.
aspx?ActID=2861

rasti i KeK-ut

Në rastin e njohur si KEK me numër të lëndës 
PKr.18/15, aktakuza ndaj shtatë personave 
është ngritur vetëm pas kalimit të afatit (ligjor) 
dyvjeçar.

Sipas kësaj aktakuze, pretendohet se sjellja e 
paligjshme e të pandehurve ka rezultuar me 
dhënien e kontratës dyvjeçare kompanisë së 
sigurimit “Security Code” e cila ka ofertuar 
si pjesë e konsorciumit, ËDG, në procesin e 
tenderimit. Të pandehurit akuzoheshin për 
veprat penale të shtytjes për keqpërdorim 
të pozitës apo autorizimit zyrtar, mashtrimit 
dhe falsifikimit në bashkëkryerje dhe lidhje 
tëkontratës së dëmshme, me pretendimin 
se KEK-ut i është shkaktuar një dëm mbi 6 
milionë euro. 

Në këtë lëndë, më 05 tetor 2012, prokurori 
ka marrë aktvendimin për fillimin e hetimeve 
kundër pesë të pandehurve, dhe më vonë në 
periudha të ndryshme ka zgjeruar hetimet 
edhe për dy të pandehurit tjerë.Më 20 
nëntor 2014, prokurori i Prokurorisë Speciale 
ka parashtruar propozimin për zgjatjen e 
hetimeve të cilat kishin skaduar më 04 tetor 
2014. Kundër aktvendimit mbi vazhdimin 
e hetimeve të prokurorëve, mbrojtësit e të 
pandehurve kanë ushtruar ankesa, për të cilat 
më 17 mars 2015, Gjykata e Apelit ka marrë 
aktvendim mbi miratimin e tyre duke thënë se:

“Prokurori ka parashtruar propozim më 20 
nëntor 2014 për të vazhduar periudhën hetimore 
e cila tanimë kishte skaduar më 4 tetor 2014 në 
mesnatë. Nuk ka pasur asnjë veprim procedural 
të ndërmarrë nga prokurori për të ngritur 
aktakuzë sikurse parashihet me ligj deri në datën 
e paraparë, por në vend të kësaj, ka parashtruar 
kërkesën për vazhdimin e hetimit”.

Për këtë lëndë aktakuza nga Prokuroria 
Speciale është ngritur më 16 janar 2015, por 
kolegji i Apelit konsideron se aktakuza është 
ngritur 3 muaj e gjysmë pas skadimit të 
periudhës së hetimit.
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“Në lëndën në fjalë, ndërprerja ka skaduar më 4 
tetor 2015 në mesnatë dhe prokurori e ka ngritur 
aktakuzën më 16 janar 2015. Parimisht prokurori 
e ka ngritur aktakuzën për procedurë penale të 
ndërprerë tashmë”.

Përfundimisht, kolegji nxorri përfundimin se 
aktakuza e ngritur nga prokurori pas kalimit të 
afatit, është e paafatshme dhe si e tillë hidhet 
poshtë dhe procedura penale automatikisht 
ndërpritet për akuzat kriminale ndaj shtatë të 
pandehurve.

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër 
vendimit të Gjykatës së Apelit, të paraqitur në 
Gjykatën Supreme të Kosovës, nga prokurori i 
EULEX-it (Claudio Pala), është pranuar. Ndërsa 
për aktvendimin e kundërshtuar të Gjykatës 
së Apelit me të cilin e shpall të paafatshme 
aktakuzën e prokurorisë, Gjykata Supreme 
e Kosovës, mori aktvendim që vendimi i 
Apelit të ndryshohet dhe lënda të kthehet 
në Gjykatën Themelore të Prishtinës që të 
procedohet më tutje. 

rAsti i: siGuriMi FiZiK i KeK-ut

të akuzuar: esat tahiri dhe Milazim Lushtaku 
(Mashtrim dhe falsifikim te dokumenteve 
na bashkëkryerje në shkelje të nenit 335 
paragrafëve 1 dh, dhe nenit 398 paragrafi 1 
lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Kosovës)

Driton pruthi (Keqpërdorim i detyrës zyrtare 
neni 422 dhe lidhja e kontratës së dëmshme 
neni 291 par. 1 dhe 2 të KPRK-së

Arben Gjuka (Keqpërdorim i detyrës zyrtare 
ose i autorizimit 422)

hysni hoxha (Keqpërdorim i detyrës zyrtare 
ose i autorizimit 422 )

Azem Duraku (shtytje për keqpërdorim të 
detyrës zyrtare ose autorizimit, neni 422 lidhur 
me nenin 32)

sami Lushtaku (shtytje për keqpërdorim të 
detyrës zyrtare ose autorizimit neni 422 lidhur 
me nenin 31 dhe 32 të KPRK-së)

Vlera: 6 milionë euro

prokuror: Claudio Pala

Gjykatës: Në Gjykatën Supreme - elka Filcheva 
ermenkova (Kryetare e trupit gjykues), Dariusz 
sielicki dhe Avdi Dinaj (anëtarë të trupit 
gjykues)

Kronologjia me data të rëndësishme të 
vendimeve:

05.10.2012 – zyrtarisht fillojnë hetimet kundër 
5 të pandehurve

20.11.2014 – Prokurori bën kërkesë për zgjatjen 
e hetimeve

04.10.2014 – Ishte data kur prokurori do të duhej 
ta bënte këtë kërkesë për zgjatjen e hetimeve. 3 
muaj e gjysmë ishte koha e vonesës së ngritjes 
së aktakuzës

16.01.2015 – Prokurori ngriti aktakuzën

17.03.2015 – Gjykata e Apelit merr aktvendim 
me të cilin ka pranuar ankesat e avokatëve 
mbrojtës kundër kërkesës së prokurorit për 
zgjatjen e hetimeve.

11.06.2015 – Gjykata Themelore në Prishtinë 
refuzon kërkesat për hedhje të aktakuzës

05.08.2015 – Gjykata e Apelit e shpall të 
paafatshme aktakuzën 

09.09.2015 – Prokurori Claudio Pala bën 
kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë në Gjykatën 
Supreme të Kosovës.

26.11.2015 – Gjykata Supreme e Kosovës 
e pranon kërkesën e prokurorit, ndryshon 
vendimin e Gjykatës së Apelit dhe kthen lëndën 
në procedim në Gjykatën Themelore, në të cilën 
ende nuk është caktuar seanca gjyqësore.

Mbrojtja paralajmëron se do të bëjë ankesë në 
Gjykatën Kushtetuese për ngritje të aktakuzës së 
paafatshme.
http://kallxo.com/gjnk/tender-milionesh-per-
ish-truprojen-dhe-nipin-e-sami-lushtakut/
http://kallxo.com/gjukaj-thote-se-nga-mediet-
mori-vesh-per-aktakuzen/
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Ndër të tjera në interpretimin e kolegjit të 
Supremes thuhet:

“Ligji siç është tani nuk e parasheh që aktakuza 
detyrimisht të ngritet para përfundimit të kohës 
së hetimit në mënyrë që të jetë “me kohë”. 
Prandaj, ky kolegj, në shumicën e tij nuk pajtohet 
me nocionin aktakuzë e “paafatshme”.

Poashtu, në arsyetimin e vendimit, kolegji i 
gjyqtarëve të Supremes, nuk pajtohet as me 
lëshimin e qarkores së kryetarit të Gjykatës 
Supreme, duke e konsideruar atë vetëm si 
mendim të kryetarit të Supremes.

“Shumica e kolegjit nuk pajtohet me mendimin 
e shprehur në lidhje me këtë në qarkoren e 
nënshkruar nga kryetari i Gjykatës Supreme të 
19 janarit 2015. Qarkorja është e lëshuar gjoja 
në premisat e nenit 23 të Ligjit mbi Gjykatat i cili 
i mundëson Seancës së Përgjithshme të Gjykatës 
Supreme të lëshojë mendime/vendime për 

unifikimin e zbatimit të ligjit. Qarkorja përmban 
mendimin e kryetarit të Gjykatës Supreme dhe 
padyshim reflekton qëndrimin e shprehur nga 
seanca e përgjithshme e Gjykatës Supreme. 
Sidoqoftë, anëtarët e këtij kolegji e respektojnë 
këtë. Megjithatë, shumica nuk e konsideron si 
ligjërisht detyrues dhe nuk pajtohet me të”. 

Nga ana tjetër, mbrojtja e të akuzuarve, ende 
pretendon se aktakuza e prokurorisë është 
ngritur si e paafatshme dhe ka paralajmëruar që 
rastin do ta dërgojë në Gjykatën Kushtetuese. 
Ky rast milionësh, i cili rrezikon që të mos 
gjykohet fare, nuk do të kishte ardhur deri në 
këtë pikë sikurse prokurori në fjalë të kishte 
qenë më efikas në kohën e kryerjes së hetimeve 
dhe ngritjes së aktakuzës, gjë që e bën të 
dyshimtë përkushtimin maksimal të organeve 
të shtetit për luftën kundër korrupsionit.

Furnizimi me armë për policinë e 
Kosovës

Në një aktakuzë tjetër, në të cilën dëmi që 
pretendohet se i është shkaktuar fondeve 
publike është së paku 3 milionë e 144 mijë 
euro, prokuroria ka dështuar që të ngrejë 
aktakuzën me kohë, duke bërë që rasti të 
rrezikohet duke u cilësuar si aktakuzë e 
paafatshme.

Sipas aktakuzës së prokurorisë së EULEX-
it, nga fillimi i vitit 2009 e deri në 2011, me 
qëllim të përftimit të dobisë pasurore,disa 
persona si pjesë e një grupi të strukturuar 
kriminal, akuzohen për pjesëmarrjen e tyre në 
kryerjen e këtyre krimeve.

Grupi në fjalë përbëhet nga Armend Selimi dhe 
Astrit Pira, si pronarë de fakto të kompanive NTP 
“Friends”, “JOLIX”, “NOËAR” NTSH “INTEGRAL”, 
“AMICI”, “3AT SHPAK”;Xhevahire Vatoci, si shefe 
e drejtorisë së prokurimitnë Policinë e Kosovës 
dhe kryesuese e komisionit të prokurimit; 

Kadrush Koliqi si shef i divizionit të armëve 
dhe municioneve në departamentin e sigurisë 
publikë në Ministrinë e Punëve të Brendshme 
dhe Ragip Bunjaku, si shef i Administratës së 
Policisë së Kosovës.

Hetimi në këtë rast ka filluar më 21 tetor 2010 
kundër Armend Selimit, Xhevahire Vatocit dhe 
Ragip Bunjakut. Sipas nenit 225 të Kodit të 
Përkohshëm të Procedurës Penale (KPPK më 
tutje), nga gjyqtari i procedurës paraprake, 
hetimi më 6 maj 2011 është vazhduar deri 
më 21 tetor 2011, ndërsa më 21 tetor 2011 
është vazhduar deri më 21 prill 2012. Hetimi 
përfundimisht sipas vendimit të Gjykatës 
Supreme ishte vazhduar deri më 21 tetor 2012.

Ndërsa më 9 qershor 2011, prokurori nxori 
aktvendim për fillimin e hetimeve edhe ndaj 
dy personave të tjerë, Astrit Pirës e Kadrush 
Koliqit nën akuzat e njëjta. Ky hetim kundër 
të akuzuarve është vazhduar dy herë nga 
gjyqtari i procedurës paraprake, më 31 janar 
2011 dhe 3 korrik 2012. Vazhdimi i autorizuar i 
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hetimit ka skaduar më 9 dhjetor dhe nuk është 
kërkuar vazhdim i mëtutjeshëm. Më 7 qershor 
2013 dhe 19 korrik 2013 prokurori ka lëshuar 
aktvendime mbi pezullimin e hetimeve 
ndërsa më 19 janar 2015prokurori ka nxjerrë 
aktvendim për rifillimin e hetimeve dhe po atë 
ditë edhe ka ngritur aktakuzën. 

Aktakuza lidhur me këtë rast është ngritur 
më 19 janar 2015, pra 960 ditë ose 2 vjet e 
7 muaj e 17 ditë pas aktvendimit për fillimin 
e hetimeve. Pikërisht duke u thirrur në këtë 

vonesë, avokatët mbrojtës kishin kundërshtuar 
këtë aktakuzë. Ndërsa nga Gjykata Themelore 
në Prishtinë me vendimin e datës 28 maj 2015, 
aktakuza ishte hedhur poshtë si e paafatshme. 
Prokurori i rastit nuk ishte pajtuar me këtë 
vendim dhe më 10 qershor 2015 ka paraqitur 
ankesë kundër aktvendimit por Gjykata e Apelit 
me aktvendimin PN nr.340/15 të datës 19 
gusht 2015 e ka refuzuar ankesën e prokurorit 
special si të pabazuar, duke vërtetuar vendimin 
e Gjykatës Themelore për hedhje poshtë të 
aktakuzës si të paafatshme. Tutje, Gjykata 

rAsti ii: FurniZiMi Me ArMë për 
poLicinë e KosoVës

të akuzuar: Armend Selimi
1. Krim i organizuar, neni 274 par. 1 dhe 3 i Kodit të 
Vjetër Penal të Kosovës,
2. Furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi ose 
shitja e paautorizuar e armëve nga neni 327 par. 1 
dhe 2 lidhur me nenin 23 të Kodit të Përkohshëm 
Penal të Kosovës. 
3. Mashtrimi nga neni 261 par. 1 dhe 2 lidhur me 
nenin 23 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës

Astrit pira
1. Krim i organizuar, neni 274 par. 1 dhe 3 i Kodit të 
Vjetër Penal të Kosovës,
2. Furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi ose 
shitja e paautorizuar e armëve nga neni 327 par. 1 
dhe 2 lidhur me nenin 23 të Kodit të Përkohshëm 
Penal të Kosovës. 
3. Mashtrimi nga neni 261 par. 1 dhe 2 lidhur me 
nenin 23 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës

Xhevahire Vatoci
1. Krim i organizuar neni 274 par. 1 dhe 3 i Kodit të 
Vjetër Penal të Kosovës, 
2. Furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi ose 
shitja e paautorizuar e armëve nga neni 327 par 1 
dhe 2 lidhur me nenin 23 të Kodit të Përkohshëm 
Penal të Kosovës. 
3. Mashtrimi nga neni 261 par. 1 dhe 2 lidhur me 
nenin 23 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. 
4. Shpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga 
neni 339 par 3 lidhur me nenin 23 të KPPK-së.

Kadrush Koliqi
1. Krim i organizuar neni 274 par. 1 dhe 3 i Kodit të 
Vjetër Penal të Kosovës, 
2. Furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi ose 
shitja e paautorizuar e armëve nga neni 327 par. 1 
dhe 2 lidhur me nenin 23 të Kodit të Përkohshëm 
Penal të Kosovës. 
3. Mashtrimi nga neni 261 par. 1 dhe 2 lidhur me 
nenin 23 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. 
4. Shpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga 
neni 339 par. 3 lidhur me nenin 23 të KPPK-së.

ragip Bunjaku 
1. Krim i organizuar neni 274 par. 1 dhe 3 i Kodit të 
Vjetër Penal të Kosovës, 
2. Furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi ose 
shitja e paautorizuar e armëve nga neni 327 par. 1 
dhe 2 lidhur me nenin 23 të Kodit të Përkohshëm 
Penal të Kosovës. 
3. Mashtrimi nga neni 261 par. 1 dhe 2 lidhur me 
nenin 23 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. 
4. Shpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga 
neni 339 par. 3 lidhur me nenin 23 të KPPK-së.

Vlera e tenderit: 3 milionë e 144 mijë euro 

prokuror: Danilo Ceccarelli (emri i tij në aktakuzë) 
dhe Izabela Marnak (prokurore në ankesën në 
Gjykatën e Apelit)

Gjykatës: në Gjykatën Supreme - elka Filcheva 
ermenkova (Kryetare e trupit gjykues), Dariusz 
sielicki dhe Avdi Dinaj (anëtarë të trupit gjykues)
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Supreme e Kosovës, më 26.11.2015 e riktheu 
rastin në Gjykatën Themelore.

Edhe pse Gjykata Supreme e Kosovës ka 
konstatuar se sipas Kodit të Përkohshëm 
të Procedurës Penale, “Kolegji me shumicë 
votash konstaton se nuk ka afat kohor për 
ngritjen e aktakuzës dhe se Prokurori i Shtetit 
është i kufizuar vetëm me parashkrimin e 
veprës penale”,asesi se prokurorët nuk mund 
të amnistohen nga zvarritja e hetimeve përtej 
afatit të paraparë me ligj.

Edhe kur hetimet mund të jenë të komplikuara, 
posaçërisht merret parasysh që Kodi i 
Procedurës Penale të Kosovës, mundëson 
pezullimin e hetimeve, pra parasheh 
njëmundësi që prokurorët të ndalin rrjedhën 
e kohës së hetimeve kur paraqiten rrethana 
që e pamundësojnë ose pengojnë hetimin. 
Prokurori i këtij rasti e ka shfrytëzuar me 
vonesë këtë dispozitëkonkrete duke rrezikuar 
kështu që aktakuza të hidhet poshtë ashtu si 
edhe është bërë nga gjykatat e shkallës së 
parë dhe të dytë.

rasti i Dyshimtë për Mashtrim 
të Kredive në Bankën private të 
Biznesit

Në një lëndë tjetër të ngjashme në Gjykatën 
Themelore të Prishtinës, me numër PKR.
nr.89/14, me aktakuzën e Prokurorisë me 
numër PP.nr.544-5/06 ishin të akuzuar pesë 
persona për kryerje të veprave penale në vitin 
2004, ndërsa aktakuza nga Prokuroria u ngrit 
në vitin 2014, duke lënë pak kohë para se rasti 
të parashkruhet. 

Dy të akuzuarit e parë të kësaj lënde Sahit 
Vokshi dhe Merita Musmurati, akuzohen nga 
prokuroria për kryerjen e dy veprave penale, 
atë të “Mashtrimit” dhe të “Shtytjes për 
kryerje të veprës penale të keqpërdorimit të 
detyrës zyrtare”. Dy të pandehurit në cilësinë 
e bashkëpronarëve të firmës “Small Trade”, 
me qëllim të përftimit të dobisë pasurore në 
mënyrë të kundërligjshme, gjegjësisht shlyerjen 
e kredive që kishin marrë në BPB në Prishtinë, 
kishin vënë në lajthitje të dëmtuarin M.M. I 
dëmtuari i tregon të pandehurit të parë se është 
i interesuar të marrë një kredi në Bankën BPB, 
ndërsa i pandehuri merr kërkesën për kredi 
më 28.12.2004 në shumën prej 30 mijë euro 
me arsyetimin se do t’ia rregullojë çështjen e 
kredisë. Mirëpo i pandehurie ndryshon kërkesën 
e kredisë duke i zëvendësuar fletën e kërkesës 
për kredi në të cilën e rrit shumën nga 30 mijë 
në 460 mijë euro.

E pandehura Musmurati, pa autorizim, nga 
xhirollogaria e të dëmtuarit ka tërhequr 

shumën e parave prej 441 mijë e 370 euro, 
ku fillimisht 150 mijë e 510 euro i deponon 
në llogari të firmës “Premia” për shlyerjen e 
kredisë në bankë, firmë kjo që ishte pronë e 
të pandehurit të parë. Poashtu, të njëjtën ditë 
ajo deponon edhe 64 mijë euro në emër të 
shlyerjes së kredisë të cilën e kishte marrë i 
pandehuri i parë. Në të njëjtën ditë dhe në të 
njëjtin sportel ajo deponon edhe shumën prej 
226 mijë e 760 euro në emër të shlyerjes së 
kredisë për të pandehurin e parë. Ndërsa dy 
ditë më vonë në të njëjtën bankë, e pandehura 
tërheq edhe shumën prej 12 mijë euro.  Ndërsa 
të pandehurit Kujtim Raqi, Agron Nishevci dhe 
Arjeta Tmava, zyrtarë të BPB-së, për shkak të 
marrëveshjeve paraprake me të pandehurit e 
parë, akuzohen se kanë kryer veprat penale të 
keqpërdorimit të detyrës apo autoritetit zyrtar.

Për këtë rast, i cili kishte ndodhur në vitin 2004, 
prokuroria ngriti aktakuzë pas dhjetë vitesh, 
të cilën e deponoi në Gjykatë më 20.02.2014.
Gjykatës iu deshën katër muaj që të caktojë 
shqyrtimin fillestar, ku në këtë shqyrtim 
të datës 12.06.2014 mungoi e pandehura 
Musmurati, pastaj në datën tjetër të caktuar 
më 23.06.2014, mungoi i pandehuri Vokshi.Tri 
herë radhazi në caktimin e shqyrtimit fillestar 
mungonte nga një i akuzuar duke bërë që 
seanca të mbahet më 18.08.2014.

Pas caktimit të shqyrtimit kryesor dhe pas 
shumë zvarritjeve tjera gjyqësore, Gjykata 
Themelore në Prishtinë më 31.12.2014 mori 
Aktvendim me të cilin hodhi poshtë aktakuzën 
e Prokurorisë Themelore të Prishtinës 
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dhe pushoi procedurën penale kundër të 
pandehurve për shkak të parashkrimit absolut 
të veprave penale. BIRN konsideron se me 
aktakuza “të vonuara” dhe raste të miliona 
eurove të mbetura pa u gjykuar, organet e 
hetuesisë dhe drejtësisë kanë dështuar në 
luftën kundër korrupsionit në vend. Mostrajtimi 
me prioritet i rasteve të tilla, mungesa e 
seriozitetit, fshehja prapa procedurave, huqja e 
afateve kinse për shkak të“ngarkesës me punë”, 
pos që ndikon në efikasitetin e Prokurorisë së 
Shtetit në luftën kundër korrupsionit, ndikon 
edhe në mosbesimin e qytetarëve që për rastet 

e krimeve të rënda të rrezikohet bashkëpunimi 
me institucionet shtetërore.

BIRN vlerëson se është koha e fundit kur 
Prokuroria e Shtetit duhet të reflektojë në 
prioritizimin e të gjitha rasteve të krimeve 
të rënda e në veçanti ato të korrupsionit, në 
mënyrë që mos të vijë deri te mos-ndëshkimi 
i keqbërësve, të cilët me kryerjen e veprave 
të tilla dëmtojnë edhe buxhetin e shtetit. Për 
më tepër, mos ndëshkimi i këtyre personave 
ndikon edhe në moskthimin e pasurisë të 
fituar në mënyrë të paligjshme.

rAsti i DYshiMtë për MAshtriM 
të KreDiVe në BAnKën priVAte 
të BiZnesit

Akuza: Sahit Vokshi dhe Merita Musmurati 
akuzohen për kryerjen e veprave penale të 
Mashtrimit nga neni 260 paragrafi 2 lidhur 
me nenin 23 të Kodit të Përkohshëm Penal të 
Kosovës dhe shtytje nga neni 32 par.1 lidhur me 
nenin 31 të KPRK për kryerje të veprës penale të 
keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga 422 par.1 
të KPRK-së. Ndërsa të pandehurit Kujtim Raqi, 
Agron Nishevci dhe Arjeta Tmava akuzohen për 
kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të 
detyrës zyrtare nga 422 par.1 të KPRK-së.

të akuzuar: Sahit Vokshi, Merita Musmurati, 
Kujtim Raqi, Agron Nishevci dhe Arjeta Tmava

Vlera: 460 mijë euro 

prokuror: Ilaz Beqiri

Gjykatës: Nora Bllaca

Kronologjia me data të rëndësishme të 
vendimeve:

28, 29 dhe 31 dhjetor 2004 janë kryer veprat 
penale për të cilat akuzohen të pandehurit.

20.02.2014 pra pas 10 viteve, ngritët aktakuza 
për këtë rast.

06.05.2014 lënda i ndahet gjyqtarit të çështjes 
nga shkrimorja e gjykatës. 

12.06.2014 caktohet seanca fillestare, e cila 
shtyhet në mungesë të akuzuarve Merita 
Musmurati dhe Agron Nishevci

23.06.2014 sërish caktohet seanca fillestare dhe 
sërish shtyhet në mungesë të akuzuarit Sahit 
Vokshi.

31.07.2014 sërish caktohet seanca fillestare dhe 
prapë mungon Kujtim Raqi, njëri nga të akuzuarit.

18.08.2014 mbahet shqyrtimi fillestare ku ishin 
të pranishëm të gjithë të akuzuarit.

23.09.2014 u mbajt shqyrtimi i dytë ku mbrojtësit 
paraqitur kundërshtimet e tyre ndaj aktakuzës së 
prokurorisë.

21.10.2014 Gjykata e Apelit me aktvendimin 
PN.nr 520/14 i refuzon ankesat e mbrojtësve.

10.11.2014 Avokati Bajram Tmava paraqet 
kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë.

11.11.2014 lënda përcillet në Gjykatën Supreme 
sipas kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë.

09.12.2014 Gjykata Supreme e hedh si të 
papranueshme kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë.

22.12.2014 Gjykata cakton sërish shqyrtimin 
gjyqësor, por në këtë shqyrtim gjyqësor mungon 
e akuzuara Merita Musmurati.

31.12.2014 Veç se kishe arritur parashkrimi 
absolut i ndjekjes penale dhe po më këtë datë 
Gjykata Themelore në Prishtinë kishte nxjerrë 
aktvendimin me të cilin hedhet aktakuza dhe 
pushohet procedura penale ndaj të akuzuarve.
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parashkrimi i veprave penale të 
Korrupsionit në Gjykatë

Megjithëse Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës (SKGJK) ka deklaruar se nuk ka lëndë 
të parashkruara nëpër gjykatat e Kosovës, ekipi 
monitorues ka identifikuar së paku 22 raste të 
tilla në vitin 2015. 

Pos ngritjes së aktakuzave të vonuara nga ana 
e prokurorëve të cilat vazhdojnë të ndikojnë 
në vjetërsimin e lëndëve dhe mbetjen pa u 
gjykuar të kryesve të dyshuar për veprat penale 
të korrupsionit, BIRN ka gjetur raste kur këto 
vepra kanë arritur parashkrimin/vjetërsimin 

absolut në gjykata. Shih për këto raste, 
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovësnuk 
ka arritur të sigurojë këtë numër duke kthyer 
përgjigje se nuk kanë statistika për lëndët e 
parashkruara të kësaj natyre.

Prandaj, BIRN ka marrë përsipër identifikimin 
e këtyre rasteve duke siguruar informata për 
lëndët e parashkruara të korrupsionit për 
secilën gjykatë veç e veç, për periudhën vjetore 
2014-2015. Kështu janë evidentuar të paktën 
22 raste që kanë arritur parashkrimin nga 
kapitulli XXXIV që ka të bëjë me ”Korrupsionin 
zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës 
zyrtare”. 

Rastet në vijim, shërbejnë si shembuj të 
siguruar nga monitoruesit e BIRN dhe IK/S për 
lëndët e parashkruara në gjykata:

Në Gjykatën Themelore të Gjilanit, në rastin 
PP.nr 156/2012 të akuzuar ishin Xhevat 

Bislimi, atëbotë nënkryetar i Komunës së 
Vitisë dhe Abdulla Emini, zyrtar i prokurimit 
publik në Viti. Dy të pandehurit,  akuzoheshin 
se në janar të vitit 2009 në pozitat përkatëse 
kanë keqpërdorur detyrën zyrtare. Duke 
mos i respektuar procedurat e rregullta të 
tenderimit, me qëllim që zyrës projektuese 
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“Geodesy Projects”, t’i sjellin dobi të 
kundërligjshme pasurore, i akuzuari Bislimi ka 
lidhur marrëveshje për hartimin e projektit për 
kanalizim, për ujërat fekale për rrugët “Flaka e 
Janarit” “Elena Gjika”, “Iliria”, “Hoxhë Jonuzi”dhe 
një pjesë të shtratit të lumit Morava e Binçës, 
duke lejuar pagesën e punëve te pakryera 
në shumën prej 3 mijë e 28 euro. Edhe pse i 
pandehuri Emini, si zyrtar i prokurimit publik 
ka qenë i obliguar që ta ndalojë këtë veprim, 
sipas prokurorisë ,ai nuk ka vepruar, kështuqë 
komuna e Vitisë është dëmtuar materialisht. 
Edhe përkundër kësaj, të gjithë të akuzuarit 
kanë mbetur pa u gjykuar për shkak të 
parashkrimit të kësaj lënde. Me sa BIRN ka 
arritur të kuptojë, kurrfarë masash nuk janë 

ndërmarrë ndaj zyrtarëve të cilët kanë lejuar 
me ose pa qëllim që ky gjykim të mos mbahet 
kurrë. Për më shumë, SKGjK as nuk e di që kjo 
lëndë është parashkruar. 

rasti: Zyrtarët e komunës së 
Ferizajt

Në një rast tjetër, Prokuroria Themelore e 
Ferizajt kishte ngritur aktakuzë ndaj katër 
zyrtarëve të kësaj komune: Qazime Vata, Agim 
Dërguti, Afërdita Bibaj dhe Xhavit Topalli, që 
akuzoheshin se më 21 dhjetor 2010, në Ferizaj, 
në cilësinë e personave zyrtarë dhe atë, e 
pandehura e parë në cilësinë e drejtoreshës 

rAsti: ish nënKrYetAri i Vitisë

Akuza: Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit 
zyrtar nga nenin 422 paragrafi 1 lidhur me nenin 
31 të KPRK-së
të akuzuar: Xhevat Bislimi dhe Avdullah Emini
Vlera: 3,028,20 Euro
prokuror: Afrim Shala
Gjykatës: Emine Salihu

Kronologjia me data të rëndësishme të 
vendimeve:
30.12.2013 – Prokurori kishte ngritur aktakuzë
27.10.2015 – Pas gati dy vite pas ngritjes së 
aktakuzës mbahet shqyrtimi fillestar
01.12.2015 – Prokuroria heq dorë nga aktakuza 
pasi që kishte bërë ndryshimin e dispozitivit të 
aktit akuzues dhe nga vepra penale keqpërdorim 
i detyrës zyrtare bëri ricilësimin në veprën 
penale shpërdorim i detyrës zyrtare, dhe tërhiqet 
nga rasti ngase vepra penale kishte arritur 
parashkrimin absolut.
http://kallxo.com/ish-nenkryetarit-te-vitise-i-
vjetrohet-lenda/
http://kallxo.com/mbahet-seanca-fillestare-
ndaj-ish-nenkryetarit-te-vitise/

rAsti: ZYrtArët e KoMunës së 
FeriZAJt 
të akuzuar: Qazime Vata, Agim Dërguti, Afërdita 
Bibaj dhe Xhavit Topalli : Shpërdorim i pozitës 
zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 par 1. Naser 
Hoxha: Punime ndërtimore të kundërligjshme 
nga neni 291 par 1.
Vlera: Nuk është e përcaktuar vlera
prokuror: Shukri Jashari
Gjykatës: Ibrahim Idrizi, Agim Maliqi dhe Elmaz 
Zenuni

Kronologjia me data të rëndësishme të 
vendimeve
21.12.2010:Ka ndodhur rasti për të cilën 
akuzohen.
23.03.2015: Ngritet Aktakuza në këtë rast penal.
15.10.2015: Mbahet shqyrtimi gjyqësor
10.11.2015: Mbahet seancë gjyqësore
17.11.2015: Mbahet seancë gjyqësore
21.12.2014: Data kur ligjërisht është vonuar 
aktakuza sipas kualifikimit juridik të veprës, të 
bërë nga gjykata.
17.11.2015: Qazime Vata, Agim Dërguti, Afërdita 
Bibaj, Xhavit Topalli lirohen nga akuza për shkak 
të parashkrimit absolut të veprës penale.
92 Ditë vonesë është ngritur aktakuza pas 
vjetërsimit të kësaj lënde.
331 ditë pasi është vjetërsuar lënda, është 
shpallur aktgjykimi refuzues.
http://kallxo.com/lirohen-nga-akuza-zyrtaret-e-
komunes-se-ferizajt/
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së Drejtorisë së Urbanizmit, Kadastrit dhe 
Gjeodezisë, duke vepruar në kundërshtim me 
Ligjin mbi Ndërtimin nr.2004/15, ka formuar 
komisionin për pranimin teknik të objektit 
banesor “Centrum II”.Kurse të pandehurit 
tjerë, në cilësinë e anëtarëve të komisionit 
pranë drejtorisë së urbanizmit, me qëllim të 
përfitimit të kundërligjshëm të dobisë për 
personin tjetër nuk i kanë përmbushur detyrat 
e tyre zyrtare. Kjo ka bërë që komisioni për 
pranimin teknik për objektin banesor, në bazë 
të vlerësimit të tyre, ka dhënë propozim për 
lëshimin e vendimit për pranim teknik dhe 

përdorimin e objektit në kundërshtim me 
lejen e ndërtimit. 

Gjykata Themelore e Ferizajt, për këtë rast 
që mbante numrin e lëndës PKR.68/15 mori 
aktgjykim me të cilin ndaj katër zyrtarëve 
komunalë të Ferizajt, në bazë të nenit 363 
paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 të KPPRK-së të 
refuzohet aktakuza, meqë është konstatuar 
se për veprën penale për të cilën ata 
ngarkoheshin sipas aktakuzës, është arritur 
parashkrimi absolut, andaj është pushuar 
procedura penale ndaj tyre.

rasti: udhëtarët e Mbetur në 
Aeroportin e prishtinës

Ndërsa në rastin me numër të lëndës Pkr.32/14 
ku të akuzuar ishin shtatë persona, bëhej fjalë 
për vepër penale që kapte shumën prej 450 
mijë euro. Të pandehurit Sibush Haziri dhe 
Hamzi Rrahimi akuzoheshin për dy vepra penale 
“Mashtrim dhe falsifikim i dokumenteve zyrtare”. 
Të pandehurit Ismail Berisha dhe Nexhat Bala, 
zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës si dhe 
Besnik Mustafa, Seladin Ujkani dhe Shefqet 
Qerkini akuzoheshin për keqpërdorim të pozitës 
apo autorizimit zyrtar, përkatësishtpër veprën 
penale falsifikimi i dokumenteve zyrtare.

Gjykimi kishte të bënte me 1600 udhëtarë, të 
cilëve në vitin 2009 nuk u erdhi aeroplani për 
t’i dërguar në Gjermani, ndërsa ata mbetën 
në hapësirat e Aeroportit të Prishtinës dhe u 
desh që vetë të gjenin zgjidhje. Të pandehurit 
Sibush Haziri dhe Hamzi Rrahimi akuzoheshin 
se kanë mashtruar palën e dëmtuar Zeqir 
Smajlin, duke e bindur të vërë në hipotekë 
patundshmërinë e tij në Ferizaj e cila ishte 
në vlerë prej 700 mijë euro, në mënyrë që të 
marrin garancion bankar për sigurimin e një 
avio-kompanie për transportin e udhëtarëve 
Gjermani – Kosovë. Sipas aktakuzës, të dy të 
pandehurit në mënyrë të paligjshme dhe duke 
mos e njoftuar paraprakisht të dëmtuarin, e 
kanë tërhequr garancionin bankar nga MTPT, 
tri herë.Pas tërheqjes e kanë dërguar në bankë 

dhe në bashkëpunim me të pandehurit tjerë, 
zyrtarë të bankës, i kanë vënë nën të njëjtin 
garancion bankar edhe tri avio -kompani 
të tjera “Pronair”, “Corendon Airlines” dhe 
“Transavia Airlines”. Në këtë rast, më 7 gusht 
2009 “Pronair” ka dështuar t’i bartë udhëtarët 
nga Prishtina për në Gjermani dhe është 
shkaktuar dëm në vlerë prej 450 mijë euro.

Të pandehurit Ismail Berisha dhe Nexhat Bala, 
në tri raste më 23 prill 2009, 25 maj 2009 
dhe 24 qershor 2009 në pozitën e personave 
zyrtarë, akuzoheshin se kanë tejkaluar 
kompetencat dhe autorizimet e tyre duke mos 
e respektuar procedurën e rregullt për lëshimin 
e garancionit bankar dhe duke mos e njoftuar 
paraprakisht të dëmtuarin Zeqir Smajli. 

Të pandehurit po ashtu nuk i kanë përmbushur 
detyrat e tyre zyrtare pasi nuk kanë kërkuar 
ekzekutimin e garancionit bankar G0009/196 
të datës 1 prill 2009 në momentin e shkaktimit 
të dëmit më 7 gusht 2009 kur avio-kompania 
“Pronair” kishte dështuar t’i bartë udhëtarët 
e saj. Sipas Aktakuzës, të pandehurit Besnik 
Mustafa, Seladin Ujkani dhe Shefqet Qerkini 
nga 23 prill 2009 e deri më 24 qershor 2009 
në lokalet e bankës BPB në cilësi të personit 
zyrtar, në emër të bankës, të autorizuar 
të nënshkruajnë garancitë bankare kanë 
shpërdoruar pozitën e tyre zyrtare duke i 
tejkaluar kompetencat e tyre ligjore në dëm të 
dëmtuarit Zeqir Smajli.
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Në këtë rast sa i përket të akuzuarve Sibush 
Haziri dhe Hamzi Rrahimi janë parashkruar/
vjetërsuar veprat penale të falsifikimit të 
dokumentit zyrtar si dhe veprës penale, dhënie 
e ryshfetit, ku ka pasur parashkrim absolut.

Ndërsa sa u përket veprave tjera penale më 
20 tetor 2015,  Gjykata Themelore në Ferizaj 
shpalli aktgjykimin sipas të cilit të gjithë 

të akuzuarit u shpallën të pafajshëm. Edhe 
përkundër që është fakt i ditur dëmtimi i 1 mijë e 
600 udhëtarëve të cilëve nuk u erdhi aeroplani 
për t’i dërguar në Gjermani, ndërsa ata mbetën 
në hapësirat e Aeroportit të Prishtinës dhe u 
detyruan të marrin bileta të reja dhe me çmime 
të larta dhe përkundër faktit që prokuroria ka 
precizuar që vlera e dëmit është 450 mijë euro, 
kjo e fundit ka dështuar që të ofrojë prova 

rAsti: uDhëtArët e MBetur në 
Aeroportin e prishtinës

të akuzuar:

sibush haziri: Mashtrim nga neni 335 par. 1 dhe 
2 lidhur me nenin 31 të KPPK-së (i vjetri) dhe 
Falsifikimi i dokumenteve zyrtare nga neni 348 
par 2 lidhur me nenin 31 të KPPK-së.

hamzi rrahimi: Mashtrim nga neni 335 par. 1 
dhe 2 lidhur me nenin 31 të KPPK-së (i vjetri) 
dhe Falsifikim i dokumenteve zyrtare nga neni 
348 par. 2 lidhur me nenin 31 të KPPK-së.

nexhat Bala: Keqpërdorim i pozitës zyrtare 
apo autorizimit zyrtar nga neni 422 par. 1 të 
KPK-së lidhur me veprën penale falsifikimi i 
dokumenteve zyrtare nga neni 348 lidhur me 
neni 31 të KPK-së.

ismajl Berisha: Keqpërdorim i pozitës zyrtare 
apo autorizimit zyrtar nga neni 422 par. 1 të 
KPK-së lidhur me veprën penale falsifikim i 
dokumenteve zyrtare nga neni 348 lidhur me 
neni 31 të KPK-së.

Besnik Mustafa: Keqpërdorim i pozitës apo 
i autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPK, 
lidhur me veprën penale falsifikim i dokumenteve 
zyrtare nga neni 248 par 1.

seladin ujkani: Keqpërdorim i pozitës apo 
i autoritetit zyrtar nga neni 422 par 1 të KPK, 
lidhur me veprën penale falsifikim i dokumenteve 
zyrtare nga neni 248 par 1.

shefqet Qerkini: Keqpërdorim i pozitës apo i 
autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPK, lidhur 
me veprën penale falsifikimi i dokumenteve 
zyrtare nga neni 248 par 1.

 

Vlera: 450 mijë euro
prokuror: Ali Rexha – Prokurori i Prokurorisë 
Speciale të Kosovës
Gjykatës: Musa Kongjeli – Kryetar i Trupit Gjykues

Kronologjia me data të rëndësishme të 
vendimeve

14.08.2009: Avokati i palës së dëmtuar bën 
kallëzim penal

20.10.2009: Prokurori nxjerr aktvendim për 
fillimin e hetimeve

12.04.2011: Gjykata Supreme e Kosovës 
autorizon vazhdimin e hetimeve deri më 13 tetor 
2011.

06.03.2013: Ngritet aktakuza 

09.12.2014: U mbajt shqyrtimi fillestar, u lexua 
aktakuza, të gjithë u deklaruan të pafajshëm.

14.10.2015: Prokurori Ali Rexha u tërhoq nga 
ndjekja penale ndaj Besnik Mustafës, djalit të 
kryeministrit Isa Mustafa, Seladin Ujkanit dhe 
Shefqet Qerkinit

20.10.2015: Të katër të akuzuarit tjerë u shpallën 
të pafajshëm

http: //kallxo.com/gjnk/si-mbeten-1600-
udhetare-te-pambrojtur-nga-shteti/
http://kallxo.com/gjnk/shtate-te-akuzuar-per-
fluturimet-e-anuluara-me-2009/
http://kallxo.com/isa-mustafa-ne-kuvend-djali-
i-tij-ne-gjykate/
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konkrete për kryesit e këtyre veprave penale, 
duke bërë që qytetarët të humbin besimin në 
organet e drejtësisë ngase asnjëherë ata nuk 
u kompensuan as financiarisht e as moralisht 
për dëmin që u ishte bërë në vitin 2009.

BIRN e sheh si shumë shqetësues faktin që 
rastet e veprave penale kundër korrupsionit të 
arrijnë parashkrimin duke lejuar kështu kryesit 
potencialë të mbesin pa u ndëshkuar. 

Dështimi për të sjellë para drejtësisë kryesit e 
mundshëm në mbi 22 raste të veprave penale 

të kësaj natyre bie në kundërshtim me parimin 
për gjykim të drejtë,  të paanshëm dhe në afat të 
arsyeshëm të paraparë si një ndër parimet bazë 
në Kodin e Procedurës Penale të Republikës 
së Kosovës. BIRN konsideron se institucionet 
mbikëqyrëse të sistemit prokurorial dhe 
gjyqësor duhet të reagojnë me vendosmëri dhe 
pakompromis ndaj parashkrimit të lëndëve 
të korrupsionit, duke thirrur në përgjegjësi 
publike dhe penale gjykatësit dhe prokurorët 
që lejojnë parashkrimin e lëndëve. 

Dënimet e ulëta për rastet  
e Korrupsionit 

Gjykatësit kanë për obligim që me rastin 
e vërtetimit të fajësisë së të dyshuarve, të 
shqiptojnë dënime në përputhje me veprën e 
kryer, me qëllim që këto dënime të parandalojnë 
kryesin nga kryerja e veprave penale në të 
ardhmen dhe të bëjnë rehabilitimin e tij. 

Dënimet po ashtu kanë për qëllim të 
parandalojnë edhe personat e tjerë nga kryerja 
e veprave penale, të bëjnë kompensimin e 
viktimave ose të komunitetit për humbjet 
ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale, të 
shprehin gjykimin shoqëror për veprën penale, 
ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 
respektimin e ligjit.9

Duke monitoruar veprat penale të korrupsionit 
gjatë vitit 2015, BIRN ka ardhur në përfundim 
se kryesit e këtyre veprave penale në të 
shumtën e rasteve shpallen të pafajshëm 
për shkak të paaftësisë së prokurorisë dhe 
mungesës së guximit të gjykatës. Ndërsa edhe 
në rastet kur Gjykata i shpall fajtorë, dënimet 
ndaj kryesve të veprave penale janë shumë 
të ulëta, duke bërë që ata të mos e ndjejnë 

9    Kodi i Procedurës Penale të Kosovës..Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës.kapitulli –III- neni 41 par.1 nënpar 
1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.4. 28 dhjetor 2012.https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=2861

qëllimin e dënimit të paraparë në Kodin Penal 
të Republikës së Kosovës.

Sipas të dhënave të Sekretariatit të Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës për rastet nga kapitulli i 
veprave penale të korrupsionit, në 2015 janë 
zgjidhur gjithsej 121 lëndë, prej të cilave 19 
lëndë kanë përfunduar me aktgjykime liruese. 
Kështu edhe më tutje, forcohet bindja që 
rastet e tilla janë vështirë për t’u vërtetuar, apo 
qëprokuroria nuk sjell prova të mjaftueshme 
duke bërë që kryesit e këtyre veprave penale 
të mbesin pa marrë dënimin e merituar në 
Gjykatë.

Edhe përkundër faktit që Kodi Penal parasheh 
dënime të larta për kryesit e veprave penale 
të korrupsionit, në praktikë dënimet më të 
shpeshta janë dënimet me kusht! 
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rasti i dy ish-ministrave të kulturës

Në rastin PKR. 341/13,  dy ish-ministrat e 
Kulturës Astrit Haraqija dhe Valton Beqiri, 
akuzoheshin nga Prokuroria Themelore në 
Prishtinë për shpërdorim të detyrës zyrtare 
gjatë kohës sa ushtronin detyrën e ministrit. 
Haraqija e Beqiri akuzoheshin për shpërdorim 
detyre, ndërsa dy të akuzuarit tjerë Armond 
Morina e Nehat Fejza, akuzoheshin për 
mashtrim në detyrë. Haraqija që drejtoi 
Ministrinë e Kulturës në vitet 2004-2007, më 
27 shkurt 2006 kishte nënshkruar kontratë me 
Nehat Fejzën, pronar i kompanisë “Concordia 
Pictures”, në vlerë prej 220,000 euro. Më 30 
janar 2007, Haraqija nënshkroi një kontratë 
tjetër me Armond Morinën, pronar i kompanisë 
“Morina Films”, në vlerë prej 350,000 euro. 
Kontratat lidheshin me dy filma. Producent i të 
parit ishte Nehat Fejza, ndërsa i të dytit Armond 
Morina. Valton Beqiri që drejtoi Ministrinë e 
Kulturës nga viti 2008 deri në 2010, kishte 
nënshkruar aneks kontratën me “Morina Films”, 
duke transferuar 100,000 euro si subvencione 

për realizimin e filmit “Mysafir në Sofër”.

Sipas aktakuzës së prokurorisë, ministria 
nënshkroi kontrata për këta filma në vlerën e 
570,000 eurove në kundërshtim me Ligjin për 
Prokurim Publik dhe atë për Kinematografinë.

Aktakuza kundër dy ish-ministrave dhe dy 
producentëve u ngrit në prill të vitit 2012, 
ndërsa gjykimi i tyre nisi në marsin e 2014, 
për të përfunduar në fund të vitit 2015. 
Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore të 
Prishtinës, dy ish ministrat Astrit Haraqija e 
Valton Beqiri u gjetën fajtorë dhe u dënuan 
me nga 10 muaj burg me kusht. Producenti 
filmik Armond Morina u dënua me gjashtë 
muaj burg efektiv, ndërsa producenti tjetër 
Nehat Fejza u shpall i pafajshëm.  Në shpalljen 
e aktgjykimit kryetarja e trupit gjykues ndër 
të tjera tha se: “Nehat Fejza shpallet i pa 
fajshëm për shkak se ka realizuar projektin 
e tij filmik, ndërsa Armond Morina nuk e ka 
realizuar projektin e tij filmik”.

Në shembujt në vazhdim, janë prezantuar disa nga rastet më të mëdha të veprave penale të 
korrupsionit, ku kryesit e veprave të tilla janë shpallur fajtorë ndërsa kanë marrë dënime të ulëta, 
kryesisht me kusht.

 tabela nr.3. Dënimet nga kapitulli i veprave penale të Korrupsionit për vitin 2015

Gjykatat total 
Gjykatat

Lëndë të pranuara 153

Lëndë në punë 544

Dënim me Burg 18

Dënim me Gjobë 18

Dënim me Kusht 24

Dënim të tjera 0

Akte Lirues 19

Akte Refuzues 14

Është zgjedhur në 
mënyrë tjetër 28

Lëndë të zgjedhura 121

Lëndë të pa zgjedhura 423

Lëndë të pranuara

Lëndë në punë

Dënim me Burg

Dënim me Gjobë

Dënim me Kusht

Dënim të tjera

Akte Lirues

Akte Refuzues

Është zgjedhur në  
mënyrë tjetër

Lëndë të zgjedhura

Lëndë të pazgjedhura
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rasti: Drejtori i urbanizmit në 
Gjakovë

Ndërsa në Gjykatën Themelore të Gjakovës, 
në rastin P.nr.120/14, zyrtari nga Drejtoria e 
Urbanizmit, Qazim Axhemi, ishte kapur në 
flagrancë duke marrë mito. Ai, akuzohej nga 
Prokuroria se në cilësinë e personit zyrtar - 
referent për çështje juridike pranë Drejtorisë 
për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, 
duke shfrytëzuar detyrën zyrtare, i tejkaloi 
kompetencat e tij, me qëllim të përfitimit të 
pasurisë së kundërligjshme.I dëmtuari A. S. 
nga Gjakova, ka parashtruar kërkesën pranë 
Drejtorisë së Urbanizimit për marrjen e kopjes 
së kontratës mbi bashkimin e mjeteve për dy 
lokale në Gjakovë, dhe për këtë Axhemi ka 
marrë në zyrën e tij nga i dëmtuari 500 euro, 
me numër serik: X08486201981, duke u kapur 
në flagrancë nga policia. Për këto veprime 
Prokuroria e Gjakovës e akuzonte për veprën 
penale “marrje e ryshfetit” nga neni 428 par.1 
të KPRK-së.

Axhemi, me aktgjykimin e Gjykatës Themelore 
të Gjakovës të datës 15.06.2015 u shpall fajtor 
dhe u dënua me kusht dhe gjobë në shumën 
prej 1,500 euro.

rasti: Zbulimi i informacioneve në 
inteligjencën e policisë së Kosovës

Në një rast tjetër në Prizren, Prokuroria kishte 
ngritur aktakuzë ndaj një zyrtari të Policisë së 
Kosovës, Fatmir Gjurgjeali, për kryerje të veprës 
penale “Zbulimi i fshehtësive zyrtare” nga 
neni 347 i KPK-së. Aktakuza ndaj Gjurgjealit 
është ngritur në maj të viti 2012 dhe ajo e 
ngarkonte të pandehurin se nga viti 2009 në 
vazhdimësi, në cilësinë e mbikëqyrësit të zyrës 
dhe zëvendësshefit të Njësisë së Inteligjencës 
Kriminale Rajonale në Prizren, i kishte dërguar 
pa autorizim informacione një shtetasi të 
huaj. Sipas prokurorisë, këto informacione i 
akuzuari në mënyrë elektronike i kishte bartur 
fillimisht në emailet e tij privatë, e pastaj u ka 

rAsti ii: DY ish-MinistrAt e KuLturës 
Akuza: Astrit Haraqia akuzohej për veprat 
penale të shpërdorimit të pozitës zyrtare ose 
autorizimit nga neni 339 par. 3 lidhur me par.1 
të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. 
Valton Beqiri akuzohej për një vepër të 
shpërdorimit të pozitës zyrtare ose autorizimit 
nga neni 339 par. 3 lidhur me par.1 të Kodit të 
Përkohshëm Penal të Kosovës. 
nehat Fejza akuzohej për veprën penale të 
Mashtrimit në detyrë nga neni 341 par. 3 lidhur 
me par.1 të Kodit të Përkohshëm Penal. 
Armond Morina akuzohej për veprën penale 
të mashtrimit në detyrë nga neni 341 par.3 
lidhur me par.1 të Kodit të Përkohshëm Penal 
të Kosovës. 
të akuzuar: Astrit Haraqia, Valton Beqiri, Nehat 
Fejza dhe Armond Morina
Vlera: përafërsisht 570,000 euro
prokuror: Hivzi Bajraktari
Jrupi gjykues: Hajrie Shala, Florent Latifi dhe 
Shpresa Hasaj Hyseni

Kronologjia me data të rëndësishme  
të vendimeve:

27.02.2006: Astrit Haraqia kishte nënshkruar 
kontratë me Nehat Fejzën, pronar i kompanisë 
“Concordia Pictures”, në vlerë prej 220,000 euro. 

30.01.2007: Haraqia nënshkroi një kontratë 
tjetër me Armond Morinën, pronar i kompanisë 
“Morina Films”, në vlerë prej 350,000 euro. 

19.09.2008: Valton Beqiri, kishte nënshkruar 
aneks kontratën me “Morina Films”, duke 
transferuar 100,000 euro si subvencione për 
realizimin e filmit “Mysafir në Sofër”. 

20.04.2012: është ngritur aktakuza.

21.12.2012: është konfirmuar aktakuza nga 
Gjykata e Qarkut në Prishtinë.

Në vitin 2014 nis gjykimi, për të përfunduar në 
fund të vitit 2015. 

01.12.2015: mbahet seanca e fundit ku është 
shpallur vendimi për ish ministrat Haraqia 
e Beqiri, si dhe për dy producentët Fejza dhe 
Morina. 

Dy ish ministrat Astrit Haraqija e Valton Beqiri 
u dënuan me nga 10 muaj burg me kusht. 
Producenti filmik Armond Morina u dënua me 
gjashtë muaj burg efektiv, ndërsa producenti 
tjetër Nehat Fejza u shpall i pafajshëm

Linku: http://kallxo.com/denime-me-kusht-
per-ish-ministrat-e-kultures/
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mundësuar personave të paautorizuar të kenë 
qasje në këto dosje.

Pretendimet e prokurorisë, më 16.10.2015 u 
vërtetuan nga ana e Gjykatës Themelore në 

Prizren, ku i akuzuari u shpall fajtor dhe u 
dënua me një vit burg me kusht. Lënda mbante 
numrin P.nr.189/13

rasti: Qazim Axhemi, Zyrtar në Drejtorinë e 
urbanizmit

Akuza: Marrje e ryshfetit nga neni 428 paragraf 1 
të KPRK-
Vlera: Ryshfet 500 euro
prokurori: Agron Matjani
Gjykatës: Shaqir Zika, Mentor Bajraktari dhe Nikollë 
Komani

Kronologjia me data të rëndësishme të vendimeve:

27.03.2014: ArdianSadrijaj në bashkëpunim me 
policinë kanë inicuar rastin për marrje të mitos ku 
i akuzuari Qazim Axhemi është kapur në flagrance 
me 500 euro.

27.03.2014: Qazim Axhemit i është caktuar masa e 
arrestit shtëpiak.

06.06.2014: Qazim Axhemit i është ndërprerë 
masa e arrestit shtëpiak- mbrojtje në liri.

01.09.2014: Është mbajtur shqyrtimi fillestar ku i 
akuzuari Qazim Axhemi, nuk e pranoi fajësinë, duke 
u deklaruar i pafajshëm.

02.10.2014: Është caktuar shqyrtimi i dytë, 
avokati Teki Bokshi kishte bërë ankesë në Apel për 
vendimin e Gjykatës Themelore të Gjakovës lidhur 
me refuzimin e kërkesës për hedhje poshtë të 
aktakuzës si e pabazuar.

15.06.2015: Gjykata ka caktuar seancën e 
shqyrtimit kryesor ku i akuzuari në seancën e parë 
të shqyrtimit kryesor ka pranuar fajësinë.

15.06.2015: Gjykata të njëjtën ditë pas pranimit të 
fajësisë, shpall aktgjykimin dhe e dënon me 1 vjet 
burg me kusht dhe 1,500 euro gjobë.

Linku: http://kallxo.com/kapet-ne-flagrance-me-
500-euro-ryshfet-por-nuk-e-pranon-akuzen/

rasti: Zbulimi i informacioneve në inteligjencën e 
policisë së Kosovës

Akuza: “Zbulimi i fshehtësive zyrtare” neni 347.1 i 
KPRK-së. 
i akuzuar: Fatmir Gjurgjeali

Vlera: Bartja e informacioneve shtetasve të huaj
prokuror: Bajram Hamitaga
trupi gjykues: Rahima Elezi, Sadije Selmanaj dhe 
Vjollca Buzhala

Maj 2012 u ngrit aktakuzë ndaj Gjurgjealit për 
zbulim të fshehtësive zyrtare.
nga viti 2009 në vazhdimësi, në cilësinë e 
mbikëqyrësit të zyrës dhe zëvendësshefit të 
Njësisë së Inteligjencës Kriminale Rajonale në 
Prizren, Gjurgjeali i kishte dërguar pa autorizim 
informacione një shtetasi të huaj.
Informacionet fillimisht i kishte bartur në emailat e 
tij privatë, më pas u kishte mundësuar personave të 
paautorizuar të kenë qasje në këto dosje.

23.02.2015: Prokurori i Krimeve të Rënda Bajram 
Hamitaga deklaron para trupit gjykues se nuk është 
në gjendje që vet ta kuptojë mirë lëndën!
22.06.2015: Në seancë gjyqësore u dëgjua 
dëshmitari (me pozitë toger në drejtorinë kundër 
terrorizmit) i cili tha: “Gjurgjeali mbajti mbi 500 
dokumente konfidenciale”.
3 vjet e 5 muaj pas ngritjes së aktakuzës u mor 
aktgjykimi për këtë rast.

16.10.2015: Gjykata Themelore në Prizren shpalli 
fajtor Gjurgjealin dhe e dënoi me një vit burg me 
kusht. Në afatin 15 ditor mbrojtja bëri ankesë në 
Gjykatën e Apelit.

Lënda vazhdon të mbetet ende në Apel.

Linku:  
http://kallxo.com/1-vit-burgim-me-kusht-per-
rastin-e-hacker-it-policor/
http://kallxo.com/deshmitari-gjurgjeali-mbajti-
mbi-500-dokumente-konfidenciale/
http://kallxo.com/deshmitari-gjurgjeali-percolli-
dokumente-sekrete-mes-emailit-privat/
http://kallxo.com/prokurori-i-papergatitur-ne-
gjykimin-e-ish-zyrtarit-policor-ne-prizren/
http://kallxo.com/pushimi-vjetor-i-gjyqtares-
shtyn-gjykimin-e-ish-policit-te-prizrenit/
http://kallxo.com/teknologjia-informative-e-ve-
ne-situate-te-pavolitshme-prokurorin/
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rasti: Kryetari Muja dhe pesë 
Zyrtarët e Lartë Komunalë të 
Gjykuar për Korrupsion 

Poashtu, në Gjykatën Themelore të Prizrenit 
në lëndën me numër P.nr. 171/13 Kryetari 
aktual i komunës së Prizrenit, Ramadan Muja, 
së bashku me pesë zyrtarë tjerë komunalë, 
akuzoheshin se kishin bërë keqpërdorime 
me prona komunale dhe të menaxhuara nga 
Agjencia Kosovare e Privatizimit. Aktakuza 
kishte katër pika të keqpërdorimit të detyrës 
apo autoritetit zyrtar. Edhepse ndaj pesë 
zyrtarëve komunalë së bashku me kryetarin 
u vërtetuan kryerjet e këtyre veprave penale 
dënimi për të gjithë ishte dënimi me kusht. 
Rastet e paraqitura më lart janë vetëm disa 
nga shembujt kur Gjykatat edhe përkundër 

faktit që kanë vërtetuar kryerjen e veprave 
penale të korrupsionit dhe përkundër faktit 
që ligji u ka dhënë mundësinë për shqiptimin 
e dënimeve më të larta, siç është dënimi me 
burgim efektiv, ato kanë zgjedhur të shqiptojnë 
dënime me kusht.

BIRN konsideron se shqiptimi i dënimeve me 
kusht ndaj kryesve të gjetur fajtorë për kryerje 
të veprave penale të korrupsionit, nuk tregon 
seriozitetin e pushtetit gjyqësor për luftë ndaj 
korrupsionit.

BIRN inkurajon gjyqtarët që ndaj kryesve të 
veprave penale të korrupsionit të ashpërsojnë 
politikat ndëshkimore dhe të shqiptohen 
dënime më të larta, duke marrë parasysh që 
veprat penale të korrupsionit në Kosovë janë 
prezente në masë të madhe.

rasti: Kryetari Muja dhe pesë zyrtarët e lartë 
komunalë të prizrenit

Akuza: “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” neni 422 i KPRK-së.

të akuzuar: Ramadan Muja (kryetar i komunës), 
Sadik Paçarizi (drejtor i Urbanizmit), Avni Ademaj 
(ish-drejtor i gjeodezisë dhe kadastrës), Kadri 
Ukimeri (ish- drejtor i gjeodezisë dhe kadastrës), 
Abdullah Tejeci (ish derjtor i gjeodezisë dhe 
kadastrit) dhe Minir Krasniqi (drejtor i administratës 
publike).

Vlera: Keqpërdorimi me prona komunale dhe të 
menaxhuara nga AKP, mos zbatimi i urdhrave të 
Gjykatës Supreme dhe pengim të ekspertëve të 
gjeodezisë për të dëshmuar në gjykatë.

prokuror: Natasha Vicary

Gjykatës: Vladimir Mikula

Kronologjia me data të rëndësishme të vendimeve:

Viti 2011, filluan hetimet.

27.02.2013: U ngrit aktakuza

25,03.2013: U mbajt shqyrtimi fillestar

13.08.2013: Filloi shqyrtimi gjyqësor në këtë lëndë
28 seanca gjyqësore u mbajtën për rastin Muja dhe 
të tjerët

13.03.2014: Trupi gjykues shpalli aktgjykimin me 
të cilin i shpalli fajtorë të gjithë të akuzuarit dhe të 
gjithë i dënoi me dënime me kusht.

13.03.2014: Kryetari Muja u shpall fajtor për katër 
pika të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe u 
dënua me dy vjet burg me kusht.

Aktgjykimi i shkallës së parë u ankimua nga 
mbrojtja e të akuzuarve në Gjykatën e Apelit.

09.06.2015: Pas 15 muajve u mbajt seanca e 
kolegjit në Gjykatën e Apelit.

22.07.2015: Apeli vendosi që lënda ndaj Mujës dhe 
të tjerëve të kthehet në rigjykim.

04.09. 2015: Prokurorja e EULEX-it, Judit Eva Tatrai, 
bëri ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës, 
kundër vendimit të Gjykatës së Apelit.

26.11.2015: Gjykata Supreme vendosi që 
aktvendimi i apeluar të anulohet dhe lënda t’ i 
kthehet Gjykatës së Apelit për rishqyrtim nga një 
trup i ri gjykues.

Linku:  
http://kallxo.com/gjnk/ramadan-muja-
supermarketi-jezu-krishti-dhe-cokollata/

http://kallxo.com/gjnk/denime-me-kusht-per-
mujen-dhe-te-tjeret-tv/

http://kallxo.com/ramadan-muja-kerkon-drejtesi-
nga-apeli/

http://kallxo.com/supremja-kthen-ne-apel-
vendimin-per-ramadan-mujen/



RapoRti i MonitoRiMit të Gjykatave - 201526

shKeLJet proceDurALe 
në rAstet e 
Korrupsionit

Gjatë këtij viti janë monitoruar 207 seanca 
gjyqësore me natyrë korruptive, nga të cilat 
janë gjetur shumë shkelje procedurale të 
bëra nga prokurorët, avokatët dhe nga vetë 
gjyqtarët dhe trupi gjykues.

Si vepra më të shpeshta të cilat mund të 
klasifikohen si raste të korrupsionit janë hasur 
veprat: ‘’keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit 
zyrtar’’, “mosdeklarimi apo deklarimi i rremë i 
të ardhurave, pasurisë apo gjësendeve tjera”, 
“zbulimi i fshehtësive zyrtare” dhe “marrja e 
ryshfetit”.

Të gjeturat e monitoruesve si shkelje 
procedurale gjatë vitit 2015 në tërë territorin 
e Republikës së Kosovës, sa i përket veprave 
penale të korrupsionit, janë të ndryshme. Duke 
u nisur nga moskonstatimi i gjendjes reale në 
procesverbal,  përbërja jo e plotë e trupit gjykues, 
mosrespektimi i afateve ligjore, moskoordinimi 
i Gjykatës me palët rreth caktimit të seancave 
gjyqësore, papërgatitja e prokurorëve për 
gjykim, pastaj prishja e rendit në gjykatore nga 
ana e avokatëve, shkelja e parimit të barazisë 
së palëve, mbajtja e gjykimit pa prezencën e 
të akuzuarit, e deri te problemet teknike gjatë 
zhvillimit të seancës gjyqësore.

Në vazhdim, janë të prezantuara në detaje 
shembuj konkretë sa i përket shkeljeve të 
gjetura në rastet e monitoruara për veprat 
penale të korrupsionit.

përbërja jo e plotë e trupit gjykues:

Një tjetër problem i hasur shpesh gjatë 
monitorimit të rasteve të korrupsionit, njëjtë 
sikurse te rastet e paraburgimit, ka qenë edhe 
zhvillimi i procedurës penale pa përbërjen e 
plotë të trupit gjykues.

Në lëndën P.nr 363/14 të mbajtur më 23 janar 
2015, për veprën penale “Marrja e ryshfetit” 

nga neni 428 i KPK-së,10 ende pa u kompletuar 
trupi gjykues, kryetarja e trupit gjykues  Hajrie 
Shala, në mungesë të njërit nga anëtarët e 
trupit gjykues, hapi seancën gjyqësore duke 
ftuar dëshmitarin për dëshmi, nga i cili u 
morën të dhënat dhe duke filluar gjykimin. 

Në rastin tjetër Pkr.857/13 të mbajtur në 
Gjykatën Themelore të Prishtinës, për shkak të 
veprës penale “marrje e ryshfetit”derisa mbahej 
gjykimi, anëtarja e trupit gjykues Hajrie Shala 
doli nga salla e gjykimit dhe u kthye pas disa 
minutave, mirëpo kryetarja e trupit gjykues, 
nuk mori vendim për ndërprerje të seancës, e 
as e konstatoi këtë në procesverbal11.

Ndërsa në rastin me numër të lëndës Pnr-
189/13 të mbajtur më 16 prill 2015 në Gjykatën 
Themelore të Prizrenit, për shkak të veprës 
penale “Zbulimi i fshehtësisë zyrtare12” , seanca 
nisi me vetëm njërin prej anëtarëve të trupit 
gjykues, ndërsa anëtarja tjetër Sadije Selmani 
erdhi në gjysmë të seancës. Megjithatë kryetarja 
e trupit gjykues, filloi seancën dhe prokurori i 
dha edhe propozimet e tij lidhur me rastin.

Në një rast tjetër, një ekskursion jashtë vendit 
bëri që gjykatësit të tërhiqeshin nga rasti, 
ngase kishin qëndruar në hotelin ku pronar 
ishte personi të cilin po e gjykonin përveprën 
penale “Shpërdorim i detyrës zyrtare” dhe 
“Mashtrim” të mbajtur më 20 maj 2015 në 
Gjykatën Themelore në Ferizaj me numër të 
lëndës PKR 32/14. 13

10    Trupi Gjykues i përbërë nga: Hidajete Shala, anëtarët e 
trupit gjykues Faik Hoxha dhe Florent Latifaj, me prokurorin 
e Shtetit Fehti Tumuzi, të akuzuarit: Hidajet Krasniqi dhe 
Veton Gashi.

11    Trupi gjykues, Shpresa Hyseni, Florent Latifi dhe 
Hajrie Shala, prokurori Blerim Isufaj(prokuror special), të 
pandehurit, Nazmi Mustafa, Nail Reshiti, Skender Blakqorri, 
Ismet Brajshori, Islam Zeka, Sherafedin Zhitia, Zylfi Arifaj 
dhe Pashk Mirashi, i dëmtuari dhe përfaqësuesi i autorizuar: 
Banka për Biznes (BpB) avokat Osman Mehmeti, dëshmitari 
Arben Bala. Data e mbajtjes së seancës gjyqësore 10 shkurt 
2015.

12    Trupi Gjykues: Rahima Elezi, anëtaret e trupi gjykues 
Teuta Krusha dhe Sadije Selmani, prokurori Bajram 
Hamitaga, i akuzuari Fatmir Gjurgjeali me avokat Bashkim 
Nevzati.

13    Trupi Gjykues: Musa Kongjeli, Mustafe Tahiri, Enes 
Mehmeti, palët: Besnik Mustafa dhe të tjerë, Prokurori Ali 
Rexha. 
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Pas fillimit të marrjes në pyetje të të akuzuarit 
Sibush Haziri, dy anëtarët e trupit gjykues, Enes 
Mehmeti dhe Mustafë Tahiri, kuptuan se kanë 
qëndruar në një ekskursion në Shqipëri, në një 
hoteltë cilin në fakt e menaxhonte i akuzuari 
Sibush Haziri. Me këtë rast, avokati Bajram 
Tmava, iu drejtua trupit gjykues me fjalët: “Ju e 
paskeni hëngër levrekun”.
 
Pasi është vërtetuar kjo, kryetari i trupit gjykues 
ndërpreu seancën dhe e shtyu atë në kohë të 
pacaktuar.Më parë kjo lëndë ishte në Gjykatën 
e Prishtinës por më pas është zhvendosur 
në atë të Gjilanit, ndërsa tutje është gjykuar 
në Gjykatën Themelore të Ferizaj. Ky rast 
konsiderohet me rëndësi për publikun pasi 
që njëri nga të akuzuarit është edhe djali i 
kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa.

Mosrespektimi i afateve ligjore

Monitoruesit e BIRN kanë identifikuar edhe 
shkelje të dispozitave procedurale penale gjatë 
shqyrtimeve gjyqësore, siç është respektimi i 
afateve për caktimin e seancave gjyqësore.

Kështu, në Gjykatën Themelore në Pejë, në 
rastin P.nr 363/12 ku ishin shtatë të akuzuar 
për veprat penale “Ushtrim të ndikimit” dhe 
“Shpërdorim të detyrës zyrtare apo autorizimit” 
nuk janë respektuar afatet pasi që aktakuza 
është ngritur në nëntor të vitit 2014 ndërsa 
seanca fillestare u mbajt më 4 shkurt 2015, 
mbi tre muaj pas ngritjes së aktakuzës14 

Kjo paraqet shkelje të Kodit të Procedurës 
Penale të Kosovës, duke mos u respektuar afati 
prej 30 ditësh pas ngritjes së aktakuzës.

14    Gjyqtari i vetëm: Sali Berisha, Prokurore, Saide Gashi, 
të akuzuarit: Xhemë Berisha, Tahir Cukaj, Nysret Lipa, 
Negihane Broqi, Kujtim Lika, Leonard Shabanaj dhe Vllaznim 
Pergjegjaj. Mbajtur më 4 shkurt 2015.

“Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues cakton menjëherë shqyrtimin fillestar, i 
cili duhet të mbahet brenda tridhjetë (30) ditëve 
pas ngritjes së aktakuzës” 15

Moskoordinimi i Gjykatës me palët 
rreth caktimit të seancave gjyqësore

Gjatë monitorimit, janë hasur raste kur seancat 
gjyqësore janë caktuar nga ana e gjyqtarit 
individual apo trupit gjykues pa u koordinuar 
fare me prokurorin apo avokatët e palëve për 
caktimin e seancës së ardhshme gjyqësore, 
apo vetë gjykatësit kanë munguar.

Kështu, në rastin me numër të lëndës P.nr. 
556/14 të mbajtur më 24 prill 2015 në 
Gjykatën Themelore të Prizrenit16, për shkak 
të veprës penale “mosraportimi ose raportimi 
i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, 
i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve 
financiare’’ nga neni 437 par.2 të KPK-së, pas 
marrjes së deklaratës së të akuzuarës, gjykatësi 
individual vendosi që seanca gjyqësore të 
ndërpritet dhe të vazhdojë më 28 prill 2015, 
me të cilën prokurorja e rastit nuk u pajtua. Ajo 
tha se nga seanca e kaluar pas marrëveshjes 
ishte vendosur që për datën e 24 prillit 2015 
të jepet edhe fjala përfundimtare dhe që ajo 
e kishte rezervuar kohën dhe kishte problem 
ndërrimet.

Gjykatësi duke mos e lënë të diskutojë dhe 
pa u konsultuar fare me prokuroren, vendosi 
që seanca e radhës ku do të jepet fjala 
përfundimtare të jetë data 28 prill 2015. Madje, 
në procesverbal konstatoi se me pajtimin e 
palëve seanca gjyqësore shtyhet dhe caktohet 
për datë 28 prill, gjë që në këtë rast prokurorja 
si palë në procedurë nuk u pajtua.

Në rastin tjetër me numër të lëndës Pkr.347/11 
për shkak të veprës penale “Shpërdorim i 
detyrës zyrtare” në bashkëkryerje, e planifikuar 

15   Kodi i Procedurës Penale të Kosovës.Neni 242 par.4  
Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 28 dhjetor 2012.
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2861

16   Prokurorja Sahide Sefa, e akuzuara Duda Balje me 
avokat mbrojtës Ruzhdi Berisha.
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për t’u mbajtur më datë 04 maj 2015 në 
Gjykatën Themelore të Prishtinës17, seanca 
gjyqësore nuk është mbajtur në mungesë të 
kryetares së trupit gjykues.E njëjta ishte e 
angazhuar si anëtare në një tjetër trup gjykues 
(rast vrasjeje), dhe sipas saj,ka pasur mungesë 
koordinimi çka bëri që seanca gjyqësore të 
shtyhej në datën 15.05.2015.

Mungesa e përgatitjes së prokurorëve 
për gjykim

Gjatë monitorimit të veprave penale të kësaj 
natyre kemi hasur në raste kur prokurorët 
kanë përfaqësuar aktakuzën në shqyrtim 
gjyqësor në Gjykatë pa qenë fare të përgatitur 
për lëndën. 

Në Gjykatën Themelore të Prizrenit në rastin 
“Zbulimi i fshehtësive zyrtare” nga neni 347 par. 
2 të KPK-së, me numër të lëndës P.nr.189/13, 
ku i akuzuar ishte ish- pjesëtari i policisë 
së Kosovës, gjatë seancës së mbajtur më 23 
shkurt 2015 vërehej dukshëm mospërgatitja e 
prokurorit në përfaqësim të rastit18. Fillimisht, 
për ta marrë në pyetje ekspertin nga Agjencia 
e Kosovës për Forenzikë, prokurori e huazoi 
dokumentin e ekspertizës nga Bashkim 
Nevzati, avokati i të akuzuarit.

Ajo që ishte më shqetësuese, ishte fakti se 
derisa eksperti sqaronte mendimin e dhënë 
në ekspertizë, prokurori i parashtronte pyetje 
nga të cilat vërehej se nuk e kuptonte fare 
lëndën apo llojin e ekspertizës që kishte bërë 
eksperti.Kjo shkoi deri aty sa eksperti i rastit, 
Blerim Krasniqi, të detyrohej ta shpjegojë 
para gjykatës dallimin mes ekspertizës së 
kompjuterit dhe llogarisë personale.

I gjendur në një situatë të tillë, ku dukej qartë 
që nuk ishte i përgatitur, Prokurori Bajram 

17   Trupi Gjykues: Hajrie Shala, Shpresa Hasaj Hyseni, 
Florent Latifi, Prokurori: Munguan të pandehurit; Nexhat 
Demaku,Mehdi Kurrumeli dhe Shefqet Morina, i dëmtuari 
dhe përfaqësuesi i autorizuar: av Arif Hasi.

18   Prokurori Bajram Hamitaga, trupi gjykues, Raima 
Elezi, Teuta Krusha dhe Sadije Selmanaj, i akuzuari Fatmir 
Gjurgjeali me avokatin Bashkim Nevzati.

Hamitaga tha se nuk është në gjendje që vetë 
ta kuptojë mirë lëndën, madje deklaroi se 
do të kërkojë që lënda të përfaqësohet nga 
prokurori që ka përpiluar aktakuzën, i cili tani 
është në Prokurorinë Speciale të Republikës 
së Kosovës, edhe përkundër faktit që vetë 
prokurori Hamitaga kishte përfaqësuar mbi tre 
herë në këtë lëndë.

Pas diskutimeve mes palëve, në fund prokurori 
Hamitaga kërkoi nga trupi gjykues 15 ditë për 
t’u konsultuar me kolegët, e më pas t’i bëjë 
propozimet.

Për më tepër, ky është një nga rastet ku 
vërehet qartë se hetimet edhe përkundër 
faktit që ligjërisht duhet t’ i bëjë prokuroria, 
ato fatkeqësisht kryhen në gjykatë.

Po ashtu, në rastin “Zbulimi i fshehtësive 
zyrtare”, që mbante numrin e lëndës P.nr.189/13, 
të mbajtur më 29 maj 2015 në Gjykatën 
Themelore të Prizrenit19 nga tre dëshmitarët e 
ftuar nga prokuroria, asnjëri nuk tha asgjë në 
Gjykatë. Madje njëri prej tyre ishte dëshmitar 
i privilegjuar dhe deklaroi se nuk dëshiron të 
japë dëshmi fare ngase të akuzuarin e kishte 
djalë daje.

Kurse dy dëshmitarët e tjerë edhe pse ishin 
të ftuar nga prokurori i rastit, u ballafaquan 
me një pyetje irelevante për rastin, të cilën 
përafërsisht e kishin dhënë më herët gjatë 
intervistimit në prokurori. Me këtë rast, vetëm 
janë krijuar shpenzime të panevojshme dhe 
zvarritje të procesit gjyqësor në fjalë. 

Poashtu, në rastin P.nr.189/13 të mbajtur në 
Gjykatën Themelore të Prizrenit, për shkak të 
veprës penale “zbulimi i fshehtësive penale” 
nga neni 347 par.2 të KPK-së, edhe pse e 
caktuar mbi një muaj më herët, për këtë seancë 
ishte planifikuar që prokurori Bajram Hamitaga 
të sigurojë urdhëresat me të cilat ishin bërë 
bastisjet e zyrave në stacionin e policisë dhe 
shtëpia e të akuzuarit. Por Hamitaga edhe pse 
kishte pasur kohë një muaj për t’i siguruar 

19   Trupi Gjykues: Rahima Elezi, Sadije Selmanaj, Vjollca 
Buzhala, Prokurori: Bajram Hamitaga, i akuzuari: Fatmir 
Gjurgjeali – Av. Bashkim Nevzati, Dëshmitarët: Ali Maciteva, 
Fadil Këllëq dhe Jahja Muja.
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këto urdhëresa, kërkoi që për dy urdhëresat 
të shikohet se mos janë në shkrimore, duke 
ndërprerë gjykimin dy herë- herën e parë 20 e 
të dytën 15 minuta.

Gjatë këtyre pauzave, palët duhej të prisnin 
në korridor të Gjykatës Themelore në Prizren. 
Pas kontrollit të dosjes së lëndës, prokurori 
Hamitaga erdhi në përfundim se nuk ka 
shkresa zyrtare për urdhëresat e bastisjes 
së objekteve të lëshuara nga gjyqtari i 
procedurës paraprake. Pas këtyre zhvillimeve, 
Bashkim Nevzati mbrojtësi i të akuzuarit 
Fatmir Gjurgjeali, i propozoi gjykatës që të 
gjitha provat e siguruara me rastin e bastisjes 
të veçohen dhe të mos konsiderohen si prova 
valide në mungesë të dokumentacionit zyrtar 
që prokurori nuk arriti ta sigurojë.

Prokurori, më tutje duke prezantuar 
dokumentet konfidenciale, propozoi që si 
provë të merret një CD për të cilën nuk dinte 
se çfarë përmbante, pasi u arsyetua se ishte 
provë e propozuar nga prokurori që më parë e 
kishte ngritur aktakuzën e këtij rasti. Hamitaga 
pati edhe propozime tjera, për të cilat gjykata 
i dha kohë që t’i precizojë deri në seancën 
e ardhshme. Gjatë këtij procesi gjyqësor, 
prokurori në vazhdimësi dukej  i papërgatitur. 

Ndërsa, në rastin me numër të lëndës 
PKR.1503/14, të mbajtur në Gjykatën Themelore 
të Ferizajt, për veprat penale “Ushtrimi i 
ndikimit”,nga neni 345 par.1 dhe “Shpërdorimi 
i pozitës zyrtare ose i autorizimit” nga neni 339, 
par 1. të Kodit Penal të Kosovës20 nuk u lexua 
fare aktakuza.

Nga shqyrtimi kur ishte mbajtur për herë të 
parë kjo seancë gjyqësore kishte kaluar më 
shumë se tre muaj kohë dhe rrjedhimisht e 
tërë procedura është kthyer nga e para.

Por edhe pas rikthimit në fillim të procedurës, 
aktakuza nuk u lexua fare nga ana e prokurores, 
edhepse leximi i aktakuzës është obligativ në 
shqyrtimin fillestar.

20   Trupi Gjykues: Ibrahim Idrizi, Arben Hoti dhe Hysnije 
Gashi, të akuzuarit: Agron Salihu, Bashkim Islami dhe 
Ramadan Paqarizi, prokurorja: Florije Shamolli Salihu.

Avokatët prishin rendin në gjykatore

Monitorimi i BIRN ka gjetur raste në të cilat 
trupi gjykues nuk është treguar i aftë që 
të mbajë rend dhe rregull në gjykatore,kur 
avokatët marrin fjalën rend e pa rend, flasin për 
tema jashtë objektit të akuzës, përderisa trupi 
gjykues nuk aplikon të drejtën e garantuar në 
nenin 64 par.1 të Kodit të Procedurës Penale 
të Kosovës.

“Gjykata gjatë rrjedhës së procedurës mund t’i 
shqiptojë gjobë deri në dyqindepesëdhjetë (250) 
Euro mbrojtësit, përfaqësuesit të autorizuar ose 
përfaqësuesit ligjor, të dëmtuarit ose mbrojtësit 
të viktimave, kur veprimet e tij janë të drejtuara 
qartë në zvarritjen e procedurës penale. Gjoba 
mund të caktohet për çdo veprim që ka për qëllim 
zvarritjen e procedurës sipas këtij paragrafi”. 

Në rastin “Keqpërdorimi i detyrës apo 
autoritetit zyrtar” me numër të lëndës PAKR. 
32/14 të mbajtur më 09 qershor 2015, në 
Gjykatën e Apelit, ku po gjykohej kryetari i 
komunës së Prizrenit së bashku me pesë të 
akuzuar të tjerë21 , trupi gjykues nuk ishte në 
nivelin e detyrës, shpeshherë situata dilte 
nga kontrolli, ngase avokatët merrnin fjalën 
pa rend. Më i zëshmi, i cili prishte rendin në 
gjykim duke marrë fjalën pa lejen e trupit 
gjykues ishte avokati Tomë Gashi, i cili mbronte 
kryetarin e Prizrenit në këtë rast. Ky i fundit në 
një moment kur para trupit gjykues shprehet:

“Të gjithë shqiptarët duhet të bëhen katolikë” - 
avokat Tomë Gashi.

shkelja e parimit të barazisë së palëve 
në procedurë

Kodi i Procedurës Penale të Republikës së 
Kosovës, në nenin 9, parasheh parimin e 
barazisë së palëve në procedurë. Sipas këtij 
neni, i pandehuri dhe Prokurori i Shtetit në 
procedurë penale kanë pozitë të barabartë. 

21   Trupi gjykues: Piotro Bojarczuk kryetar, Driton 
Muharremi dhe Abdullah Ahmeti anëtarë, të akuzuar: 
Ramadan Muja, Sadik Paqarizi, Avni Ademaj, Kadri Ukimeri, 
Abdulla Tejeci dhe Minir Krasniqi.
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“I pandehuri ka të drejtë të deklarohet dhe atij 
duhet t’i lejohet deklarimi për të gjitha faktet 
dhe provat që e ngarkojnë dhe t’i paraqesë të 
gjitha faktet dhe provat që janë në favor të tij. Ai 
ka të drejtë që të kërkojë nga prokurori i shtetit 
të thërret dëshmitarë në emër të tij. Ai ka të 
drejtë t’i marrë në pyetje dëshmitarët kundër tij 
dhe të kërkojë praninë dhe marrjen në pyetje të 
dëshmitarëve në favor të tij, në kushte të njëjta 
që vlejnë për dëshmitarët kundër tij”.

Mirëpo në seancën gjyqësore të mbajtur 
më 1 korrik 2015 në Gjykatën Themelore 
të Prishtinës, për shkak të veprës penale 
“Keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtar” 
me numër të lëndës P.nr. 250/13, trupi gjykues 
nuk respektoi parimin e barazisë së palëve. 
Palët nuk u trajtuan të barabarta para trupit 
gjykues, pasiqë në këtë seancë sa herë që 
prokurori kishte nevojë, e merrte fjalën, ndërsa 
avokati jo.22

Mbrojtësi i të akuzuarit Menderes Sinani, 
avokati Aziz Rexha, sikur edhe në seancat tjera, 
pati ankesa në trupin gjykues duke u ankuar 
se “Prokurorin po e favorizoni më tepër se 
neve, si palë e akuzuar”. Në disa raste, avokati 
iu drejtua trupit gjykues me fjalët se nëse 
vazhdohej kështu do të shqyrtonte pozicionin 
e tij se a do të mbeste edhe mëtutje mbrojtës 
i të akuzuarit Menderes Sinani.

Situatë e njëjtë në këtë lëndë vazhdoi edhe 
në seancën e mbajtur më 2 korrik 2015. Gjatë 
kësaj seance pati shumë replika mes prokurorit 
të rastit dhe avokatit Rexha. Rexha sërish u 
ankua te trupi gjykues për mosbarazi të palëve 
në procedurë, ngase prokurorit po i jepej 
hapësirë më e madhe ndërsaai po injorohej.

Edhe gjatë kësaj seance gjyqësore dhe asaj të 
3 korrikut, prokurori e merrte fjalën sa herë që 
kishte nevojë, ndërsa avokati jo. Në gjithë këtë 
situatë të krijuar, trupi gjykues nuk bëri asnjë 
hap për të përmirësuar situatën. 

Ky gjykim është mbajtur në Gjykatën Themelore 
të Prishtinës, mirëpo rasti është i Gjykatës 

22   Trupi gjykues:Musa Kongjeli, Pjotor Peterchuk, Maria 
Tume , prokurori: Romel Mateos, të pandehurit: Menderes 
Sinanaj dhe Vahid Tahiri, avokatët Aziz Rexha dhe Admir 
Salihu, i dëmtuari : Bidajet Sylejmani, dëshmitar: Bedri 
Sylejmani, Antigona Sylejmani.

Themelore në Ferizaj, dhe është një gjykim i 
EULEX-it i cili mbahet në Prishtinë për arsye 
logjistike.

Gjykimi pa prezencën e njërit nga të 
akuzuarit 

Kodi i Procedurës Penale të Republikës së 
Kosovës, në nenin 307 parasheh mundësitë e 
veprimit në rastet kur i akuzuari mungon në 
seancë gjyqësore. Sipas Kodit të Procedurës 
Penale, kur i akuzuari i thirrur me rregull 
nuk paraqitet në shqyrtim gjyqësor dhe nuk 
e arsyeton mungesën dhe kur i akuzuari nuk 
mund të sillet menjëherë, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose trupi gjykues e shtyn shqyrtimin 
gjyqësor dhe urdhëron që i akuzuari në 
seancën e ardhshme të sillet me forcë. 

Në seancën gjyqësore të mbajtur më 15 korrik 
2015 në Gjykatën Themelore të Gjakovës, 
për shkak të veprës penale “Keqpërdorimi i 
detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve” nga neni 214 
lidhur me nenin 31 të KPRK-së, me numër të 
lëndës P.nr. 102/1423, edhepse në këtë seancë 
gjyqësore mungoi njëri nga tetë të akuzuarit 
(Hajzer Hoti), gjyqtari vazhdoi me shqyrtimin 
e dytë përkundër faktit që nuk kishte kushte 
për mbajtjen e saj.

I akuzuari, u kontaktua me telefon nga një i 
bashkakuzuar tjetër të cilin e njoftoi se kishte 
ngatërruar orën e fillimit të seancës gjyqësore. 
Ai kishte menduar se gjykimi do të fillojë në 
ora 12:00, e jo siç ishte paraparë në 10:00, 
dhe njoftoi se do të nisej nga Malisheva për 
në Gjakovë për të qenë i pranishëm në gjykim, 
mirëpo gjatë kësaj periudhe Gjykata mbajti 
shqyrtimin e dytë në tërësi pa prezencën e tij. 
Me të arritur i akuzuari, gjyqtari e njoftoi në 
pika të shkurtra për procedurën e mbajtur dhe 
mori kundërshtimin e provave nga i njëjti.

Në bazë të këtyre veprimeve, gjyqtari gjykues ka 
shkelur nenin 307 të Kodit të Procedurës Penale 
të Kosovës, i cili parasheh veprimet që duhet të 

23   Gjykatësi: Gëzim Pozhegu, prokuror: Ali Uka, të 
akuzuarit: Sinan Krasniqi, Bajram Thaqi, Sahit Thaqi, Rrahim 
Krasniqi, Hajzer Hoti, Ardian Krasniqi, Agnesa Avdijaj, Luljeta 
Thaqi. dëshmitar: Niman Berisha
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ndërmarrë Gjykata në rast të mosparaqitjes së 
të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor.

“Kur i akuzuari i thirrur me rregull nuk paraqitet në 
shqyrtim gjyqësor dhe nuk e arsyeton mungesën, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues për të akuzuarin lëshon urdhërarrest në 
pajtim me nenin 175 të këtij Kodi. Kur i akuzuari 
nuk mund të sillet menjëherë, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose trupi gjykues e shtyn shqyrtimin 
gjyqësor dhe urdhëron që i akuzuari në seancën 
e ardhshme të sillet me forcë. Kur i akuzuari e 
arsyeton mungesën para arrestimit të tij, gjyqtari 
i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e 
revokon urdhërarrestin”.

problemet teknike ndikojnë në 
zhvillimin e seancës gjyqësore

Njëri ndër problemet e hasura nga monitoruesit 
e BIRNjanë ato teknike, të cilat kanë ndikuar 
në mbarëvajtjen e komplet procesit gjyqësor.

Në rastin me numër të lëndës Pnr. 516/12, të 
mbajtur më 17 prill në Gjykatën Themelore 
në Prishtinë, për shkak të veprave penale, 
Keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtare 
dhe veprës penale të mashtrimit24, në fjalën 
përfundimtare të prokurorit, avokati i të 
akuzuarit, Sadri Hykosmani, është ankuar 
te gjyqtari për kushtet e vështira që i janë 
siguruar mbrojtjes duke përfshirë uljen te 
publiku dhe mungesën e një dërrase për t’i 
vendosur dokumentet.

Ndërsa në rastin P.nr.1610/13 të mbajtur 
më 28 maj 2015 në Gjykatën Themelore 
të Prishtinës, për shkak të veprës penale 
“legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë”25, 
gjyqtarja nuk arrinte ta mbante rendin dhe 
qetësinë. Të akuzuarit dhe avokatët e tyre 
flisnin pa rend, madje gjyqtarja e ndodhur në 
një situatë të tillë, kohë pas kohe buzëqeshte 
duke u lëshuar në shumë komente me të 

24   Gjykatësi: Gëzim Pozhegu, prokuror: Ali Uka, të 
akuzuarit: Sinan Krasniqi, Bajram Thaqi, Sahit Thaqi, Rrahim 
Krasniqi, Hajzer Hoti, Ardian Krasniqi, Agnesa Avdijaj, Luljeta 
Thaqi. dëshmitar: Niman Berisha

25   Gjykatësi: Gëzim Pozhegu, prokuror: Ali Uka, të 
akuzuarit: Sinan Krasniqi, Bajram Thaqi, Sahit Thaqi, Rrahim 
Krasniqi, Hajzer Hoti, Ardian Krasniqi, Agnesa Avdijaj, Luljeta 
Thaqi. dëshmitar: Niman Berisha

akuzuarit dhe dëshmitarët në biseda jashtë 
procesit gjyqësor. 

Për më shumë, gjyqtarja gjatë gjithë kohës 
është dashur të ngrihet dhe të shkojë te 
procesmbajtësja për të kontrolluar procesin 
pasi që e njëjta nuk pati monitor para vetes 
për të parëprocesverbalin. Ngjashëm edhe 
në rastin P.nr.196/2012, të mbajtur më 07 
maj 2015 në Gjykatën Themelore të Gjilanit- 
dega në Kamenicë, për shkak të veprës penale 
“Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e 
detyrës zyrtare”, gjyqtarja e rastit nuk kishte 
monitor para vetes për të përcjellë diktimin 
në procesverbal.26

politika ndëshkimore në sistemin e 
Gjykatave të Kosovës

Duke e parë mungesën e një politike të 
unisuar ndëshkimore që vihet në pah me 
llojet e ndryshme të dënimeve që jepen për 
raste të ngjashme, BIRN e konsideron si nevojë 
imediate ngritjen e diskutimeve të kësaj 
temenë qarqet profesionale të drejtësisë dhe 
në publik.

Politika e dënimeve është e një rëndësie 
të veçantë për shkak se shoqëria duhet të 
ndërmarrë masa ndaj personave që kryejnë 
vepra penale me qëllim të parandalimit të 
kryerjes së veprës penale në të ardhmen.27

Politika ndëshkimore në Kosovë është e 
ligjësuar në masë të kënaqshme, mirëpo 
zbatimi i saj në praktikë ka ngecje dhe nuk 
korrespondon me atë që është ligjësuar me 
kodet dhe ligjet pozitive të vendit.Gjetjet e 
BIRN tregojnë se shqiptimet e dënimeve për 
kryerjet e veprave penale janë shumë të ulëta 
në krahasim me atë që është paraparë në kod.
Për ta analizuar më thellë këtë problematikë, 
BIRN ka marrëdy veprat më të shpeshta 
penale të hasura në krimet e rënda 
dhe në departamentin e përgjithshëm, 

26   Gjyqtarja individuale: Valbonë Dervodeli, Prokurori: 
Ismet Ukshini, të pandehurit; Ramiz Spahiu, Besart Spahiu, 
Shaban Spahiu).

27   Kodi Penal i Republikës së Kosovës, kapitulli –III. Gazeta 
Zyrtare e Kosoves. 12 korrik 2012. https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=2834
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përkatësisht“Mbajtja në pronësi, kontroll 
ose posedim të paautorizuar të armëve” 
respektivisht “Vjedhja”.

Kjo analizë nxjerr në pah “laramani” të 
vendimeve gjyqësore, duke treguar politikë 
ndëshkimore jo efikase të aplikuar nga 
gjykatat e shkallës së parë dhe nga ana tjetër 
mbikëqyrje të dobët nga Gjykata e Apelit. Njëri 
nga funksionet e Gjykatës së Apelit është që 
të bëjë unifikimin e politikave të dënimeve, 
përkatësisht, kur Gjykata e Apelit, vëren që 
ka mospërputhje në shqiptimin e dënimeve 
nga gjykatat e shkallës së parë, ajo duhet të 
bëjë përpjekje për unifikimin e dënimeve. 
Megjithëse nuk ka ndonjë kriter “shabllon”, por 
megjithatë nga Gjykata e Apelit kërkohet që 
të bëjë përpjekje që për gjykime të njëjta, në 
rrethana të njëjta, të ketë dënime nëse jo të 
njëjta, atëherë së paku të përafërta.

Llojet e dënimeve të shqiptuara

Nga të dhënat e siguruara nga monitorimi i 
drejtpërdrejtë dhe ato të SKGjK-së,vepër më e 
shpeshtë penale në Departamentin e Krimeve 
të Rënda në Gjykatat Themelore të Kosovës 
është ajo e mbajtjes në pronësi, kontroll, ose 
posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 
374 i KPRK-së.

Vetëm gjatë vitit 2014 janë pranuar në punë 
945 lëndë të armëmbajtjes pa leje, ndërsa në 
punë gjithsej kanë qenë 3,641 lëndë. Gjithsej 
gjatë këtij viti janë përfunduar 769 lëndë 
të tilla. Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 
2015 janë pranuar 508 lëndë, ndërsa gjithsej 
në punë kanë qenë 2,056 lëndë, kurse gjatë 
kësaj periudhe janë përfunduar496 lëndë të 
armëmbajtjes pa leje.28

28   Statistika të siguruara nga SKGjK

tabela 4: Vepra penale Armëmbajtje pa leje dhe dënimet e shqiptuara për vitin 2014 dhe gjatëmujorit të 
parë të vitit 2015 

2014

2015

945 3,641 769

508 2,056 496

Vetëm gjatë vitit 2014 janë pranuar në punë 945 lëndë të armëmbajtjes pa leje, ndërsa në punë gjithsej kanë qenë 3,641 
lëndë, gjithsej gjatë këtij viti janë përfunduar 769 lëndë të tilla. Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2015 janë pranuar 508 
lëndë, ndërsa gjithsej në punë kanë qenë 2,056 lëndë, kurse gjatë kësaj periudhe janë përfunduar 496 lëndë të armëmbajtjes 
pa leje.
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Gjatë vitit 2014 dhe gjashtë mujorit të parë të 
vitit 2015, vetëm në 1.2% përkatësisht 1.3% 
të rasteve është shqiptuar dënimi me burgim. 
Duke marrë parasysh që për këtë vepër penale, 
Kodi ka paraparë dënime të ashpra29. Madje 
paragrafi 2 i kësaj vepre penale parasheh 
vetëm dënimin me burg prej 2 deri në 10 vjet, 
prandaj 1% të dënimeve me burgim, është 
trend shumë i ulët. Dënimi me gjobë vërehet 
se është dënimi më i shpeshtë i shqiptuar në 
9.7% përkatësisht 11.2% të rasteve, edhe pse i 
njëjti siç do të shihet më poshtë nuk është as 
për së afërmi unik gjatë shqiptimit të dënimit. 
Te këto vepra penale vërehet përqindje e lartë 

29   Kodi i Procedurës Penale të Kosovës neni 374. Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Kosovës. 28 dhjetor 2012. https://
gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2861

edhe e dënimit me kusht, të shqiptuar në 7.5% 
përkatësisht 9.7% të rasteve, ndërsa rastet tjera 
me përqindje më të vogël janë zgjidhur në 
mënyra tjera, siç është parashkrimi, aktgjykimi 
lirues, refuzues etj. 

Në të dhënat në vijim për dënimet e shqiptuara 
gjatëvitit 2014, dhe gjashtëmujorit të parë 
të vitit 2015 për gjykatat veç e veç, shihet që 
dënimin me burg më së shpeshti e ka aplikuar 
Gjykata Themelore e Prizrenit në 5.3% të rasteve, 
përderisa Gjykata Themelore e Prishtinës e ka 
aplikuar në vetëm 0.9% të rasteve. Siç mund 
të shihet edhe në tabelën e mëposhtme, 
gjendja nuk duket të ketë ndryshuar edhe për 
gjashtëmujorin e parë të vitit 2015.

tabela 5: Vepra penale: Armëmbajtjepa leje dhe dënimet e shqiptuar për vitin 2014

Table 5: Criminal Act: Theft from article 325/252 and sentences during 2014.

Courts Courts total
Accepted cases 1092
Cases at work 7825
Prison sentence 76
Fine sentence 1356
Suspended sentence 759
Other sentence 65
Acquittal 50
Rejections 123
Statute of Limitation expired 366

Courts total

Accepted cases Cases at work

Prison sentence Fine sentence

Suspended sentence Other sentence

Acquittal Rejections

Statute of Limitation expired

Table 5: Criminal Act: Theft from article 325/252 and sentences during 2014.

Courts Courts total
Accepted cases 1092
Cases at work 7825
Prison sentence 76
Fine sentence 1356
Suspended sentence 759
Other sentence 65
Acquittal 50
Rejections 123
Statute of Limitation expired 366

Courts total

Accepted cases Cases at work

Prison sentence Fine sentence

Suspended sentence Other sentence

Acquittal Rejections

Statute of Limitation expired

Gj. themelore  
në prishtinë

Gj. themelore  
në prishtinë

Gjykatat Lëndë të 
pranuara

Lëndë në 
punë

Dënim me 
Burg

Dënim me 
Gjobë

Dënim me 
Kusht

Dënim të 
tjera Akte Lirues Akte  

Refuzues
Të  par-
ashkruara

Gj. themelore prishtinë 279 1407 13 102 117 1 4 29 4
Gj. themelore Gjilan 102 304 3 24 7 0 0 1 0
Gj. themelore prizren 93 113 6 69 9 0 0 3 1
Gj. themelore Mitrovicë 23 1096 0 2 0 0 0 0 1
Gj. themelore Gjakovë 126 185 3 65 19 0 1 1 0
Gj. themelore pejë 187 369 12 51 63 48 0 2 0
Gj. themelore Ferizaj 135 167 7 40 57 0 0 4 0

Gjykatat Lëndë të 
pranuara

Lëndë në 
punë

Dënim me 
Burg

Dënim me 
Gjobë

Dënim me 
Kusht

Dënim të 
tjera Akte Lirues Akte  

Refuzues
Të  par-
ashkruara

Gj. themelore prishtinë 179 808 9 40 65 6 3 8 2
Gj. themelore Gjilan 43 203 3 21 10 0 0 0 0
Gj. themelore prizren 60 82 3 52 9 0 0 0 1
Gj. themelore Mitrovicë 15 437 1 1 1 0 2 12 0
Gj. themelore Gjakovë 46 134 1 41 14 1 0 3 0
Gj. themelore pejë 96 290 5 58 68 0 0 0 0
Gj. themelore Ferizaj 69 102 4 17 32 0 0 2 1
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Ndërsa si vepër më e shpeshtë penale në 
Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatave 
Themelore është Vjedhja nga neni 325 të 
KPRK-së.

Vetëm gjatë vitit 2014 janë pranuar në punë 
1.092  raste, ndërsa kanë qenë në punë 7,825 
raste, ndërsa janë kryer 2,795 lëndë të vjedhjes.

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2015 janë 
pranuar në punë 624 raste, ndërsa gjithsej në 
punë kanë qenë 6,028 lëndë të rasteve të vjedhjes. 
Gjatë këtij gjashtëmujori janë zgjidhur 888 lëndë.

Në vazhdim janë tabelat me shqiptimin e 
dënimeve në rastet e zgjidhura te veprës 
penale vjedhjes.

tabela 6: Vepra penale: Armëmbajtjepa leje dhe dënimet e shqiptuar për vitin 2015

tabela 7: Vepra penale: Vjedhje nga neni 325/252 dhe dënimet e shqiptuara për vitin 2014 

Table 5: Criminal Act: Theft from article 325/252 and sentences during 2014.

Courts Courts total
Accepted cases 1092
Cases at work 7825
Prison sentence 76
Fine sentence 1356
Suspended sentence 759
Other sentence 65
Acquittal 50
Rejections 123
Statute of Limitation expired 366

Courts total

Accepted cases Cases at work

Prison sentence Fine sentence

Suspended sentence Other sentence

Acquittal Rejections

Statute of Limitation expired

Gjykatat total Gjykatat
Lëndë të pranuara 1092
Lëndë në punë 7825
Dënim me Burg 76
Dënim me Gjobë 1356
Dënim me Kusht 759
Dënim të tjera 65
Akte Lirues 50
Akte Refuzues 123
Të  parashkruara 366

Gjykatat total Gjykatat
Lëndë të pranuara 624
Lëndë në punë 6028
Dënim me Burg 34
Dënim me Gjobë 346
Dënim me Kusht 305
Dënim të tjera 17
Akte Lirues 19
Akte Refuzues 37
Të  parashkruara 130
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Dënim me Burg

Dënim me Gjobë

Dënim me Kusht

Dënim të tjera

Akte Lirues

Akte Refuzues

Të parashkruara
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Dënim të tjera
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Akte Refuzues

Të parashkruara

total gjykatat

total gjykatat

Table 5: Criminal Act: Theft from article 325/252 and sentences during 2014.

Courts Courts total
Accepted cases 1092
Cases at work 7825
Prison sentence 76
Fine sentence 1356
Suspended sentence 759
Other sentence 65
Acquittal 50
Rejections 123
Statute of Limitation expired 366

Courts total

Accepted cases Cases at work

Prison sentence Fine sentence

Suspended sentence Other sentence

Acquittal Rejections

Statute of Limitation expired
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Marrë parasysh faktin që për paragrafin 1 të 
kësaj vepre penale ligjvënësi parasheh dënim 
kumulativ (gjobë dhe burg) , në praktikë 
hasen raste kur ky dënim shqiptohet vetëm në 
gjobë30, e në raste shumë të rralla aplikohet 
dënimi me burgim. 

Dënimeve të ulëta siç vërehet nuk u kanë 
shpëtuar as kryesit e veprave penale të 
vjedhjes, ku me burgim janë shqiptuar dënime 
vetëm në1.0% përkatësisht 0.6% të rasteve, 
siç duket ka bërë që prezenca e kësaj vepre 
penale të rritet dhe të qëndrojë si vepra e parë 
më e shpeshtë penale që mund të haset në 
departamentin e përgjithshëm të gjykatave 
themelore në vend. Dënimi me gjobë, edhe 
te vepra penale e vjedhjes vërehet se është 
dënimi më i shpeshtë, i shqiptuar në 17.3% 
përkatësisht 5.7% të rasteve. Te këto vepra 
penale, edhe pse me përsëritës të shpeshtë, 
vërehet përqindje e lartë edhe e dënimit me 

30   Kodi i Procedurës Penale të Kosovës. Neni 325. Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 28 dhjetor 2012. https://gzk.rks-
gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2861

kusht, të shqiptuar në 9.7% përkatësisht 5.1% 
të rasteve, ndërsa rastet tjera me përqindje më 
të vogël janë zgjidhur në mënyra tjera, duke 
u vërejtur përqindje e lartë edhe e rasteve të 
parashkrimit të këtyre veprave penale në 4.7% 
përkatësisht  2.2% të rasteve.

Mosshqiptimi i dënimeve në përputhje me 
rrezikun dhe dëmin e shkaktuar, ka ndikuar që  
ato tëpërsëritennga të njëjtit kryes, ngasenë 
praktikë në të shumtën e rasteve haset në 
recidivizëm.

Në vazhdim janë të renditura dënimet për 
secilën gjykatë veç e veç. 

Në tabelën e parë janë dënimet për vitin 
2014, ndërsa në të dytën gjenden dënimet për 
gjashtëmujorin e parë të vitit 2015.

tabela 8:  Vepra penale: Vjedhje nga neni 325/252 dhe dënimet e shqiptuara për vitin 2014 

Table 5: Criminal Act: Theft from article 325/252 and sentences during 2014.

Courts Courts total
Accepted cases 1092
Cases at work 7825
Prison sentence 76
Fine sentence 1356
Suspended sentence 759
Other sentence 65
Acquittal 50
Rejections 123
Statute of Limitation expired 366

Courts total

Accepted cases Cases at work

Prison sentence Fine sentence

Suspended sentence Other sentence

Acquittal Rejections

Statute of Limitation expired

Table 5: Criminal Act: Theft from article 325/252 and sentences during 2014.

Courts Courts total
Accepted cases 1092
Cases at work 7825
Prison sentence 76
Fine sentence 1356
Suspended sentence 759
Other sentence 65
Acquittal 50
Rejections 123
Statute of Limitation expired 366

Courts total

Accepted cases Cases at work

Prison sentence Fine sentence

Suspended sentence Other sentence

Acquittal Rejections

Statute of Limitation expired

Gj. themelore në prishtinë

Gj. themelore në prishtinë

Gjykatat Lëndë të 
pranuara

Lëndë në 
punë

Dënim me 
Burg

Dënim me 
Gjobë

Dënim me 
Kusht

Dënim  
të tjera Akte Lirues Akte  

Refuzues
Të  par-
ashkruara

Gj. themelore prishtinë 212 3104 15 505 48 5 7 31 124
Gj. themelore Gjilan 152 701 19 163 66 1 10 11 17
Gj. themelore prizren 95 785 4 211 231 8 9 21 55
Gj. themelore Mitrovicë 11 151 5 3 2 0 2 0 25
Gj. themelore Gjakovë 287 1276 12 375 188 9 6 10 63
Gj. themelore pejë 236 943 11 74 139 28 16 48 28
Gj. themelore Ferizaj 99 865 10 25 85 14 0 2 54

Gjykatat Lëndë të 
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Lëndë në 
punë

Dënim me 
Burg

Dënim me 
Gjobë

Dënim me 
Kusht

Dënim të 
tjera Akte Lirues Akte  

Refuzues
Të  par-
ashkruara

Gj. themelore prishtinë 116 2126 4 123 18 2 4 9 25
Gj. themelore Gjilan 56 517 12 38 40 0 5 0 6
Gj. themelore prizren 109 1272 5 32 52 1 3 3 15
Gj. themelore Mitrovicë 20 133 1 8 3 0 0 0 9
Gj. themelore Gjakovë 151 715 5 103 85 4 1 5 16
Gj. themelore pejë 59 602 4 11 81 9 5 16 33
Gj. themelore Ferizaj 113 663 3 31 26 1 1 4 26
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BIRN është i shqetësuar nga ky trend i 
dënimeve që duket se më shumëshkojnë në 
favor të të akuzuarve. 

Gjykatat duhet të krijojnë politika 
ndëshkimore më të qëndrueshme, në veçanti 
për veprat penale që janë më të shpeshta, siç 
është armëmbajtja pa leje dhe vjedhja, të cilat 
në të shumtën e rasteve përsëriten nga kryes 
të njëjtë.

Mosunifikimi dhe shqiptimi i dënimeve  
të ulëta

Gjatë monitorimit dhe hulumtimit, BIRN ka 
hasur në raste ku janë shqiptuar dënime të 
ulëta dhe raste kur dënimet për vepra të njëjta 
penale dallojnë dukshëm nga njëra tjetra.

Një nga karakteristikat kryesore të dënimit 
është që brenda suazave ligjore ai t’i godasë 
njësoj kryesit e veprave penale, pa marrë 
parasysh përkatësinë nacionale, racore, 
religjioze, politike, etj.  Kjo konsiston me parimin 
e barazisë së qytetarëve para ligjit dhe gjyqit 

dhe në realizimin e politikës ndëshkuese unike. 
Mirëpo shikuar nga praktikat gjyqësore kryesit 
e veprave penale identike, me aktgjykime të së 
njëjtës gjykatë, apo të gjykatave të ndryshme 
brenda territorit të Kosovës, marrin dënime të 
ndryshme! 

Për veprën penale tëmbajtjes në pronësi, 
në kontroll, ose posedim të paautorizuar të 
armëve nga neni 374 i KPRK-së, në paragrafin 
1 është paraparë dënimi me gjobë deri në 
7,500 euro, ose burgim deri në pesë vjet, 
ndërsa në paragrafin 2 parashihet vetëm 
dënimi me burgim prej 2 deri në 10 vjet burg, 
mirëpo në praktikë për këtë vepër shqiptohen 
dënime shumë të ulëta. Zakonisht dënimet e 
shqiptuara më shpesh janë ato me gjobë dhe 
në të shumtën e rasteve në vlera nga 200, 
300 e 500 euro. 

Në tabelën në vazhdim prezantohen raste të 
dënimeve më të ulëta dhe atyre më të larta 
të shqiptuara brenda një viti, për secilën 
gjykatë veç e veç.

tabela 9:  raste të shqiptimit të dënimeve nga gjykatat e Kosovës, për veprën penale të mbajtjes në pronësi, 
kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve

Gjykata 
Themelore Rasti Vepra penale E kryer  

në vitin Dënimi i shqiptuar

Prishtinë
P.KR.nr. 206/14  Neni 374 par. 2 KPRK 2015 200 euro gjobë

P.KR.nr. 616/14 Neni 374 par. 2 KPRK 2015 1 vit burg dhe 500 euro 
gjobë

Prizren
P.KR.nr. 66/15 Neni 374 par. 1 KPRK 2015 100 euro gjobë

P.KR.nr. 179/14 Neni 374 par. 1 KPRK 2015 1,800 euro gjobë

Pejë

PP.nr. 284/14 Neni 374 par. 2 KPRK 2015 200 euro gjobë

PP.nr. 165/15 Neni 374 par. 2 KPRK 2015
1 vit burgim me kusht, si 
dhe dënimi me gjobë prej  
200 euro

Gjilan
P.KR.nr. 149/14 Neni 374 par. 1 KPRK 2015 300 euro gjobë

P.KR.nr.120/15 Neni 374 par. 1 KPRK 2015 1, 200 euro gjobë

Gjakovë
P.KR.nr. 12/14 Neni 374 par. 1 KPRK 2015 200 euro gjobë

P.KR.nr. 175/13 Neni 374 par. 1 KPRK 2015 1,300 euro gjobë

Ferizaj
P.KR.nr. 14/15 Neni 374 par. 1 KPRK 2015 300 euro gjobë

P.KR.nr. 21/15 Neni 374 par. 1 KPRK 2015 6 muaj burgim me kusht
Mitrovicë ? ? ? ?
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Në anën tjetër, vepra penale e vjedhjes nga 
neni 325 i KPRK-së, në paragrafin 1 ka paraparë 
dënimin kumulativ, me gjobë (duke mos 
precizuar lartësinë e gjobës) dhe burgim deri 
në 3 vjet, ndërsa në paragrafin 2 parashihet 
dënimi alternativ, gjobë ose burgim deri në 6 
muaj, por edhe këtu në praktikë për këtë vepër 
shqiptohen dënime shumë të ulëta. Dënimet 
më tëshpeshta janë ato me gjobë e zakonisht 

me nga 100, 200 e 300 euro duke mos iu 
shqiptuar fare dënime me burg, përderisa ka 
raste kur këto dënime për të njëjtën vepër janë 
dukshëm më të larta.

Në tabelën në vazhdim, kemi marrë shembuj 
të rasteve nga secila gjykatë, për dënimet më 
të ulëta dhe ato më të lartat të shqiptuara 
brenda një viti. 

përfundim: 

Përfundimisht, Gjykatat në Kosovë shqiptojnë 
dënime të ulëta, jounike, dhe si rezultat në 
disa raste nuk janë meritore, prandaj BIRN dhe 
I/KS konsiderojnë që po i kushtojnë gjyqësorit 
me humbjen e besimit të qytetarëve. 

Gjyqësori kosovarurgjentisht duhet t’i 
unifikojë dënimet dhe të kërkojë përgjegjësi 
nga gjykatësit që nuk zbatojnë këtë politikë. 

Kjo duhet të bëhet nga Gjykata e Apelit përmes 
kontrollës së vazhdueshme të aktgjykimeve 
të shkallës së parë, organizimit të tryezave 
dhe diskutimeve me gjykatës të Gjykatave 
Themelore për të siguruar zbatueshmërinëe 
politikave ndëshkimore në nivel të Republikës 
së Kosovës.

tabela 10: raste të shqiptimit të dënimeve nga gjykatat e Kosovës, për veprën penale të vjedhjes

Gjykata 
Themelore Rasti Vepra penale E kryer ne 

vitin Dënimet e shqiptuara

Prishtinë
P.nr. 1991/14 Neni 325 par.1 2015 3 muaj burgim me kusht dhe 200 

euro gjobë

P.nr. 659/14 KPRK 2015 1 vjet dënim me burg efektiv dhe 
800 euro gjobë

Prizren
P.nr.123/15 Neni 325 par.1 2015 200 euro gjobë

P.nr.908/15 KPRK 2015 5 muaj burgim efektiv dhe 300 
euro gjobë

Pejë
P.nr. 231/13 Neni 325 par.1 2014 100 euro gjobë

P.nr. 2055/13 KPRK 2014 8 muaj burg dhe 400 euro gjobë

Gjilan
P.nr. 275/15 Neni 325 par.1 2015 100 euro gjobë

P.nr.913/13 KPRK 2015 8 muaj burg efektiv

Gjakovë
P.nr. 935/14 Neni 325 par.1 2015 100 euro gjobë

P.nr.1277/14 KPRK 2015 19 muaj burg efektiv dhe  
400 euro gjobë

Ferizaj
P.nr. 130/14 Neni 325 par.1 2014 300 euro gjobë

P.nr.1788/13 KPRK 2014 3 muaj dënim me kusht

Mitrovicë ? ? ? ?
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proBLeMet Me 
pALLAtin e DreJtësisë 
GJAtë 2015 
Në janar të vitit 2015, më shumë se 1000 
punëtorëve të gjyqësorit u është thënë që me 
nxitim të kalonin në Pallatin e ri të Drejtësisë, 
një ndërtesë me 27.000 m2, pesë kilometra larg 
nga qendra e Prishtinës. 

U deshën katër vjet që të ndërtohet ky pallat 
i famshëm që kushtoi 27 milionë euro, 
kryesisht para të BE-së31. Kur kaloni brenda 
oborrit të gjerë të brendshëm të rrethar nga 5 
ndërtesa me panela xhami të quajtur A, B, C, D 
dhe E, ju mund të mendoni që jeni brenda një 
ndërtese të BE-së në Bruksel32. Kjo ngjashmëri 
nuk është e rastësishme. “Projektimi merr 
në konsideratë praktikat e mira të BE-
së dhe nivelin teknologjik, përfshirë këtu 
materiale të përshtatshme për mjedisin dhe 
energjitë alternative si energjinë diellore dhe 
gjeotermale”, thuhej në një komunikatë për 
media të lëshuar nga Zyra e Shtypit e BE-së në 
vitin 2011 kur ishte nënshkruar kontrata për 
ndërtimin e saj33.  

Po ashtu, kur Isa Mustafa, kryeministër i 
Kosovës, shkoi për të vizituar pallatin gjatë 
inagurimit të saj, tha të njëjtën gjë. “Ky Pallat 
i ndërtuar me standardet evropiane, ofron një 
hapësirë të madhe për ushtrimin e funksionit 
të Gjykatave dhe Prokurorive dhe u mundëson 
qytetarëve qasje më të lehtë në institucionet 
e drejtësisë”34.

Shumë gjyqtarë, prokurorë dhe personel tjetër 
gjyqësor që punojnë në këtë ndërtesë nuk 

31 Ky projekt ka kushtuar 27 milionë euro, nga të cilat BE ka 
kontribuar 22,582,846.00 euro, ndërsa Qeveria e Kosovës me 
4,870,658.52 euro

32 (A – Këshilli Gjyqësor i Kosovës, GJykata Supreme, Gjykata 
Ekonomike, Gjykata e Qarkut për Kundërvajtje dhe Gjykata 
e Qarkut të Prishtinës),  B – Gjykata Komunale dhe Gjykata 
Komunale për Kundërvajtje, C – Prokurori i Shtetit, Prokuroria 
Speciale si dhe Zyrat e Prokurorit të Qarkut dhe Prokurorisë 
Komunale, D – Blloku i sallave të Gjykimit, dhe E – Gjykata 
Kushtetuese).

33 Nënshkrimi i kontratës së punës për Kompleksin e Pallatit të 
Drejtësisë  (24/05/2011) http://eeas.europa.eu/delegations/
kosovo/press_corner/all_news/news/2011/20110524_01_
en.htm

34  http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,4836

pajtohen me kryeministrin e tyre. Më shumë 
se 50 punëtorë iu kanë qasur monitoruesve 
të BIRN-it me ankesa për kushtet e tyre të 
punës në Pallatin e Drejtësisë, prandaj ne kemi 
vendosur që t’ia kushtojmë një kapitull kësaj 
çështje në raportin tonë vjetor. 

Ne e kemi për obligim që t’u tregojmë 
lexuesve që BIRN nuk është një organizatë 
me ekspertizë në ndërtimtari, inxhinieri apo 
arkitekturë. Në këtë aspekt, ne kemi bërë atë 
çfarë bie në fushën tonë të ekspertizës – duke 
bërë intervista me ekspertë, profesionistë, dhe 
personel gjyqësor që e përdorin këtë objekt në 
çdo ditë. Ne po ashtu i jemi qasur dokumenteve 
mbi Pallatin e Drejtësisë të hartuara nga 
institucione vendore dhe ndërkombëtare. Të 
gjeturat tona janë të bazuara në ato intervista 
dhe dokumente. 

Ia vlen po ashtu të theksohet se dy institucione, 
në veçanti zyra e BE-së në Kosovë, si 
donatori kryesor i Pallatit të Drejtësisë dhe 
Ministria e Administratës Publike përgjegjëse 
për administrimin e objektit, kanë qenë 
transparente duke i dhënë BIRN-it qasje jo 
vetëm në intervista me të punësuarit në këto 
institucione por po ashtu edhe në raportet 
e grupeve punuese të brendshme dhe 
vlerësimeve të pavarura që këto institucione 
kanë bërë pasi që ankesa të ngjashme u ishin 
adresuar atyre. 

Kjo nënkupton që përderisa ky raport do 
të radhisë disa probleme që e perjcellin 
ndërtesën, ne nuk kemi gjetur tendencë nga 
këto institucione për të fshehur informata. 

1. historiku 
Puna në ndërtimin e Pallatit të Drejtësisë 
zgjati nga qershori 2011 deri në dhjetor 2014. 
Kompleksi, i ndërtuar në 2.5 hektarë tokë, 
përbëhet nga pesë ndërtesa me një hapësirë 
prej 50.000 metrash katrorë. Ishte paraparë 
që aty të vendoseshin nën një kulm të gjitha 
institucionet, përfshirë edhe prokurorinë, që 
paraprakisht kanë qenë të shpërndara në të 
Prishtinën. 

Plani ka qenë që Gjykata Kushtetuese, Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës, Gjykata Supreme, Gjykata 
Ekonomike, Gjykata për Kundërvajtje, Gjykata 
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Themelore në Prishtinë, Gjykata Komunale 
në Prishtinë, Prokuroria Speciale, Prokuroria 
e Shtetit, Zyra e Prokurorit Themelor në 
Pristhinë dhe institucionet ndërlidhëse të 
vendosen në një objekt. Pritej që të të gjitha 
këto institucione të funksionojnë në pesë 
ndërtesa të ndara në Pallatin e Drejtësisë. 

Për më tepër, ndryshimet në sistemin e 
gjyqësisë që ishin nisur në fillim të vitit 2013 
krijuan edhe Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën 
Themelore. Gjykata për Kundërvajtje dhe 
Gjykata Komunale ishin ndarë dhe ishin 
vendosur në kuadër të departamenteve të 
ndryshme të Gjykatës së Apelit dhe Gjykatave 
Themelore. Kjo bëri që të ketë nevojë për më 
shumë hapësirë brenda ndërtesave të Pallatit 
të Drejtësisë për t’u zgjeruar në një mënyrë që 
do të lejonte funksionimin normal të këtyre 
gjykatave, duke shtyrë kështu kompletimin e 
këtij projekti deri në vitin 2015.

Janë katër gjykata që ishte supozuar të 
vendoeshin në Pallatin e Drejtësisë por që 
akoma nuk e kanë bërë një gjë të tillë: Gjykata 
Kushtetuese, Këshilli Gjyqësor, Prokuroria 
Speciale dhe Gjykata për Kundërvajtje. 
Edhe pse BIRN i ka kontaktuar të gjitha 
këto institucione, vetëm Gjykata Themelore 
në Prishtinë ka thënë që nuk ka vend për 
Departamentin për Kundërvajtje, dhe ajo 
ishte vendosur në një objekt tjetër, përderisa 
institucionet tjera nuk janë përgjigjur. 

Sidoqoftë, një analizë e deklarateve fillestare 
të bërë nga institucionet e Kosovës dhe të BE-
së në Kosovë në vitin 2010 tregon që ka pasur 
një mospërputhshmëri sa i përket numrit të 
njerëzve që ishte paraparë për të punuar në 
këtë ndërtesë dhe të atyre që realisht punojnë 
sot. 

Në vitin 2010, Haki Demolli, në atë kohë 
Ministër i Drejtësisë, kishte deklaruar: 
“Ministria e Drejtësisë së bashku me 
Komisionin Evropian është në fazën e 
ndërtimit të projektit mbi ndërtimin e Pallatit 
të Drejtësisë, i cili planifikohet të përfundojë 
së ndërtuari në fund të vitit 2012, respektivisht 
në fillim të vitit 2013, ku do të vendosen rreth 
625 zyrtarë ligjorë, punëtorë të gjykatave, 
prokurorive të niveleve të ndryshme dhe të 
Gjykatës Kushtetuese”35.

35 Intervistë me Haki Demollin nga agjencia e lajmeve Kosova 
Press, 1 maj 2010. http://www.md-ks.net/?page=1,152,210 

Ky numër është në përputhje me ‘Master 
Planin Arkitektonik’ të BE-së ku në vitin 2011 
thuhej që në total rreth 625 punonjës pritet 
të punojnë në të ardhmen në kompleksin e 
drejtësisë’36.

Sot, sipas Ministrisë së Adminstratës Publike, 
dy herë më shumë personel është vendosur 
në atë ndërtesë, shumica pjesë e Ministrisë 
së Drejtësisë dhe Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës37. Kjo ka shkaktuar atë që duket të 
jetë stërngarkim i zyreve siç thuhet nga Luis 
Palmeira, inxhinieri që ka udhëhequr ekipin 
e kompanisë inxhinierike Louis Berger që ka 
mbikëqyrur ndërtimin e Pallatit të Drejtësisë, 
nuk është i bindur që sistemi me dy gypa është 
arsyeja pse njerëzit po ankohen për ajrin. 
“Duket që gjithashtu ka mbipopullim të zyrave 
në ndërtesë. Disa nga zyrat që ishin dizajnuar 
për një person, tani kanë të akomoduar në to 
dy-tre persona, përderisa disa nga dhomat e 
dizajnuara për arkivë, tani përdoren si zyra”, 
thotë Palmeira.38

Kur të merret parasysh fakti që kjo është 
ndërtesa e parë në Kosovë e ndërtuar që të 
jetë e mbyllur hermetikisht, në kuptimin që 
asnjë dritare nuk mund të hapet, dhe që kjo 
është mbingarkuar me dyfishin e personelit 
të paraparë, shtrohet pyetja nëse sistemi i 
nxemjes dhe ajrosjes së kompleksit mund ta 
përballojë atë që është planifikuar fillimisht. 

Është e qartë që asnjëra nga ankesat e 
shpërfaqura gjatë vitit 2015 dhe 2016 nuk 
ishin paraparë nga ekipi i pranimit teknik 
nga Komuna e Prishtinës që teknikisht kishte 
aprovuar39 ndërtesën dhe kishte dhënë leje 
për përdorim më 11 shkurt 201540.

36  http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/press_corner/
all_news/news/2011/20110524_01_en.htm

37   Intervistë me Mahir Yagcilar, Ministër i Ministrisë së 
Administratës Publike me 21 prill 2015. 

38   Intervistë me Luis Palmeira. Udhëheqës i ekipit të 
Mbikqyrësit të Pallatit të Drejtësisë “Louis Berger”. 27 prill 
2016. 

39   ‘Pranimi teknik’ është termi zyrtar në Kosovë që 
përdoret për kontrollim të ndërtesave, punëve, që në esencë 
nënkupton që ndërtesa ka kaluar pozitivisht inspektimin. 

40   Nuk është e pazakonshme që Komunat e Kosovës të mos 
nënshkruajnë punët e një ndërtese nëse nuk konsiderojnë që 
kontraktuesi ka bërë punë mjaftueshëm të mire. Raste të till 
aka shumë ndërsa më relevanti është ai i Librarisë së Qytetit 
në Prishtinë që ka mbetur i pashfrytëzuar dhe nuk është 
hapur për dy vitet e fundit për shkak se nuk është pranuar 
teknikisht nga autoritetet e komunës. 
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Problemet filluan të shfaqen kur personeli u 
vendos në ndërtesë në janar të vitit 2015. Ne 
do t’i rendisim këto probleme të cilat ishin 
raportuar nga monitoruesit e gjykatave të 
BIRN-it dhe nga mediat tjera. 

2. Kronologjia e ankesave 
Sipas Palmeiras, në shkurt të vitit 2015, kur 
zyrat kishin filluar të mbusheshin, ka pasur 
sasi të limituar të pastrimit dhe hapësira 
për ushqim. “Janë dashur pesë muaj para se 
të krijoheshin kushtet. Ndërsa gjatë kësaj 
kohe, njerëzit rregulisht kanë gatuar dhe 
kanë ngrënë në zyrat e tyre, e kjo natyrisht 
mund të ndikojë edhe në kualitetin e ajrit”, 
thotë Palmeira.41 Prokurori Andrew Hughes e 
konfirmon këtë nga perspektiva e dikujt që ka 
punuar aty atëbotë dhe vazhdon të punojë aty 
ende. “Përgjatë muajve të parë të përdorimit të 
Pallatit të Drejtësisë askush nuk e ka pastruar 
mirëpo pas një muaji kanë filluar të pastrojnë, 
banjove u vinte era dhe nuk ka pasur sigurim 
fare, posaçërisht për sjelljen e personave të 
profilit të lartë në Gjykatë”, thotë Hughes.42

Me 26 shkurt 2015, në zyrën e Prokurorit të 
Apelit, Haxhi Dërguti, filloi të rrjedhë ujë nga 
një plasja e një gypi. Ai ishte zhvendosur në 
një zyrë tjetër43.

Në gusht 2015, në objektin “D”, ku ishte 
vendosur Departamenti i Krimeve të Rënda të 
Gjykatës Themelore, në katin përdhesë dhe atë 
të fundit, uji kishte filluar të rrjedhte dhe për të 
mbledhur ujin nëpër korridore ishin vendosur 
kovet.   

Më 5 maj 2015, pesë të punësuar të Zyrës 
së Prokurorisë Themelore Prishtinë pësuan 
lëndime të shkaktuara nga rënia e rafteve të 
arkivit në zyrat e Prokurorisë në Pallatin e 
Drejtësisë44. 

41  Intervistë me Luis Palmeira. Udhëheqës i ekipit të 
Mbikqyrësit të Pallatit të Drejtësisë “Louis Berger”. 27 prill 
2016.

42  Intervistë me prokurorin e EULEX Andrew Hughes. 2 prill 
2016.

43 KALLXO.com. Artikulli “Pallatin e Drejtësië e merr uji”. 
Shkurt 2015 http://live.kallxo.com/sq/MTL/Pallatin-e-
Drejtesise-e-Merr-Uji-5135

44 Artikulli “Rrezohen Raftet e Arkivit në Pallatin e Drejtësisë”. 
Mars 2015. http://live.kallxo.com/sq/MTL/Rrezohen-Raftet-
e-Arkivit-ne-Pallatin-e-Drejtesise-VIDEO-5291

Probleme të shpeshta vazhdojnë të shfaqen 
edhe me ashensorët, ku si rezultat, një 
gjykatëse e Gjykatës së Apelit ishte ngujuar në 
ashensorin e ndërtesës, i cili as sot nuk është 
funksional45.  

Në prill, katër punëtorë të Gjykatës së Apelit 
ishin shqetësuar kur ashensori i kishte lëshuar 
poshtë përderisa ishin brenda tij46. Një raport 
i grupit punues të Ministrisë së Administratës 
Publike kishte gjetur se kualiteti i ashensorëve 
të vendosur në ndërtesë ishte i dobët. 

Më 7 korrik, disa pllaka kishin rënë nga tavani 
ku është e vendosur Gjykata e Apelit47.

Janë disa probleme me infrastrukturën brenda 
dhe jashtë Pallatit që janë raportuar tek 
monitoruesit tanë të gjykatave përgjatë vitit 
2015, siç është mungesa e ujit të pijshëm, 
mungesa e sinjalit telefonik (madje edhe ata 
që kapin ndonjë valë nuk ju mjaftojnë për të 
bërë ndonjë thirrje pa ndërprerje), mungesë 
interneti, etj. 

Hajrije Shala, gjykatëse në departamentin 
e krimeve të rënda që punon në objektin D, 
ishte ankuar në nëntor të vitit 201548: “Asgjë 
nuk funksionon si duhet në këtë ndërtesë; nuk 
ka ajrosje të duhur; ska ujë të pijshëm49 dhe 
nuk ka sinjal telefonik”50. Së këndejmi, Kryetari 
i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Hamdi 
Ibrahimi, është i shqetësuar për personelin që 
punon në këtë objekt. 

45 Artikulli “Një gjyqtar ngujohet në Ashensorin e Pallatit të 
Drejtësisë”, mars 2015. 
http://live.kallxo.com/sq/MTL/Nje-Gjyqtar-Ngujohet-ne-
Ashensorin-e-Pallatit-te-Drejtesise-5601

46 Artikulli “Ashensori i Lëshon katër punëtorë në Pallatin 
e Drejtësisë. Prill 2015. http://live.kallxo.com/sq/MTL/
Ashensori-i-Leshon-Kater-Punetore-ne-Pallatin-e-
Drejtesise-6065

47 Artikulli “Bien pllaka te tavanit në Pallatin e Drejtësisë. 
http://live.kallxo.com/sq/MTL/Bien-Pllaka-te-Tavanit-ne-
Pallatin-e-Drejtesise-7445

48 Gjykatesja Hajrie Shala, Nëntor 2015

49 Qasja në ujë të pijshëm është përgjegjësi e Kompanisë 
Rajonale të Ujësjellësit që është në pronësi publike dhe së 
fundmi akuzohet për korrupsion. 

50 Mungesa e sinjalit të telefonit ka të bëjë me faktin që 
infrastruktura dhe mbulueshmëria e e Postës dhe Telekomit 
të Kosovës nuk është e njëjtë me qendrën e qytetit krahasuar 
me vende të izlouara si ajo ku është ndërtuar Pallati i 
Drejtësisë. Kjo është një cështje që institucionet adekuate si 
Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Administratës Publike 
duhet të rregullojnë me ndërmarrjen publike PTK-në.
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Duke pasë parasysh rëndësinë dhe rritjen e 
pranisë së gazetarëve, një hapësirë për ta është 
e nevojshme. Sinjali telefonik në këtë ndërtesë, 
që është thelbësor për gazetarët, sikurse edhe 
një lidhje e internetit do të ndihmonte në një 
informim më të saktë dhe efikas të publikut. 

Edhe pse ndërprerjet e energjisë elektrike nuk 
kanë qenë një problem madhor, ka pasur raste 
kur energjia është ndërprerë51. Në një rast, kjo 
kishte ndodhur gjatë një rasti dëgjimor me një 
dëshmitar të mbrojtur nga Bosnja, përderisa 
tetë zyrtarë të armatosur rendë ishin duke 
ofruar siguri, dritat u fikën dhe të gjithë ishin 
të shqetësuar sepse ky ishte një rast shumë i 
ndjeshëm në aspekt të sigurisë52. 

Një problem tjetër madhor është që personeli 
i gjykatës në vazhdimësi shkel ndalesën 
për pirje të duhanit dhe ata i ndezin cigaret 
brenda objektit, veçanërisht në urat ndërmjet 
ndërmjet ndërtesave. Kjo çështje është bërë 
shumë shqetësuese për faktin se ndikon në 
sistemin e ajrosjes së ndërtesës pasi që asnjë 
dritare nuk mund të hapet. 

Kjo e shtyri Hamdi Ibrahimin, kryetar i Gjykatës 
Themelore në Prishtinë, që të dërgojë një 
vërejtje me shkrim te i gjithë personeli që e 
ndalonte pirjen e duhanit brenda objektit. 
Sidoqoftë, monitoruesit e BIRN-it kanë parë që 
kjo ndalesë nuk respektohet kohë pas kohë dhe 
kjo ndikon në kualitetin e ajrit në objekt. Sipas 
gjykatësit Cedhagen, pirja e duhanit në urat 
e mbyllura paraqet një rrezik për sigurinë53. 
Njëra nga dyert e daljes ishte thyer për shkak 
se duhanpirësit e kishin lënë një karrige në 
derë në mënyrë që ajo mos të mbyllej. Kjo 
paraqet një rrezik të lartë të sigurisë në raste 
të evakuimit apo emergjencave në Pallat54.

51  Ndërprerjet e rrymës dhe shpesh mungesa e saj janë 
ende problem në Kosovë sidomos në zona jashtë qendrave 
urbane. Kjo është përgjegjësi e Kompanisë Energjetike të 
Kosovës, pronë shtetërore dhe KEDS, kompania distribuese 
private.

52  Intervistë me prokurorin e EULEX Andrew Hughes. 2 prill 
2016.

53  Intervistë me gjykatësin e EULEX Anders Gunnar 
Cedhagen. 1 prill 2016.

54 Intervistë me Elka Filcheva Ermenkova. 6 prill 2016.

Kjo është mbështetur edhe nga Palmeira i cili 
ka mbikëqyrur punët në Pallatin e Drejtësisë 
gjatë periudhës garantuese nga janari i vitit 
2015. “Pirja e duhanit është një shkelje serioze 
e sigurisë në këtë kompleks ndërtesash sepse 
përveç që ndikon, ka kontribuar edhe në 
vërshimin e njërës nga zyrat e ndërtesës. Uji ka 
vërshuar zyrën sepse bishtat e cigareve kishin 
bllokuar hendekun e ballkonit të ndërtesës”.55

3. Qarkullimi i pamjaftueshëm i ajrit 
Më 16 prill, 2015, punëtorët e Pallatit të 
Drejtësisë nuk e kishin filluar punën si 
zakonisht. Përkundrazi, ata ishin mbledhur 
në ora 08:00 të mëngjesit për të protestuar 
për kushtet e dobëta. Edhe pse protestuesit 
zyrtarisht kërkonin më shumë oksigjen, 
intervistat e mëtutjeshme zbuluan se çfarë ata 
nënkuptonin me të ishte qarkullim më i madh 
i ajrit56. 

Sekretarja juridike në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë, Sevdije Gashi, u ankua për problem 
me frymëmarrje përderisa ishte në vendin 
e saj të punës. Pasi që ishte kontrolluar nga 
një internist/pulmolog, ajo ishte rekomanduar 
që “të punojë në kushte të duhura të punës 
dhe në vende ku ka airosje dhe qarkullim të 
mjaftueshëm të ajrit”57.  Doktori internist/
pulmolog në Qendrën Klinike Uinversitar të 
Kosovës, Besim A. Morina beson që “nëse nuk ka 
qarkullim të mjaftueshëm të ajrit, simptomat 
me të cilat përballen pacientët mund të jenë 
problemet me frymëmarrje, ç’rregullime me 
kujtesën, marramendje dhe alivanosje”58. 

Hamdi Ibrahimi, kryetar i Gjykatës Themelore 
në Prishtinë, vazhdon të mbetet i pakënaqur 
me Pallatin e Drejtësisë duke thënë “Nuk e 
di se si unë dhe punëtorët ia dalim më këto 

55  Intervistë me Luis Palmeira. Udhëheqës i ekipit të 
Mbikqyrësit të Pallatit të Drejtësisë “Louis Berger”. 27 prill 
2016.

56 Artikull i publikuar në Kallxo.com “Protesta që kërkon 
oksigjen në Pallatin e Drejtësisë”: http://live.kallxo.com/
sq/MTL/Protesta-qe-Kerkon-Oksigjen-ne-Pallatin-e-
Drejtesise-6090 

57  Të dhënat zyrtare mjekësore të Sevdije Gashi me numër 
protokolli: 2123 me datë 11 mars 2016, nga Dr. Besim A. 
Morina, mjek i përgjithshëm- pulmonolog në QKUK.  

58  Dr. Besim A. Morina, mjek i përgjithshëm – pulmonolog në 
QKUK. 15 prill 2016. 
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kushte, kur këtë muaj (dhjetor) në zyrën time 
dhe në disa tjera është mjaft ftohtë, pasi që 
sistemi i ngrohjes nuk punon59. 

Përveç sistemit të ngrohjes gjatë dimrit, Pallati 
i Drejtësisë ka problem edhe me sistemin e 
freskimit dhe të ajrosjes gjatë verës.

Gjykatësit dhe prokurorët ndërkombëtarë po 
ashtu kanë identifikuar probleme me sistemin 
e ajrosjes. Sipas gjykatësit Cedhagen, zyret 
që ai i ka përdorur nganjëherë kanë pasur 
temperatura të ulëta deri në 17 gradë Celsius, 
përderisa në disa salla të gjykimit temperaturat 
kanë arritur deri në 30 gradë Celsius gjë që nuk 
është e pranueshme për të bërë dëgjimet60. 

Edhe gjykatësja Elka Filcheva Ermenkova ka 
përvojë të ngjashme me sistemin e ajrosjes 
për shkak të temperaturave ose shumë të 
ulëta apo të larta, por ajo beson që Pallati 
është i mirë dhe se rregullimi i ajrosjes do të 
rregullonte këto probleme61.  

Mangësitë dhe incidentet e nxitën Prokurorinë 
Themelore në Prishtinë që të nisin hetime 
dhe porositën një shqyrtim të pavaruar nga 
ekspertët të dokumenteve të ndryshme 
si procesverbalet nga takimet, tabelat e 
defekteve, shënimet nga Policia e Kosovës dhe 
certifikatat e lëshuara për Pallatin. Raporti 
kishte nxjerrë përfundimin se “nga shënimet 
e 10 shkurtit 2015 mbi kontrollin teknik të 
Pallatit të Drejtësisë në “Prishtina e Re”, është 
vërejtur që mangësitë e identifikuara kanë 
një ndikim të madh dhe të drejtpërdrejtë në 
funksionimin e ndërtesës dhe në jetën dhe 
shëndetin e njerëzve që e përdorin atë62”. 

Monitoruesit e BIRN-it kanë vërejtur që në 
një seancë dëgjimore në Gjykatën Themelore 
në Prishtinë më 21 maj 2015, gjykatësja Nora 
Bllaca ishte alivanosur, përderisa avokati Behar 
Ejupi kishte kërkuar një pauzë. Dëgjimi ishte 

59 Hamdi Ibrahimi, kryetar i Gjykatës Themelore të Prishtinës, 
Dhjetor 2015.

60 Intervistë me gjykatësin e EULEX Anders Gunnar 
Cedhagen. 1 prill 2016. 

61  Intervistë me Elka Filcheva Ermenkova. 6 prill 2016. 

62  Raport i ekspertëve për kompleksin e Pallatit të Drejtësisë 
i kryer nga Instituti për Shkencë dhe Teknologji me kërkesë 
dhe autorizim të Prokurorisë Themelore të Prishtinës – Ref. 
PP.II.755/15. 30 nëntor 2015. Pika 4.3 e të gjeturave nga 
analiza e dokumentit. 

mbajtur në njërën nga sallat e mëdha, por më 
shumë se 45 njerëz ishin të pranishëm63.  

Doktoresha Shkëndije Kursani, specialiste e 
pulmologjisë, i ka trajtuar pacientët që punojnë 
në Pallatin e Drejtësisë që kanë pretenduar se 
kanë pasur probleme shëndetësore si molisje, 
djersitje, etj. “Sidoqftë, rrezet X të bëra tek 
ata nuk kanë treguar probleme por efekte 
anësore afatshkurtëra si pasojë e mungesës së 
oksigjenit siç janë: marramendja, plogështia, 
rënia e koncentrimit dhe kujtesës, dhimbje e 
muskujve, rrahje të shpejta të zemrës, etj”64. 

Ka pasur edhe prokurorë që i përdorin këto 
salla dhe nuk kanë vërejtur ndonjë problem 
me ajër në Pallatin e Drejtësisë. Prokurori i 
EULEX-it Rubert Kucharski ka thenë “Edhe pse 
nuk e kaloj tërë ditën në Pallatin e Drejtësisë, 
unë jam atje vetëm për disa orë gjatë 
sesioneve të gjykatës, nuk kam vërejtur që ka 
ndonjë problem me mungesën e qarkullimit të 
mjaftueshëm të ajrit65. 

Ministria e Administratës Publike e ka formuar 
një grup punues66me të gjitha institucionet e 
përfshira në Pallatin e Drejtësisë në mënyrë 
që të analizohen problemet që janë shfaqur 
në Pallatin e Drejtësisë dhe të përgatisë 
një raport final për nivelet më të larta duke 
dhënë edhe propozimet për zgjidhjen e këtyre 
problemeve’’. BIRN ka pasur qasje në këtë 
raport i cili është publikuar me 16 mars 2016. 

Raporti vë në pah që janë ‘një numër ankesash 
nga përfituesit sa i përket sistemit të ajrosjes – 
kualitetin e ajrit dhe temperaturat jo-adekuate 
në hapësirat e Pallatit të Drejtësisë’. 

63 Rasti me numër PKR 275/14. Paneli gjykues: kryetari i 
panelit Faik Hoxha, anëtarët: Nora Bllaca dhe Valbona 
Selimaj, Prokurori: Suad Kuraja, të pandehurit: Hasip Kiki, 
Bekim Sylejmani, Samet Ballazhi, Imer Azemi, Kadri Kurtishi, 
Bujar Loku, Ramadan Topojani, Tahir Curri, Kadri Kamberi, 
Nazmi Kalisi, Xhemajl Ramushi, Nexhat Gashi, Gani Shabani, 
Agron Krasniqi, Rrahman Llamalari, Januz Llamalari, Naser 
Llamalari, Isuf Llamalari, Izair Aliu, Bahtir Gashi dhe Bejtush 
Gashi.

64  Intervistë me Dr. Shkendije Kursani, pulmonologe. 15 prill 
2016. 

65  Intervistë me prokurorin e EULEX Robert Kucharski. 5 
prill 2016.

66  Ky grup u formua nga ministri Mahir Yagcilar më 13 
maj 2015 me vendimin 42/2015 ku të gjithë anëtarët e 
institucioneve u përfshinë. 



RapoRti i MonitoRiMit të Gjykatave - 2015 43

Ekspertët e ministrisë përgjegjëse për 
mirëmbajtjen e ndërtesave tjera publike kishin 
ardhur në përfundim që arsyeja për ankesa sa i 
përket sistemit të ajrosjes dhe nxemjes është 
‘për shkak të sistemit me dy gypa të përdorur 
nga sistemi qendror në ndërtesa’

Kjo nënkupton që Ministria e Administratës 
Publike konsideron që sistemi me dy gypa, në 
vend të atij katër-gypor, e bën qarkullimin e 
ajrit në ndërtesë më të vogël sesa që duhet. 

Sipas MAP, sistemi dy-gypësh nuk ofron 
temperatura të qëndrueshme në tërë ndërtesën, 
sikurse as mundet që në të njëjtën kohë ta 
ftohë dhe ta ngrohë tërë pallatin67. Sipas 
Andrew Hughes, një prokuror ndërkombëtar i 
EULEX-it, në disa seanca gjyqësore ata ishin të 
detyruar të marrin pauza pothujase çdo orë në 
mënyrë që të marrin pak ajër të pastër68. 

“Temperaturat në zyra dhe në salla nganjëherë 
shkojnë deri në 30 gradë Celsius, gjë që i ka 
detyruar gjykatësit që të sjellin pajisje të tyre 
private për ajrosje në zyrat e tyre.69 

Në anën tjetër, Palmeira, nuk është i bindur 
që sistemi dy-gypor është arsyeja për ankesat 
e njerëzve për ajër. Sipas Palmeiras “edhe 
sistemi dy-gypor edhe ai katër-gypor janë 
adekuatë.Mirëpo çështja kryesore është se 
si operohetdhe si mirëmbahet ky sistem, më 
shumë se sa çfarë lloj sistemi është”.70 

Ai tutje thotë që “sistemi dy-gypor ka të bëjë me 
nxehjen dhe ftohjen – e jo me ventiliminPër 
operimin dhe mirëmbajtjen e nxemjes dhe 
ftohjes duhen specialistë të trajnuar mirë që 
të mund të sigurojnë që e gjithë ndërtesa të 
funksionojë në mënyrë adekuate.”71

67 Intervistë me një burim nga Ministria e Administratës 
Publike më 19 prill 2015. 

68  Intervistë me prokurorin e EULEX Andrew Hughes. 2 prill 
2016. 

69  Intervistë me gjykatësin e EULEX Anders Gunnar 
Cedhagen. 1 prill 2016.

70  Intervistë me Luis Palmeira. Udhëheqës i ekipit të 
Mbikëqyrësit të Pallatit të Drejtësisë “Louis Berger”. 27 prill 
2016.

71 Intervistë me Luis Palmeira. Udhëheqës i ekipit të 
Mbikëqyrësit të Pallatit të Drejtësisë “Louis Berger”. 27 prill 
2016.

Ngjashëm, gjykatëses së EULEX-it Elka 
Filcheva Ermenkova  po ashtu i ishte dashur 
që t’i ndalonte seancat për të marrë pauza 
dhe ka vërejtur që edhe kolegët e saj kanë 
bërë të njëjtën gjë, veçanërisht kur ka shumë 
njerëz në sallë dhe niveli i qarkullimit të ajrit 
zvogëlohet, përderisa niveli i CO2 rritet dhe 
është vështirë që të koncentrohet”. Ermenkova 
po ashtu beson që qëndrimi gjatë gjithë ditës 
në Pallat ka ndikim  në shendetin e punëtorëve 
për shkak të mungesës së ajrit të pastër72. 

Me pretekstin e ‘mungesës së oksigjenit të 
mjaftueshëm’, por që praktikisht nënkupton 
mungesën e mjaftueshme të qarkullimit të 
ajrit, punëtorët e pallatit protestuan më 16 
prill73. Një protestë me arsye të njëjtë ishte 
mbajtur po ashtu në dhjetor të vitit 2015 
nga Sindikata e Punëtorëve të Judikaturës74. 
Protesta u zhvillua brenda kompleksit të 
Pallatit të Drejtësisë. 

Për t’i adresuar këto probleme, Zyra e BE-së në 
Kosovë kishte kërkuar një vlerësim të pavarur 
për ta matur kualitetin e ajrit në ndërtesën 
e Pallatit të Drejtësisë dhe ky vlerësim ishte 
përfunduar në shtator të vitit 2015. Vlerësimi, 
të cilin BIRN e ka parë, ka treguar nivel normal 
të oksigjenit në salla edhe pse ishin identifikuar 
disa probleme me ajrosje dhe myk75. 

Sipas donatorit të projektit, Zyrës së Komisionit 
Evropian në Kosovë “në përputhje me ligjin 
ndërkombëtar të ndërtimit, ndërtimi i Pallatit 
të Drejtësisë ishte mbikëqyrë nga një kompani 
e inxhinierisë (mbikëqyrësi; Louis Berger), 
roli i të cilit ka qenë që ta miratojë dizajnin e 
detajuar dhe t’i mbikëqyrë punët e ndërtimit 
të kryera nga kontratktori, Consortium GBS-
HIDROTERM. GBS-HIDROTERM e ka dorëzuar 

72 Intervistë me gjykatësin e EULEX, Elka Filcheva 
Ermenkova. 6 prill 2016.

73 Artikull i publikuar në Kallxo.com “Protesta që kërkon 
oksigjen në Pallatin e Drejtësisë”, prill 2015 http://live.kallxo.
com/sq/MTL/Protesta-qe-Kerkon-Oksigjen-ne-Pallatin-e-
Drejtesise-6090

74 Artikull i publikuar në Kallxo.com “Protesta e dytë për 
Oksigjen”, dhjetor 2015  
http://live.kallxo.com/sq/MTL/Protesta-e-Dyte-per-
Oksigjen-ne-Pallat-10055

75 Healthy Buildings International. Zyrat e Bashkimit 
Evropian në Kosovë Inspeksioni i kualitetit të ajrit nga HBI 
në Pallatin e Drejtësisë duke përfshirë analizë specifike për 
të gjitha objektet e kompleksit. Shtator 2015.
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Pallatin e Drejtësisë më 15 dhjetor 2014 
pasi që puna ishte përfunduar dhe ishte bërë 
pranimi teknik i punëve bazuar në «testet 
mbi përfundimin e punës” përfshirë edhe 
indikatorët e kualitetit të ajrit të brendshëm 
të bërë nga Konsorciumi GBS-HIDROTERM”76.

BE-ja tutje shton që ashtu siç e kërkojnë ligjet 
e Kosovës, leja e përdorimit ishte marrë nga 
Komuna e Prishtinës pas inspektimit teknik 
nga një komision i ekspertëve të ndërtimtarisë, 
që kanë certifikuar që Pallati i Drejtësisë është 
i sigurt për përdorim, në përputhje të plotë 
me lejen dhe rregullorët dhe kërkesat tjera të 
aplikueshme77.  

Sidoqoftë, eksperti i pavarur i angazhuar nga 
Prokuroria Themelore e Prishtinës kishte 
konkluduar që “pavarësisht shumë vërejteve 
me ndikim të drejtëpërdrejtë në funksionimin 
e ndërtesës, është e qartë që ishte propozuar 
që të lëshohet Certfikata e Përdorimit pa u 
mënjanuar vërejtjet/defektet e identifikuara 
nga vetë komisioni”78. 

Për më tepër, përgjigja zyrtare e BE-së shpjegon 
që “ka pasur një periudhë të garancionit, deri 
më 15 dhjetor 2015, gjatë së cilës mbikëqyrësi 
Supervisor Louis Berger ka identifikuar një 
numër të defekteve, si në sistem të ngrohjes, 
ajrosje, hidroizolim dhe ka njoftuar kompaninë 
ndërtuese për renovim, sipas obligimeve të saj 
me kontratë”79. 

Përgjigja e BE-së vazhdon: “shfrytëzuesit e parë 
të Pallatit të Drejtësisë filluan që të vendosen 
aty në shkurt të vitit 2015 dhe ata u ankuan për 
një numër çështjesh, kryesisht për kualitetin e 
ajrit të brendshëm, ngrohjen, ajrosjen dhe ajrin 
e kondicionuar si dhe ashensorët. Duke pasur 
parasysh që ankesat u përsëritën radhazi, Zyra 
e BE-së kishte shikuar nga afër për secilën nga 

76 Dinka Zivalj, zëdhënse e BE-së dhe Përfaqësuesit Special 
të BE-së. Përgjigje me shkrim përmes emailit më 16 shkurt 
2016.

77  Ibid.

78 Raporti i ekspertëve në dokumentimin e kompleksit 
të Pallatit të Drejtësisë i kryer nga Instituti për Shkencë 
dhe Teknologji me kërkesë dhe autorizim nga Prokuroria 
Themelore e Prishtinës – Ref: PP.II.755/15. 30 nëntor 2015. 
Pika 6.2. 

79  Dinka Zivalj, zëdhënse e BE-së dhe Përfaqësuesit Special 
të BE-së. Përgjigje me shkrim përmes emailit më 16 shkurt 
2016.

këto çështje, por asnjëra nga ankesat nuk ishte 
dëshmuar me të dhëna konkrete apo të gjetura 
nga hetimet zyrtare të bëra nga kontraktori 
dhe të aprovuara nga mbikëqyrësi”80.  

Në përgjigjen e saj për pyetjet e BIRN-it, BE-ja 
e konfirmon që “Zyra e BE-së e kishte iniciuar 
formimin e një grupi punues të bërë përbërë 
nga Zyra e BE-së, Ministria e Administrimit 
Publik, mbikëqyrësi, EULEX-i, Konsorciumi 
GBS-HIDROTERM si dhe shfrytëzuesit për t’i 
zgjidhur problemet e paraqitura. Në mars të 
vitit 2015, Konsorciumit GBS-HIDROTERM i 
ishte kërkuar që të bënte teste shtesë të sitave 
të ventilimit, që tregojnë për kualitetin e ajrit 
të brendshëm. Rezultatet ishin në përputhje 
me parametrat e kërkuara, duke konfirmuar 
që sistemi i ajrosjes punon si duhet dhe se 
parametrat e sistemit janë brenda normave”81.

Raporti i shtatorit të vitit 2015 mbi kualitetin 
e ajrit i përgatitur nga Healthy Buildings 
International dhe i porositur nga Zyra e BE-
së në Kosovë tregon që “kualiteti i ajrit të 
brendshëm është i standartit të mirë por 
bën thirrje për veprime përmirësuese që do 
të ndikonin në përmirësimin e ambientit 
të brendshëm”82. Përveç kësaj, raporti i 
ekspertëve thekson që “asnjë material që 
paraqet shqetësim nuk ishte vërejtur brenda 
ndërtesës në kohën e inspektimit dhe 
nuk kishte mangësi serioze në sistemet e 
ngrohjes, ventilimit, ajrit të kondicionuar apo 
elementeve tjera të ambientit të brendshëm 
që do të çonin në Sindromin e Ndërtesave të 
Sëmura (Sick Building Syndrome)”83.

Sidoqoftë raporti i kualitetit të ajrit identifikon 
veprime që duhet ndërmarrë për të përmirësuar 
sistemet e lartëpërmendura për secilën 
ndërtesë të kompleksit. Për objektin A, raporti 
identifikon “12 veprime që do të ndikonin 

80  Ibid. 

81  Dinka Zivalj, zëdhënse e BE-së dhe Përfaqësuesit Special 
të BE-së. Përgjigje me shkrim përmes emailit më 16 shkurt 
2016.

82  Healthy Buildings International. Zyrat e Bashkimit 
Evropian në Kosovë Inspeksioni i kualitetit të ajrit nga HBI 
në Pallatin e Drejtësisë duke përfshirë analizë specifike për 
të gjitha objektet e kompleksit. Shtator 2015.

83  Healthy Buildings International. Zyrat e Bashkimit 
Evropian në Kosovë Inspeksioni i kualitetit të ajrit nga HBI 
në Pallatin e Drejtësisë duke përfshirë analizë specifike për 
të gjitha objektet e kompleksit. Shtator 2015.



RapoRti i MonitoRiMit të Gjykatave - 2015 45

në përmirësimin e mjedisit të brendshëm, si 
nevoja për të larguar depozitat, pastrimin dhe 
dezinfektimin e shportave të kondensimit, për 
shkak të bakterieve të shumta si dhe mykut të 
mbledhur në shportat e kondensuara të marra 
si mostër, pastrimin e pendave, përshtatjen 
e kurthave pasi që aktualisht ka mungesë të 
kurthave në kullueset e kondensimit të cilat 
mundësojnë hyrjen e pakushtëzuar të ajrit të 
tërhequr nga njësitë etj.”84 

Për më tepër, në Matjen e Përbërësve të 
Paqëndrueshëm Organikë, raporti konkludon 
se “nivelet e përbërësve të paqëndrueshëm 
organikë brenda katër dhomave të ndërtesës 
B dhe tri dhoma të ndërtesës C ishin brenda 
iritimit potencialit dhe vargut të shqetësimit 
dhe rekomandoi ngrohjen e këtyre zonave 
gjatë një fundjave përderisa sistemi i ventilimit 
funksiononte vazhdimisht”.

Tutje, myku dhe bakteriet të cilat mund t’i 
kontaminojnë sistemet e ventilimit ishin gjetur 
në ndërtesën A. Sipas raportit, speciet e mykut 
janë të njohura për shkaktim të reagimeve 
alergjike te personat e prekshëm.85 

Dr. Shkëndije Kursani përmend se “jo vetëm të 
rinjtë dhe personat e shëndetshëm që punojnë 
në Pallatin e Drejtësisë, por ka edhe persona 
që vuajnë nga diabeti, sëmundjet kronike, 
probleme të zemrës dhe ndonjë problem tjetër 
që lidhet me ajrin që ta thithin mund t’i prekë 
ata në një plan më afatgjatë”.86 

Raporti i Cilësisë së Ajrit për ndërtesën B në 
anën tjetër, identifikoi 9 veprime korrigjuese në 
të cilat përfshihen “pastrimi dhe dezinfektimi 
i sirtarëve kondensues për shkak të ngritjes 
së bakterieve, nivelin e tharmit dhe mykut, 
kurthe të përshtatshme të cilat mungojnë dhe 
mundësimin hyrjes së ajrit të pakondicionuar të 
tërhequr në njësi si dhe heqjen e depozitave”.87 

84  Healthy Buildings International. Zyrat e Bashkimit 
Evropian në Kosovë Inspeksioni i kualitetit të ajrit nga HBI 
në Pallatin e Drejtësisë: Objekti A. Shtator 2015.

85  Healthy Buildings International. Zyrat e Bashkimit 
Evropian në Kosovë Inspeksioni i kualitetit të ajrit nga HBI 
në Pallatin e Drejtësisë: Objekti A. Shtator 2015. Faqe 28. 

86  Intervistë me Dr. Shkendije Kursani, pulmunologe. 15 prill 
2016.

87  Healthy Buildings International. Zyrat e Bashkimit 
Evropian në Kosovë Inspeksioni i kualitetit të ajrit nga HBI 
në Pallatin e Drejtësisë: Objekti B. Shtator 2015. 

Për Objektet C dhe D, ishin rekomanduar 10 
përkatësisht 21 hapa përmirësues për ajrin 
e brendshëm. 88 Në Objektin C ishte zbuluar 
edhe pirje e duhanit gjatë analizave të bëra e 
që ishte në përputhje me vërejtjet e bëra nga 
stafi i MAP. 

Sa u përket veprimeve korrigjuese, Palmeira 
thekson që filterët për sistemin e ventilimit 
të ajrit kanë nevojë për mirëmbajtje adekuate 
e po ashtu edhe për testime të rregullta për 
bakterie dhe ndotës të tjerë. Filterët duhet të 
pastrohen dhe ndërrohen rregullisht. Procesi 
kërkon kujdes tëveçantë. Për shembull filterët 
nuk duhet të pastrohen me gypa të ujit. 
Ataduhet të pastrohen me vakuum apo të 
tunden. Ndërtesat kanë 14 njësi të trajtimit të 
trajtimit të ajrit me mbi 20 filterë secila nga 
to, të cilat duhet të ndërrohen në intervale të 
caktuara, varësisht se sa të papastra bëhen. 
Një specialist duhet të vendosë se kur duhet 
të ndërrohen këta filterë.89

Në përgjigjen e BE-së tutje thuhej se “në 
fund të periudhës garantuese, Mbikqyrësi 
Luis Berger kishte arritur në përfundimin 
që defektet e vërejtura ishin korrigjuar nga 
kontraktori, prandaj edhe këtij të fundit i ishte 
lëshuar Certifikata e Performancës (Certifikata 
Përfundimtare)”.90

Për më shumë, BE kishte elaboruar që “ata 
ishin përgjegjës për Pallatin e Drejtesisë 
gjatë periudhës së ndërtimit dhe periudhës 
garantuese, gjatë së cilës kompleksi i ishte 
nënshtruar tri proceseve testuese, prej të 
cilave asnjëra nuk kishte konfirmuar defekte 
me kualitetin e ajrit. Duke pasur parasysh që 
periudha garantuese ka skaduar, tani vetëm 
autoritetet kompetente të Kosovës janë 
përgjegjëse për mirëbajtjen dhe funksionimin 
e kompleksit të Pallatit të Drejtësisë”.91

88  Healthy Buildings International. Zyrat e Bashkimit 
Evropian në Kosovë Inspeksioni i kualitetit të ajrit nga HBI 
në Pallatin e Drejtësisë: Objekti C dhe D. Shtator 2015.

89  Intervistë me Luis Palmeira. Udhëheqës i ekipit të 
Mbikqyrësit të Pallatit të Drejtësisë “Louis Berger”. 27 prill 
2016.

90  Dinka Zivalj, zëdhënse e BE-së dhe Përfaqësuesit Special 
të BE-së. Përgjigje me shkrim përmes emailit më 16 shkurt 
2016.

91 Dinka Zivalj, zëdhënse e BE-së dhe Përfaqësuesit Special 
të BE-së. Përgjigje me shkrim përmes emailit më 16 shkurt 
2016.



RapoRti i MonitoRiMit të Gjykatave - 201546

Në anën tjetër, mbikëqyrësi i projektit ka shtuar 
që “testet për kualitetin e ajrit janë bërë nga 
një laborator i pavarur dhe kanë konfirmuar 
që nuk ka çrregullime. Kriteret për ventilim 
kërkojnë ndryshim të ajrit prej minimum 30 
metrave kub në çdo orë. Të gjitha zyrat janë të 
pajisura me detektorë të dioksidit të karbonit 
dhe testimet dhe hulumtimet e pavarura kanë 
dëshmuar që ndërtesa është duke përmbushur 
standardin. .92 

Janë disa pikëpyetje nëse konsulentët e 
‘Healthy Buildings International’ për Raportin e 
Kualitetit të Ajrit kanë përdorur metodologjinë 
e kërkuar përderisa raporti i MAP thotë që 
“…konsulenti i angazhuar nga Zyra e BE-së 
në Kosovë ka refuzuar të bëjë matje fizike 
të nivelit të ajrit dhe ventilimit në të gjitha 
lokacionet e marra si mostër”.93

Raporti i Ministrisë tutje thotë që Zyra e BE-së 
në Kosovë është e vetëdijshme që “megjithëse 
metodologjia e përdorur nga konsulenti nuk 
ka qenë metodologjia e kërkuar me Termat e 
Referencës, metodat e tyre janë të pranueshme 
sipas standardeve ndërkombëtare”.94

BE-ja tutje thotë që ata presin nga autoritetet 
e Kosovës që të ndërmarrin veprimet e 
duhura për të korrigjuar të gjitha çështjet që 
mund të ishin të rrezikshme për shëndetin 
e njerëzve. Palmeira mendon që qeveria e 
Kosovës po angazhon shumë pak ekspertizë 
në mbikëqyrjen e këtij kompleksi ndërtesash. 
“Një kompleks i tillë ndërtesash kërkon një 
ekip menaxhues, operues dhe mirëmbajtës 
më të madh.. Autoritetet e Kosovës duhet të 
angazhojnë apo kontraktojnë persona ose 
firma që kanë ekspertizë në menaxhimin e 
sistemit të ngrohjes gjeotermale, sistemit 
të ventilimit dhe sistemit të menaxhimit të 
ndërtesave (BMS). ”. Kjo është e një rëndësie 
të veçantë duke pasur parasysh që “ndërtesat 
kanë një nga sistemet më të sofistikuara 
gjeotermale në Ballkan për nxemje dhe ftohje 
– me një rrjet prej 212 puseve, secila prej tyre 
është e thellë 120 metra, të shpërndara nëpër 

92  Intervistë me Luis Palmeira. Udhëheqës i ekipit të 
Mbikqyrësit të Pallatit të Drejtësisë “Louis Berger”. 27 prill 
2016.

93  16 mars 2016 raporti i grupit punues nga Ministria e 
Administratës Publike

94  ibid

të gjithë kompleksin. Ky system ka nevojë për 
inxhinier mekanik me përvojë gjeotermale 
për të operuar dhe mirëmbajtur, dhe Pallati i 
Drejtësisë nuk ka një për momentin.”.95

Përgjigja zyrtare e Komunës së Prishtinës ishte 
që “sipas procedurave Pallati i Drejtësisë ka 
qenë subjekt i pranimit teknik nga një komision 
i themeluar posaçërisht për këtë punë – në 
përbërje të zyrtarëve komunalë dhe palëve të 
jashtme, në këtë rast, zyrtarëve nga Ministria 
e Administratës Publike. Ata po ashtu kanë 
thënë që mirëpresin hetimet në mënyrë që të 
sqarohet a është dëmtuar objekti pas pranimit 
teknik që i është bërë nga komisioni përkatës, 
apo ka pasur lëshime nga ky komision gjatë 
pranimit teknik të objektit. 96

Sipas gjykatësve e prokurorëve vendorë dhe 
ndërkombëtarë që aktualisht punojnë në 
Pallatin e Drejtësisë, një çështje tjetër që i 
kontribuon mungesës së ajrit të freskët janë 
dritaret e mbyllura hermetikisht. 

Sallat e gjykimit janë pa dritare dhe në rastet 
kur salla është e mbushur plot, ventilimi nuk 
funksionon e sidomos gjatë sezonës së verës 
kur ajri bëhet mbytës.

Përkitazi me këtë problem, ka pasur ankesa 
nga të gjitha palët e përfshira duke filluar 
nga gjykatësit, prokurorët, avokatët si dhe 
qytetarët që ndodh të hyjnë në këto salla. 

“Nuk e di se çka po ndodh këtu, të ndërtosh 
gjithë këtë pallat me gjithë këto dhoma e mos të 
ketë dritare që hapen, është e papranueshme”, 
ka thënë gjykatësja Hajrie Shala. “Nuk e di se si 
të mbajmë seancë në këto salla ku nuk mund 
të marrim frymë”, përfundoi ajo.97

“Ne nuk mund të koncentrohemi gjatë gjykimit 
ngase nuk ka mjaft ajër, dhe nëse nuk e merrni 
një shishe me ujë me vetë në seancë, atëherë 
është një problem i madh.”98

95  Intervistë me Luis Palmeira. Udhëheqës i ekipit të 
Mbikqyrësit të Pallatit të Drejtësisë “Louis Berger”. 27 prill 
2016.

96  Miranda Mullafazliu, Zyra për Shtyp në kabinetin e 
kryetarit të Prishtinës. Përgjigje me shkrim përmes emailit 
më 16 shkurt 2016.

97  Gjykatëse Hajrie Shala, nëntor 2015

98  Avokatët Nikë Shala dhe Rrahim Kastrati, nëntor 2015
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“Nëse nuk dal jashtë çdo gjysmë ore dhe të 
marr pak ajër të pastër, nuk do të mund ta 
përballoja këtë situatë, ngase nuk ka dritare 
për ventilim”.99

Gjykatësit dhe prokurorët ndërkombëtarë po 
ashtu shprehin habinë e tyre me mungesën 
e dritareve që do të ofronin ajër të freskët, 
ngase në të gjitha gjykatat jashtë Kosovës 
ku kanë punuar ata, ka pasur dritare që 
hapen. Gjykatësja Ermenkova ka thënë që 
ajo ka parë një pallat të ngjashëm pa dritare 
vetëm në Arizonë, por “ajo është shkretëtirë, 
prandaj është e kuptueshme që dritaret 
duhet të mbyllen, mirëpo Kosova nuk është 
shkretëtirë”.100 

Megjithatë, ata besojnë që ajri i freskët dhe 
funksionimi më i mirë i sistemit të ventilimit 
do t’i zgjidhte problemet e Pallatit, ngase 
ky është pallat modern, me hapësira të 
mjaftueshme dhe që përmbushë nevojat e të 
gjitha palëve të përfshira. Kjo sygjerohet edhe 
nga mbikqyrësi i projektit ngase ata besojnë 
që “bobinat (spiralet) duhet të pastrohen 
dhe mirëmbahen për të siguruar që sistemi 
funksionon me efikasitet. Punonjësit e Pallatit 
të Drejtësisë duhet të udhëzohen më mirë se 
si duhet të menaxhohen termostatet. ”101

Gjykatësit, prokurorët, mjekët dhe stafi tjetër 
i Pallatit mendojnë që Instituti i Mjekësisë 
së Punës duhet të ndërmarrë matje të ajrit. 
Hilmi Hasolli, menaxher ekzekutiv i Institutit 
të Mjekësisë së Punës tha që “ata nuk kanë 
marrë asnjëherë ftesë për të bërë matje të 
ajrit, por nëse do të ftoheshin nga institucionet 
kompetente, ata kanë kapacitetet e nevojshme 
për të bërë matjet dhe ofruar rekomandimet”.102

Nga dokumentet të cilave u është qasur 
BIRN është e qartë që MAP dhe Zyra e BE-së 
vazhdimisht kanë kërkuar nga kompania e 
kontraktuar dhe nga mbikqyrësi që ta zgjasë 
periudhën garantuese përtej Dhjetorit 2015. 

99  Intervistë me Faik Hoxha, gjykatës për krime të rënda, 
nëntor 2015

100  Intervistë me Elka Filcheva Ermenkova. 6 prill 2016.

101  Intervistë me Luis Palmeira. Udhëheqës i ekipit të 
Mbikqyrësit të Pallatit të Drejtësisë “Louis Berger”. 27 prill 
2016.

102  Intervistë me Hilmi Hasolli, menaxher ekzekutiv i 
Instituti i Mjekësisë së Punës. 15 prill 2016 

MAP ka dërguar një letër te Mbikqyrësi më 
20 nëntor 2015 duke kërkuar zgjatjen e 
periudhës garantuese “për shkak të ankesave 
të vazhdueshme të bëra nga përfituesit dhe 
stafi i mirëmbajtjes së MAP-it, për shkak të 
defekteve që nuk janë adresuar”.103

Megjithatë, mbikëqyrësi beson që MAP duhet 
ta ketë parasysh që “është e pamundur të 
menaxhosh një kompleks ndërtesash prej 
50 mijë metrash katrorë vetëm nga një 
kompani pastrimi. Deri tani,siç duket Ministria 
e Administratës Publike ka vetëm katër 
punëtorë të përhershëm që janë përgjegjës 
për menaxhimin, operimin dhe mirëmbajtjen 
e kompleksit të ndërtesave dhe ata punojnë 
deri në ora 15:00. Të gjitha sistemet janë të 
dizajnuara që operojnë në baza të vazhdueshme 
24/7, por ato lihen pa përkujdesje pas orarit të 
punës dhe fundjavave.”104.

Megjithatë, sipas raportit të MAP-it, kompania 
mbikqyrëse, Luis Berger, ka refuzuar ta zgjasë 
periudhën garantuese.105 Informatat e marra 
nga BIRN jozyrtarisht thonë që periudha 
garantuese nuk ka mundur të zgjatet për shkak 
që kontraktorët për ndërtimin e kompleksit 
tashmë kishin shpenzuar më shumë fonde 
se që ishin paraparë, dhe këtë nga fondet e 
tyre për përfundimin e projektit. Një burim i 
afërt me kompaninë ndërtimore pretendon 
që Pallati i Drejtësisë shkaktuar humbje prej 
7 milionë eurosh për kompaninë bullgare 
që e ka ndërtuar. Më 25 prill 2015, BIRN i 
ka shkruar kompanisë Glavbolgarstroy AD 
nga Bullgaria dhe NPN Hidroterm sh.p.k nga 
Kosovo që bashkë e përbëjnë konsorciumin 
GBS-Hidroterm e që ishin kontraktuar për të 
ndërtuar Pallatin e Drejtësisë, duke u kërkuar 
që të adresojnë çështjet e ngritura në këtë 
raport nga përfituesit e Pallatit të Drejtësisë. 
Partnerët e Konsorciumit nuk u janë përgjigjur 
kërkesave të BIRN.106 

103 Raporti i grupit punues të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, 16 mars 2016

104 Intervistë me Luis Palmeira. Udhëheqës i ekipit të 
Mbikqyrësit të Pallatit të Drejtësisë “Louis Berger”. 27 prill 
2016.

105  Intervistë me zyrtarin e MAP. 15 prill 2016. 

106  BIRN gjithashtu kontaktoi pronarin e Hidroterm, Blerim 
Kuqi, ish-kryetari i komunës së Suharekës dhe ish-ministër i 
Punëve të Brendshme nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, 
që ka refuzuar të jap komente duke thënë që, “partneri kryesor 
i Konsorciumit duhet të përgjigjet për problemet dhe jo ne”.
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Duke shikuar drejt të ardhmes, udhëheqësi 
i ekipit të mbikqyrjes, Luis Palmeira beson 
që është jetike për autoritetet e Kosovës 
që tani t’i kushtojnë vëmendje të posaçme 
mirëmbajtjes së siistemeve të instaluara në 
Pallatin e Drejtësisë. Duke folur specifikisht 
për ndërlikueshmërinë e sistemit gjeotermal, 
Palmeira thotë, “nëse ky sistem prishet – 
potencialisht nga mungesa e mirëmbajtjes – 
ndërtesa do të mbetej pa nxemje dhe ftohje”.  

4. Vendodhja e objektit të ndërtimit 
Shumë palë të interesuara dhe aktorë të 
ndryshëm janë ankuar në BIRN për vendodhjen 
e Pallatit të Drejtësisë –katër kilometra larg 
nga qendra e qytetit- dhe për faktin që nuk ka 
transport publik për të arritur aty.

Qytetarët e Kosovës që kanë nevojë të marrin 
dokumentin që vërteton se nuk janë nën 
hetime107 ose që kanë nevojë ta vizitojnë 
objektin, po ashtu ankohen për mungesën e 
transportit publik nga Prishtina për në Pallat 
që e bën koston e arritjes shumë të lartë.

Rrustem Kosumit i ishte dashur që të shkonte 
pesë herë në Pallatin e Drejtësisë që ta 
merrte certifikatën e biznesit. “Kjo është hera 
e pestë që po më duhet të vij në Pallatin e 
Drejtësisë që ta marr një certifikatë të biznesit 
që tregon se biznesi nuk është në ndonjë 
kontest gjyqësor, dhe përveç që kam humbur 
shumë kohë, çdo udhëtim shkuarje-ardhje më 
kushton dhjetë euro, kështu që deri tani kam 
shpenzuar 50 euro” 108. Një tjetër qytetareje, 
Dafina Kelmendit, i është dashur që të shkonte 
tri herë nga lagja “Taslixhe” që ta marrë një 
dokument. Ajo theksoi se “çdo shkuarje-ardhje 
për në Pallatin e Drejtësisë më kushton 10 
euro. Kjo është hera e tretë që vij këtu dhe 
është shumë shtrenjtë”.109 Ngjashëm, Albert 
Maloku kishte shkuar dy herë në Pallat, një 
herë për të kërkuar dokumentin që nuk është 
nën hetime dhe herën e dytë që ta marrë atë. 
Ai beson se “përafërsisht një shumë prej 10 
eurosh për shkuarje-ardhje në Pallat janë të 

107 Ky dokument nevojitet për shumë aplikacione të punës 
dhe vizave.

108 Intervistë me qytetarin Rrustem Kosumi, 13 prill 2016 në 
Pallatin e Drejtësisë. 

109  Intervistë me qytetaren Dafina Kelmendi, 13 prill 2016 
në Pallatin e Drejtësisë.

papranueshme për njerëzit e rëndomtë sepse 
mezi që mund të paguhet”.110 

Stafi që punon në Pallatin e Drejtësisë po ashtu 
beson se vendodhja është problematike që të 
udhëtohet deri aty për punë111. Sipas Sindikatës 
së Pavarur të Judikaturës, punëtorët që vijnë nga 
regjione të ndryshme të Kosovës shpenzojnë 
përafërsisht katër euro për udhëtim. Ka raste ku 
seancat dëgjimore janë shtyrë pasi që punëtorët 
shpesh janë vonuar pasi që nisja e autobusit nga 
qendra e qytetit për në pallat bëhet vetëm një 
herë në ditë. Ngjashëm, Sindikata e Prokurorive 
të Kosovës112 u shprehën të shqetësuar për 
vendodhjen e objektit, ku përafërsisht 95% e 
punëtorëve (stafi mbështetës) ankohen për 
distancën. 

Në lidhje me këtë, të dy Sindikatat kanë bërë 
disa kërkesa përgjatë vitit 2015 në Ministrinë e 
Administrimit Publik, në Ministrinë e Drejtësisë 
dhe Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial. Pas disa 
takimeve me Ministrinë e Drejtësisë, janë bërë 
premtime për gjetjen e një zgjidhjeje, por asgjë 
nuk ka ndryshuar. Sindikatat kanë paralajmëruar 
që punëtorët do t’i lënë vendet e punës për 
shkak të shpenzimeve të larta të udhëtimit. 

Duke konsideruar se punëtorët janë të obliguar 
të kalojnë në këtë objekt me urdhër të qeverisë, 
atyre iu ishte premtuar që çështja e transportit 
do të zgjidhej brenda dy javëve. Problemi 
vazhdon të ekzistojë. 

Sadri Llumnica, i cili punon si referent ne 
zyrën e Prokurorisë, thotë se ka shumë rraste 
kur klientët shkojnë në Pallat dhe ankohen për 
vonesat e bëra nga distanca e madhe e objektit 
dhe mungesa e transportit alternativ për të 
shkuar aty. Në të njëjtën mënyrë, avokatët 
po ashtu ankohen se shumica e tyre i kanë 
zyret ne qendër të qytetit duke e vështirësuar 
dhënien e ndihmës adekuate për klientët e 
tyre. Kjo është vlerësuar si një problem edhe 
nga disa gjyqtarë ndërkombëtarë, mirëpo ata 
thonë që është më lehtë për ta pasi që ata 
udhëtojnë me vetura të zyrës.113 

110  Intervistë me qytetarin Albert Maloku, 13 prill 2016 në 
Pallatin e Drejtësisë. 

111  Intervistë me Asllan Rusinovci, Sindikata e Punëtorëve 
të Judikaturës. 25 nëntor 2015.

112 Intervistë me Sadri Llumnica, Sindikata e Prokurorive të 
Kosovës, 25 nëntor 2015.

113  Intervistë me gjykatësin e EULEX Anders Gunnar 
Cedhagen. 1 prill 2016 
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Po ashtu, largësia shkakton vonesa në seancat 
dëgjimore pasi që avokatët hasin në vështirësi 
në marrjen e dokumenteve në kohë kur kërkesa 
të reja paraqiten gjatë procedurave gjyqësore. 

“Një nga problemet që ne hasim çdo ditë është 
nevoja për dokumente shtesë të cilat duhen të 
fotokopjohen dhe ne nuk e kemi mundësinë ta 
bëjmë këtë menjëherë pasi që zyret tona janë 
poshtë ne qytet”.114 

Nuk ka hapësirë të parashikuar për avokatët 
në pallat, edhe pse gjyqtarët  dhe prokurorët 
ndërkombëtarë theksojnë se një hapësirë e 
tillë ekziston ne çdo institucion të ngjashëm që 
kanë punuar ata më përpara. Gjyqtarja e EULEX-
it, Anders Cedhagen beson se “avokatët kanë 
nevojë që të konsultohen me klientët e tyre 
dhe në mungesë të këtyre hapësirave krijohen 
vështirësi për ta”.115 

Sipas Asllan Rusinovcit nga Sindikata e Pavarur e 
Judikaturës, edhe pse shumë zyrtarë të Kosovës 
kanë folur për faktin që Pallati i ri siguron 
që “drejtësia duhet të jetë e qasshme për 
publikun”116, në Prishtinë po ndodh e kundërta. 
Sipas tij, çmimi i transportit për punëtorët dhe 
qytetarët që kanë punë në këtë Pallat është 
shumë i shtrenjtë dhe i pa përballueshëm. 

“Të gjithë punëtorët e komunës, PTK-së dhe 
KEK-ut e kanë transportin e ofruar për ta, 
ndërsa për ne, përkundër shumë përpjekjeve që 
kemi bërë, transporti ende nuk është siguruar. 
Përveç nesh, disa prokurorëve dhe gjyqtarëve 
të Gjykatës Supreme dhe të Apelit iu është 
siguruar transporti me vetura zyrtare, ndërsa për 
punëtorët tjerë asgjë ende nuk është vendosur 
dhe kjo është katastrofale”.117

5. problemet me sallat e Gjykimeve
Ndërtesa “D” është ndërtuar specifikisht për 
sallat e gjykimeve, ku janë  në dispozicion 28 
salla. Mirëpo, problemet me sallat e gjyqit 
fillojnë me mungesën e aparateve për regjistrim 

114  Intervistë me Nikë Shala – avokat. Nëntor 2015

115 Intervistë me gjykatësin e EULEX Anders Gunnar 
Cedhagen. 1 prill 2016.. 

116  http://www.md-ks.net/?page=1,8,971 and http://www.
advocacy-center.org/ATRC_USAID/RFA_shq/Udhezime_
rreth_Kostos_se_Propozuar.pdf

117 Asllan Rusinovci, kryetar i Sindikatës së Punëtorëve të 
Judikaturvs, nëntor 2015

audio dhe video të seancave, mungesa e 
tavolinave për avokatët, mungesa e ndriçimit 
dhe ventilimit, hapësirat e vogla, si dhe mungesa 
e monitoruesve të gjyqtarëve. 

Krijimi i këtyre hapësirave pritej që të zgjidhte 
problemin e mbajtjes së gjykimeve nëpër 
zyret e gjykatësve, fakt që ishte identifikuar 
nga stafi monitorues i BIRN-it që nga 2008. 
Megjithatë, BIRN dhe IKS kanë vëzhguar se 
seancat dëgjimore, përkatësisht ato të natyrës 
civile, vazhdonin të mbaheshin në zyret e 
gjykatësve. Po ashtu, edhe pse ka kaluar një 
vit që nga funksionalizimi i kësaj gjykate, ka 
gjyqtarë që ende nuk kanë mbajtur seanca në 
këto salla të gjykimeve. Kjo ndodh më së shumti 
në departamentin civil, përfaqësuesit e të cilit 
thonë se sallat janë të zëna nga rastet e natyrës 
penale për shkak të një numri të madh të palëve 
të përfshira në seanca.

“E di që nëse e mbaj gjykimin në sallë, palët e 
përfshira dhe unë do të ndiheshim më rehat. 
Mirëpo shumica e sallave janë gjithmonë të 
zëna, kështu që unë jam i obliguar të mbaj 
gjykimet në zyrën time edhe në rastet ku ka 
shumë të akuzuar të përfshirë”, tha gjykatësi 
Zenel Leku.118 

Gjykatësja Cedhagen po ashtu ishte çuditur se 
si sallat nuk po përdoreshin dhe se gjyqtarët i 
mbanin gjykimet në zyret e tyre.119 

Prokurori i EULEX-it Andrew Hughes e sheh si 
të çuditshme se si korridoret e Pallatit janë më 
të mëdha se sa sallat e gjykimeve, sidomos për 
rastet me krime serioze që mund të përfshijnë 
rreth 25 të akuzuar, ku secili ka një avokat, 
prokuror, gjyqtar, përkthyes, të cilët e ngritin 
numrin deri në 50, pa përfshirë të interesuarit 
e tjerë. Sipas tij, kompania që e ka ndërtuar 
objektin si duket nuk ka pasur eksperiencë 
të mëhershme në ndërtimin e sallave të 
gjykimeve.120 

Ngjashëm, prokurori i EULEX-it Rubert Kucharski 
beson se të akuzuarit dhe avokatët duhen të 
ulen në ulëse të dizajnuara vetëm për ta dhe 
jo në ulëset e njëjta si anëtarët e publikut, 

118  Zenel Leku, gjykatës në Departamentin Civil të Gjykatës 
Themelore në Prishtinë, dhjetor 2015

119 Intervistë me gjykatësin e EULEX Anders Gunnar 
Cedhagen. 1 prill 2016.

120  Intervistë me prokurorin e EULEX Andrew Hughes. 2 
prill 2016.. 
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sepse ata i përkasin pjesës së gjykimit e jo të 
audiencës.121

Avokatët janë ankuar për mungesë të tavolinave, 
gjë që i detyron ata t’i mbajnë të gjitha 
dokumentet në duart e tyre ose t’i lënë në tokë. 

“Unë nuk e di se si mund ta bëjmë punën tonë në 
këto salla të gjykimeve, pasi që me përjashtim 
të sallës së madhe të gjykimeve që ka tavolina 
për avokatë (që zakonisht është e rezervuar për 
gjykatësit e EULEX-it), në sallat tjera ne duhet që 
t’i mbajmë të gjitha dokumentet e rastit në duart 
tona ose t’i vendosim ato në tokë”, tha avokati 
Nikë Shala.122 “Bazuar në faktin që Gjykata 
Themelore në Prishtinë ishte njëra nga gjykatat 
që kishte mungesë të sallave në të kaluarën, kjo 
ka kontribuar që ne të vlerësohemi si gjykata 
me më së paku transparencë, duke përjashtuar 
parimin e publicitetit dhe pjesëmarrjen e palëve 
të interesuara. Ne shpresonim ta ndryshojmë 
këtë perceptim të publikut ndaj gjykimeve me 
objektin e ri. Fatkeqësisht, hija e jo transparencës 
na ka ndjekur edhe ne Pallatin e ri të Drejtësisë”, 
vazhdoi Shala. 

Duke mos ndjekur obligimin që t’i incizojnë 
seancat gjyqësore, që është e përcaktuar me 
Kodin e Procedurës Penale të Kosovës123, është 
shumë shqetësuese për gjykatën në Prishtinë, 
pasi që në objektin “D” mungojnë mjetet për 
audio dhe video regjistrim të seancave.

Ka përjashtim në sallat ku EULEX-i i mban 
gjykimet, ku ndonjëherë audio dhe përkthimi 
janë të siguruara, por ato merren prapë në fund 
të seancës, pasi që janë pronë e EULEX-it.

Një problem tjetër është mungesa e ekraneve 
të monitorimit para gjyqtarëve, nga ku ata do të 
kishin mundësinë ta ndjekin procesin gjyqësor 
dhe ta shohin ekspozimin e dëshmive. Ka raste 
ku në mungesë të monitorëve para trupit gjykues, 
dikush është i obliguar që ta ndalojë folësin dhe 
ta shohë se çfarë ka shkruar daktilografi, duke 
rezultuar ne humbje të kohës dhe të dinamizmit 
të seancës.

Po ashtu, ka ndodhur që avokati ose prokurori 
përgjatë marrjes në pyetje t’i bëjnë pyetjet e 
njëjta që ishin përgjigjur, dhe nëse gjykatësit 
nuk e kishin regjistruar këtë në memorie dhe 

121  Intervistë me prokurorin e EULEX Robert Kucharski. 5 
prill 2016. 

122  Avokati Nikë Shala, nëntor 2015

123 Neni 208 i Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 
Kosovës. 

nëse nuk e kishin përcjellur procesin, përsëritja 
e pyetjeve dhe përgjigjeve ishte ngarkesë për 
regjistrimet.

BIRN ishte interesuar me problemet  e 
përmendura më lartë sepse janë probleme 
që janë ngritur nga shumë pjesëtarë të stafit. 
Raporti i MAP ka theksuar se ka probleme të 
tjera me Pallatin e Drejtësisë, sikurse sistemi i 
DMS dhe BMS që merren me sigurinë dhe me 
problemet në infrastrukturë përreth Pallatit, 
siç është zgjerimi i rrugës për në Pallat dhe 
vendosja e rrethojave rreth saj. Këto probleme 
do të adresohen ne grupin punues të udhëhequr 
nga ministria. Çështjet e sigurisë janë një 
shqetësim i madh edhe për Palmeiran. “DMS apo 
Sistemi për Menaxhimin e Rrezikut për Pallatin 
e Drejtësisë është një çështje serioze të cilën 
autoritetet e Kosovës duhet ta kenë parasysh. 
DMS kontrollon dhe monitoron alarmin e zjarrit, 
kamerave CCTV,dhe sistemet për detektimin e 
personave të paautorizuar. Për më shumë se një 
vit, DMS nuk është duke funksionuar, që paraqet 
një rrezik për sigurinë e stafit dhe ndërtesës. 
Në përpjekje për t’i adresuar këto probleme, 
Palmeira ka kërkuar që Ministria e Administratës 
Publike t’i ofrojë një organogram se kush për 
çfarë është përgjegjës në Pallat. MAP nuk ka 
ofruar këto të dhëna. “Deri tani, përkundër një 
kërkese zyrtare, ne nuk i kemi parë procedurat e 
operimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesës.”124 

rekomandimet:

 � Të ofrohet transport publik për dhe në Pallat 
të Drejtësisë, që do të ishte në shërbim të 
stafit, palëve të interesuara dhe qytetarëve të 
zakonshëm. 

 � Rezultatet e Matjeve të Kualitetit të Ajrit të 
komisionuara nga Zyra e BE-së në Kosovë 
duhet të bëhen publike, ngase aktualisht 
nuk janë të qasshme për publikun. Ministria 
e Administratës Publike duhet të iniciojë 
publikimin e këtyre rezultateve. Në rast se 
MAP ka dyshime rreth këtyre rezultateve 
atëherë duhet ta angazhojë Institutin e 
Mjekësisë së Punës në Kosovë që të ndërmarrë 
matjen e kualitetit të ajrit. Vetëm kjo formë e 
transparencës do të ulte panikun që aktualisht 
po e lë në hije punën e atyre që përdorin 
Pallatin e Drejtësisë në orar të plotë të punës. 

124  Intervistë me Luis Palmeira. Udhëheqës i ekipit të 
Mbikqyrësit të Pallatit të Drejtësisë “Louis Berger”. 27 prill 
2016.
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 � Të ofrohet mirëmbajtje 24/7 për sistemin 
e HAVC përmes ekspertëve/kompanive të 
kualifikuara që kanë njohuri rreth sistemeve 
të ndërlikuara gjeotermale, kompanive që 
kanë ekspertizë në menaxhimin e sistemit 
të ventilimit si dhe atyre që kanë përvojë në 
sistemet e Menaxhimit të Ndërtesave (BMS). 
Tani që Pallati i Drejtësisë është plotësisht 
funksional dhe i stërngarkuar, qeveria e 
Kosovës duhet të dedikojë fonde shtesë 
çdo vit për të mirëmbajtur këto ndërtesa 
komplekse siç duhet. Vonesat në ofrimin e 
ekspertizës së nevojshme në mirëmbajtjen e 
këtyre ndërtesave ka të ngjarë të shkaktojnë 
probleme shumë më serioze në të ardhmen;

 � Të operacionalizohet Sistemi për Menaxhimin 
e Rreziqeve në mënyrë që rritet siguria për 
stafin që punon në Pallatin e Drejtësisë, që të 
mbrohet stafi nga grabitjet si dhe zjarri, duke 
pasur parasysh ndjeshmërinë e lartë dhe 
rreziqet e larta potenciale të përdoruesve të 
Pallatit të Drejtësisë;

 � MAP në bashkëpunim me KGJK dhe KPK 
duhet të ofrojnë instruksione më të qarta 
dhe më të shpeshta për përdoruesit e Pallatit 
të Drejtësisë se si duhet të menaxhohen 
kontrolluesit e temperaturës. Diskutime 
të rregullta me stafin rreth kësaj duhet të 
organizohen ngase askush nga stafi nuk ka 
punuar më herët në ambiente me dritare të 
mbyllura hermetikisht;

 � KGjK duhet të raportojë stafin duhanpirës në 
ndërtesë, në daljet apo në ura mes ndërtesave 
në mënyrë që të sigurojë që individët të 
marrin gjobat e përcaktuara me ligj. Deri më 
tani, askush që punon në ndërtesë nuk është 
gjobitur kur është nxënë duke pirë duhan dhe 
kjo mungesë e disciplinës do të vazhdojnë 
nëse KGJK nuk ndërmerrë masa kontrete për 
të raportuar personat që shkelin ndalesën 
për pirje të duhanit dhe kështu e rrezikojnë të 
gjithë ndërtesën; 

 � Prokuroria duhet t’i vazhdojë hetimet në 
mënyrë që të vendoset nëse ka ndodhur 
ndonjë sjellje e keqe apo ndonjë abuzim ne 
mënyrë që të mbrohen paratë e taksapaguesve 
evropianë dhe kosovarë;

 � Sigurimi i transportit publik për në Pallatin e 
Drejtësisë, për stafin, palët e interesuara dhe 
qytetarët e thjeshtë.

MosuniFiKiMi i tAKsAVe 
GJYQësore nëpër 
GJYKAtAt e KosoVës
Monitorimi i BIRN dhe I/KS ka vërejtur që edhe 
taksa gjyqësore në shtatë gjykatat themelore 
interpretohet në forma të ndryshme përfshirë 
pagesën dhe lirimin nga pagesa e saj, 
përkundër faktit që ekziston bazë ligjore për 
unifikimin e taksave gjyqësore.

Sipas Udhëzimit Administrativ për Unifikimin 
e Taksave Gjyqësore,125 të gjitha gjykatat e 
Kosovës i kërkojnë ato sipas këtij udhëzimi, 
mirëpo ka laramani rreth pagesës së taksave 
gjyqësore  në praktikë. 

Ky mosunifikim vërehet te pagesa e taksës 
gjyqësore për pajtim gjyqësor, përgjigjet në 
padi dhe tek lirimi nga pagesa e taksës.

taksa për pajtim Gjyqësor

Gjykatat nuk janë unike sa i përket aplikimit të 
udhëzimit administrativ edhe sa i përket taksës 
për pajtim gjyqësor, ngase në disa gjykata kjo 
taksë kërkohet, ndërsa të tjera jo, përderisa 
ka raste ku në disa gjykata kërkohet 50% e 
vlerës së kontestit, ndërsa në të tjera kjo taksë 
i lihet në të drejtën e zgjedhjes së vetë palës! 
Taksa gjyqësore llogaritet sipas udhëzimit 
administrativ 2008/02, për unifikimin e taksave 
gjyqësore, përkatësisht nenit 10  për tarifat e 
taksave gjyqësore.

Në Gjykatën Themelore të Prizrenit dhe të 
Pejës, kërkohet pagesa e taksës për pajtimin 
gjyqësor, varësisht nga lartësia e vlerës së 
pajtimit.126 Kjo kërkohet edhe në Gjykatën 
Themelore të Gjakovës, vetëm se në këtë 

125  Udhëzimi administrativ nr.2008/02 për unifikimin e 
taksave gjyqësore, i ndryshuar dhe plotësuar me vendimet e 
KGJK-së nr. 20/2012, datë 09.03.2012 dhe KGJK. Nr. 37/2012 
datë 23.03.2012

126   Intervistë me Bashkim Beshi, përgjegjës i referatit civil 
në Gjykatën Themelore në Prizren. Sipas  tij taksa gjyqësore 
për pajtim gjyqësor paguhet dhe kjo taksë paguhet varësisht 
nga vlera e kontestit. Këtë taksë sipas tij e marrin duke u 
bazuar në udhëzimin administrativ për unifikimin e taksave 
gjyqësore. Poashtu mendim tënjëjtë ka edhe Muhamet 
Asanaj, administrator në gjykatën themelore në Pejë.
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gjykatë secila palë nga 50 përqind të taksës 
gjyqësore të pajtimit gjyqësor.127

Degët në Malishevë dhe Rahovec, edhe pse 
janë degë të Gjykatës Themelore në Gjakovë, 
e kërkojnë taksën për pajtim gjyqësor ndryshe 
nga njëra- tjetra. Ajo në Malishevë taksën e 
kërkon vetëm nëse palët dëshirojnë që ta 
bëjnë një pajtim të plotfuqishëm, mirëpo në 
të kundërtën nuk e paguajnë fare.128 Ndërsa 
në gjykatën e Rahovecit, taksa për pajtim 
gjyqësor paguhet vetëm 50 përqind e lartësisë 
së arritjes së marrëveshjes.129 Në anën tjetër, 
në Gjykatën Themelore në Ferizaj paguhet 
vetëm gjysma e vlerës së taksës e cila është 
paguar në padi130 e në Gjykatën Themelore në 
Mitrovicë, por në shumicën e rasteve kërkohet 
një taksë e tillë.131

BIRN ka tentuar të marrë përgjigje edhe nga 
Gjykata themelore në Prishtinë, por kjo e 
fundit nuk ka kthyer përgjigje.

127   Intervistë me Administratorin e Gjykatës Themelore në 
Gjakovë Rudin Elezi. 

128   Intervistë me referentin civil, Liman Javori.

129   Intervistë me ndihmës administratorin e Gjykatës 
Themelore në Gjakovë, dega në Rahovec, Bujar Sylka.

130   Intervistë me Sejdi Sadiku, administrator i Gjykatës 
Themelore të Ferizajt.

131   Interviste me Faton Ademin, gjyqtar nëGjykatën 
Themelore nëMitrovicë. Sipas gjyqtarit Ademi: “Sa i 
përketpagesëssë pajtimit gjyqësor, as nëGjykatën Themelore 
nuk ka njëpraktikëtë unifikimit, unë pjesëndërmuese e 
obligoj pagesënpër pajtim në vlerën sikurse te vendimi, sa 
i përket aspektit ligjor konsideroj se dispozita e nenit 457 
sqaron këtë situatë ku thotë se edhe për pajtimin e tentuar 
por pa sukses, e lëremë për pajtim të arritur. Pastaj pajtimi 
gjyqësorështë vendim gjyqësor i arritur me marrëveshjen e 
palëve, sepse pajtimi është titull ekzekutiv”.

taksa për përgjigje në padi
Gjatëmonitorimit, BIRN ka vërejtur qëtë gjitha 
Gjykatat Themelore e interpretojnë njëjtë 
ligjin, duke mos kërkuar taksë për përgjigje në 
padi, me përjashtim tëdy degëve të Gjykatës 
Themelore të Prizrenit, përkatësisht në atë të 
Suharekës dhe Dragashit, ku kjo taksë paguhet 
në shumën prej 20 euro.132

Lirimi nga pagesa e taksave 
gjyqësore
Në Udhëzimin Administrativ nr.2008/02 për 
unifikimin e taksave gjyqësore, parashihen edhe 
kategoritë e liruara nga taksat gjyqësore, mirëpo 
neni 7 i këtij udhëzimi nuk zbatohet në mënyrë 
unike.  Neni 7.1 dhe 7.2 i Udhëzimit Administrativ 
nr. 2008/02 nënvizon personat dhe kategoritë 
e liruara nga taksa për pajtim gjyqësor,  sipas 
të cilit lirohen ata të cilit ushtrojnë kërkesa 
që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës, si 
dhe personi në gjendje të vështirë ekonomike, 
personi fizik i cili siguron dëshmi që është 
përfitues i ndihmës sociale dhe personi që 
është duke marrë ndihma ligjore”.

132    Sipas referenteve civile Akile Lumi dhe Luljeta Cikaqi, 
taksa për përgjigje në padiështë kërkuar në bazë të nenit 10.8 
të udhëzimit administrativ nr. 2008/02, për unifikimin e taksave 
gjyqësore, ku thuhet: “të gjitha parashtresat tjera  20 euro”.

Gjykata Kërkesa Pagesa Nuk kërkohet pagesa 50- 50

Prizren Kërkohet

Pejë Kërkohet

Gjakovë 50- 50

Mitrovicë Kërkohet

Ferizaj 50- 50

Malishevë Nuk kërkohet

Rahovec 50- 50

tabela 8: taksa për pajtim gjyqësor

tabela 9: taksa për përgjigje në padi

Gjykata Përgjigje në padi

Suharekë 20 Euro

Dragash 20 Euro
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Në disa gjykata, personat e liruar nga pagesa janë 
ata që parashtrojnë kërkesa për marrëdhënie 
pune, ata që marrin ndihma sociale dhe personat 
që marrin ndihma ligjore nga Zyra e Qarkut për 
Ndihma Ligjore, ndërsa në disa gjykata tjera, janë 
të liruar edhe familjarët e dëshmorëve, invalidët 
e luftës dhe personat me aftësi të kufizuara, 
përderisa ka gjykata që nuk lirojnë nga pagesa 
as personat që shfrytëzojnë ndihma sociale.

Në Gjykatën Themelore në Prizren të liruar 
nga taksat gjyqësore janë të gjithë personat 
që shfrytëzojnë ndihma sociale, personat që 
parashtrojnë kërkesa nga marrëdhënia e punës, 
kategoritë e dala nga lufta, siç janë familjarët 
e dëshmorëve, invalidët e luftës, personat me 
aftësi të kufizuar.133 Ndërsa edhe pse është degë 
e Gjykatës Themelore në Prizren, në degën e 
Suharekës  lirohen nga pagesa vetëm personat 
që parashtrojnë kërkesa nga marrëdhënia e 
punës dhe personat që shfrytëzojnë ndihma 
sociale, ndërsa kategoritë e daluranga lufta, 
siç janë familjarët e dëshmorëve, invalidët e 
luftës, personat me aftësi të kufizuara, nuk janë 
të liruar.134

Në Gjykatën Themelore të Pejës, Gjilanit dhe 
Ferizajt të liruar nga taksat gjyqësore janë 

133   Intervistë me përgjegjësin e referatit civil në gjykatën 
themelore në Prizren, Bashkim Beshi.

134   Intervistë me referenten civile Akile Lumi dhe Luljeta 
Cikaqinë Gjykatën Themelore në Prizren, dega në Suharekë. 
Sipas tyre, ato janë duke vepruar sipas nenit 7 të Udhëzimin 
Administrativ, nr. 2008/02 për unifikimin e taksave gjyqësore, 
ku të liruara janë vetëm këto kategori,e jo edhe kategoritë 
tjera, ndërsa sipas tyre deri tani askush nuk i ka udhëzuar që 
edhe këto kategori duhet të lirohen nga taksat..

të gjithë personat që shfrytëzojnë ndihma 
sociale, personat që parashtrojnë kërkesa nga 
marrëdhënia e punës, kategoritë e dalura nga 
lufta, siç janë familjarët e dëshmorëve, invalidët 
e luftës, personat me aftësi të kufizuar.135

Ndërsa, në Gjykatën Themelore të Gjakovës 
personat e liruar nga pagesa janë vetëm 
personat që bëjnë kërkesë të cilat kanë të 
bëjnë me marrëdhënie pune dhe personi që 
është shfrytëzues i ndihmave sociale, ndërsa 
kategoritë e dala nga lufta, siç janë familjarët 
e dëshmorëve, invalidët e luftës, personat me 
aftësi të kufizuar nuk janë të liruar nga pagesa.136

Në gjykatën e Rahovecit, edhe pse degë e 
Gjykatës Themelore të Gjakovës, personat e 
liruar nga taksa gjyqësore janë vetëm personat 
që ushtrojnë kërkesë nga marrëdhënia e 

135   Intervistë me Muhamet Asanaj, administrator në 
Gjykatën Themelore të Pejës dhe Riza Begolli, referent civil 
në këtë gjykatë dhe intervistë me administratoren Valbon 
Dulahu, në Gjykatën Themelore të Gjilanit.

136   Intervistë me Rudin Elezi administrator i Gjykatës 
Themelore në Gjakovë. Sipas tij në këtë gjykatë veprohet vetëm 
në bazë të udhëzimit administrativ nr.2008/02, për unifikimin 
e taksave gjyqësore. Intervistë me Sejdi Sadiku, administrator 
në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Sipas tij personat e liruar 
nga pagesa e taksave gjyqësore, janë personi i cili parashtron 
kërkesa që kanë të bëjnë me marrëdhënie pune, personi me 
gjendje të vështirë ekonomike, nëse pagesa e taksës ndikon 
drejtpërdrejt në rrezikimin e ekzistencës së tij, personat që 
marrin ndihma sociale dhe sipas tij familjarët e dëshmorëve, 
invalidëve të luftës, veteranëve, pjesëtarëve të UCK-së, 
viktimave civile dhe familjeve të tyre, janë të liruar sipas ligjit 
nr. 04/L-054,  por zbatimi i këtij ligji në kuptim të nenit 20 ka 
qenë i varur nga adoptimi i akteve nënligjore, të cilat kanë qenë 
të nevojshme , që t’ i nxjerrë ministria përkatëse, në mënyrë që 
të përcaktohen këto kategori, ndërsa sipas tij, deri me tani nuk 
janë të njoftuar seka përfunduar zyrtarisht ky proces.

Gjykata Kërkesë nga marrëdhënia e punës Kategoritë me ndihma sociale Kategoritë e dala 
nga lufta

Prishtinë — — √

Prizren — — —

Pejë — — —

Gjilan — — —

Mitrovicë — — √

Gjakovë — — √

Ferizaj — — —

Suharekë — — √

Rahovec — √ √

tabela 10: Lirimi nga pagesa e taksave gjyqësore
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punës, ndërsa nuk janë të liruar nga pagesa 
as personat që shfrytëzojnë ndihma sociale as 
kategoritë e dala nga lufta, pra këta i paguajnë 
taksat gjyqësore.137

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, të liruar 
nga taksat gjyqësore janë vetëm personat 
që parashtrojnë kërkesa nga marrëdhënia 
e punës, personat që shfrytëzojnë ndihma 
sociale, ndërsa kategoritë e dalura nga lufta 
paguajnë taksat gjyqësore. 

Në Gjykatën Themelore të Mitrovicë, nuk janë të 
liruar nga taksat kategoritë e dala nga lufta.138

përfundim

BIRN dhe I/KS, konsiderojnë që edhe përkundër 
faktit se ekziston udhëzimi administrativ për 
unifikimin e taksave gjyqësore nëpër gjykatat 
e Kosovës, në praktikë kjo nuk ndodh. Si 
rezultat, qytetarët e Kosovës, nuk trajtohen 
njëjtë para Ligjit. Prandaj, Këshilli Gjyqësor 
i Kosovës duhet sa më parë të dalë me një 
interpretim unik për udhëzimin e taksave 
gjyqësore dhe mos të lejojë që edhe më tutje 
gjykatat themelore dhe degët e tyre, të bëjnë 
interpretimin e ligjit në mënyrë të gabuar dhe 
të ndryshe nga njëra tjetra. 

Poashtu, KGJK duhet që sa më shpejt të bëjë 
unifikimin e udhëzimit administrativ, në mënyrë 
që mos të lejojë edhe më tutje diskriminimin 
dhe dëmtimin në aspektin material të palëve 
në procedurë  të cilat jetojnë brenda territorit 
të njëjtë.

GreVA e GJYQtArëVe
Muaji mars i vitit 2015 solli një kthesë në sistemin 
gjyqësor të Kosovës. Ky muaj u karakterizua me 
grevën e gjyqtarëve e cila zgjati më shumë se 
dy javë. Shkaktar i grevës ishte mosplotësimi i 
kërkesës së gjyqtarëve për rritjen e pagës prej 

137   Intervistë me ndihmës administratorin e Gjykatës 
Themelore në Gjakovë, dega Rahovec, Bujar Sylka.

138   Intervistë me Faton Ademin, gjykatësnë Gjykatën 
Themelore në Mitrovicë.

25% si pjesë e një marrëveshjeje të arritur një 
vit më parë në mes të ministrit të Drejtësisë, 
Hajredin Kuçi, Këshillit Gjyqësor të Kosovës 
dhe Shoqatës së Gjyqtarëve për shtesën në 
paga prej 200 euro për gjyqtarët, në emër të 
rrezikshmërisë së punës që kryejnë139. Në mes 
tjerash, gjyqtarët kërkuan edhe nivelizimine 
pagave me prokurorët.

Greva e gjyqtarëve solli takimin në mes të Enver 
Pecit, kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës 
dhe kryetarëvetë shtatë gjykatave themelore.  
Këta të fundit shprehen shqetësimin se greva 
e gjykatësve nuk po merr vëmendjen e duhur 
nga dy pushtetet tjera të barabarta-legjislativi 
e ekzekutivi pasi nuk po vërehej as lëvizja më 
e vogël e qeverisë për plotësimin e kërkesave 
të grevistëve140. Megjithatë, pas këtij takimi kjo 
grevë u ndërpre pa arritur qëllimet për të cilat 
edhe kishte nisur141. 

Përmes një letre, gjyqtarët grevistë të pakënaqur 
me pagat e tyre përveç institucioneve të 
drejtësisë, iu kishin ankuar edhe Presidentes 
Atifete Jahjaga duke i bërë me dije se  “greva 
e gjyqtarëve nuk është diçka që ka ndodhur 
aty për aty, por se kësaj greve i kanë paraprirë 
një mori përpjekjesh dhe mundimesh që 
të gjendet “zgjidhje adekuate”142. Në letrën 
drejtuar Presidentes, gjyqtarët grevistë kishin 
bashkangjitur shkresat dhe komunikimet 
zyrtare të tyre me Qeverinë dhe Këshillin 
Gjyqësor të Kosovës.

Grevën e gjyqtarëve e kishin vlerësuar si 
legjitime edhe avokatët. Bardh Maksuti, 
avokat nga Gjakova, i shqetësuar me grevën 
e gjykatësve kishte thënë së  kjo grevë 

139   Gjykatësit Grevistë të Irrituar nga Presidentja, KGjK 
dhe Mediat. KALLXO.com. 16 mars 2015. http://live.kallxo.
com/sq/MTL/Gjykatesit-Greviste-te-Irrituar-nga-Presidentja-
KGjK-dhe-Mediat-5517

140  Gjyqtaret “Dorezohen” per te Miren e Qytetareve. 
27 mars 2015. http://live.kallxo.com/sq/MTL/Gjyqtaret-
Dorezohen-per-te-Miren-e-Qytetareve-5734

141  Gjykatesit Greviste te Irrituar nga Presidentja, KGJK 
dhe Mediat. 16 mars 2015.http://live.kallxo.com/sq/MTL/
Gjykatesit-Greviste-te-Irrituar-nga-Presidentja-KGjK-dhe-
Mediat-5517

142   Telashet qe shkaktoi gresa e gjykatesve ne Gjakove. 
KALLXO.com. 31 mars 2015. http://live.kallxo.com/sq/MTL/
Telashet-qe-Shkaktoi-Greva-e-Gjykatesve-ne-Gjakove-5793
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është legjitime por që tek palët ka ndikuar 
negativisht.

“Është shumë normale që greva ka ndikuar te 
palët negativisht, për arsye se të gjitha seancat 
janë shtyrë. Megjithatë palët të cilët unë kam 
përfaqësuar kanë treguar mirëkuptim”. 143

Pavarësisht grevës, jo vetëm që nuk u realizuan 
kërkesat e gjyqtarëve, por kjo grevë rezultoi 
me shtyrjen e një numri të madh të seancave  
gjyqësore  në nivel vendi.

Nga të dhënat zyrtare të siguruara nga 
përfaqësuesit e grevës së gjyqtarëve, për 
periudhën prej 3 deri më 20 mars në nivel 
vendi rezulton se brenda kësaj periudhe janë 
shtyrë 5 mijë e 604 seanca gjyqësore.144

143   Telashet qe shkaktoi gresa e gjykatesve ne Gjakove. 
KALLXO.com. 31 mars 2015. http://live.kallxo.com/sq/MTL/
Telashet-qe-Shkaktoi-Greva-e-Gjykatesve-ne-Gjakove-5793

144    Të dhënat janë nxjerrë nga monitorimi i BIRN gjatë 
kohës së grevës në shtatë Gjykatat Themelore në Kosovë.

Nga kjo grevë, vetëm në Divizionin e 
Kundërvajtjes në të gjitha Gjykatat Themelore 
kanë dështuar mbi 3 mijë seanca.

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë dhe 
degët e saj, gjatë periudhës së grevës janë 
shtyrë 2, 066 seanca gjyqësore në të gjitha 
departamentet.

Në Gjykatën Themelore në Prizren dhe 
degët e saj, gjatë periudhës së grevës kanë 
dështuar 1, 106 seanca gjyqësore në të gjitha 
departamentet.

Në Gjykatën Themelore të Pejës dhe degët e 
saj, gjatë periudhës së grevës  kanë dështuar  
846 seanca gjyqësore.

Në Gjykatën Themelore të Mitrovicës dhe 
degët e saj, gjatë periudhës së grevës kanë 
dështuar 342 seanca.

Në Gjykatën Themelore në Gjilan dhe degët e 
saj, gjatë periudhës së grevës kanë dështuar 
352 seanca.

Prishtinë

Pejë

Gjilan

Gjakovë

Ferizaj

Prizren

Mitrovicë

2 066

846

352

407

485

1 106

342

Nga kjo grevë, vetëm në Divizionin e Kundërvajtjes në të gjitha Gjykatat Themelore kanë dështuar mbi 3 mijë seanca.
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Në Gjykatën Themelore në Ferizaj dhe degët 
e saj, gjatë periudhës së grevës kanë dështuar 
485 seanca.

Në Gjykatën Themelore në Gjakovë dhe degët 
e saj, gjatë periudhës së grevës kanë dështuar 
407 seanca.

Kësaj greve nuk iu kishin bashkuar gjyqtarët e 
Gjykatës së Apelit dhe ata të Gjykatës Supreme 
të Kosovës.

Shumica e këtyre seancave të cilat kanë 
dështuar si shkak i grevës, janë shtyrë në 
afat të pacaktuar, mirëpo në shtatë gjykatat 
themelore janë mbajtur seancat të cilat janë 
cilësuar si raste urgjente. 

Po ashtu gjatë muajit mars 2015, edhe 
përkundër grevës së gjyqtarëve, monitoruesit 
e BIRN kanë monitoruar seanca të natyrës 
urgjente.

Gjatë kësaj periudhe, gjithsej janë monitoruar 
40 seanca gjyqësore, prej të cilave 34 rastet 
me paraburgim, 4 raste të korrupsionit, dhedy 
seanca të natyrës tjetër.

Gjyqtarët grevistë e kishin ndërprerë grevën 
pasi që atyre iu premtua plotësimi i kërkesave 
të tyre. Megjithatë kjo nuk ka ndodhur dhe 
për këtë përfaqësuesit egjyqtarëve grevistë 
ndihen të tradhtuar.

“Ne ndihemi të tradhtuar, pasi që na është 
premtuar se do të fillojnë të na plotësohen 
kërkesat të cilat i kemi kërkuar me anë të grevës, 
mirëpo një gjë e tillë pothuajse edhe pas gati 
nëntë muajsh nuk ka ndodhur. Që nga ajo kohë 
nuk është marrë askush më me neve”. 145

Sipas gjyqtarit Zenel Leku i cili gjatë grevës 
përfaqësonte gjyqtarët,greva nuk kishte arritur 
qëllimin e saj. Përkundrazi, kjo grevësolli 
shtyrjen e një numri të madh të lëndëve në 
të gjitha gjykatat themelore në nivel vendi, 
duke komplikuar kështu orarin e caktimit të 
seancave.Greva e gjyqtarëve vendorë kishte 
paraqitur problemtë madh edhe për gjyqtarët 
e EULEX-it.Shumë seanca të cilat i kishin 
planifikuar t’i mbajnë janështyrë për shkak se 

145    Zenel Leku – Përfaqësues i gjyqtarëve grevist

në trupat gjykuese ishin të angazhuar edhe 
gjyqtarë vendorë. 146

BIRN në takimet që ka pasur me përfaqësuesit 
grevistë të gjyqtarëve ka kuptuar se 
gjyqtarët presin që në fillim vitin 2016 do t’u 
plotësohen kërkesat e tyre. Ata thonë se nëse 
nuk do të ketë ndonjë lëvizje drejt realizimittë 
kërkesave, nuk e përjashtojnë mundësinë që 
sërish të hyjnë në grevë.147

BIRN është i shqetësuar me këtë situatë të 
paraqitur në sistemin gjyqësor dhe inkurajon 
Ministrinë e Drejtësisë dhe Këshillin Gjyqësor 
të Kosovës që të merren seriozisht me kërkesat 
e gjyqtarëve dhe të gjejnë një zgjidhje të 
përbashkët.

Kuadrot Aktuale në prokurori Dhe 
Gjykata 

Mungesa e numrit të mjaftueshëm të gjykatësve, 
prokurorëve e bashkëpunëtorëve profesionalë 
po vazhdon të jetë ndër problemet kyçe të 
sistemit të drejtësisë në Kosovë. 

Kjo mungesë ka shkaktuar vonesa në zgjidhjen 
e lëndëve nëpër gjykata dhe prokurori si dhe 
ka kontribuuar në grumbullimin e tyre, madje 
edhe nëparashkrimin e lëndëve vit pas viti.

Për më shumë, kjo mungesë po ndikon edhe 
nëzvarritjet procedurale,vjetërsimine tyre dhe 
pakënaqësitë në rritje të tëgjitha palëve të cilat 
në tërësinë kohore nga koha e parashtrimeve 
në gjykata, presin me vite deri në shqyrtimet 
e para të tyre. Ky fakt është i njohur edhe për 
Këshillin Gjyqësor të Kosovës.

Krahasuar me raportin e dalë nga monitorimi 
i gjykatave të rregullta në vitin 2014, ku BIRN 
kishte theksuar nevojën urgjente për shtimin e 
kuadrove, veçanërisht në gjykatat dhe prokuroritë 
me fluks të shtuar të lëndëve, siç është Prishtina, 
edhe një vit pas, shihet se nuk është arritur progres 
në këtë fushë. Kështu, lëndët po vazhdojnë të 

146   http://live.kallxo.com/sq/MTL/Shtyhet-per-Here-te-
Dyte-Seanca-ndaj-ish-Gjyqtarit-5659

147   Zenel Leku – Përfaqësues I gjyqtarëve grevist
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grumbullohen dhe gjyqtarët e prokurorët aktual 
ende nuk po arrijnë tëpërmbushin obligimet e tyre 
profesionale në kohë.

Aspak më mirë nuk është puna as me numrin 
e bashkëpunëtorëve profesionalë, e që janëtë 
domosdoshëm për lehtësimin e punës së 
gjyqtarëve. Rekomandimi i KGjK-së ishte që 
për çdody gjyqtarë të ketë 1 bashkëpunëtor 
profesional, e  që në praktikë është dëshmuar të 
jetë i pamjaftueshëm në krahasim me nevojën 
reale të gjykatave. Kur BIRN kishte analizuar në 
detaje këtë problematikë në vitin 2014, kërkesat 
e gjykatave për numrin e bashkëpunëtorëve 
profesional ishin si në vijim: 148

 � Gjykata Themelore në Prizren – ka nevojë 
për së paku edhe 5 gjyqtarë dhe 15 
bashkëpunëtorë profesionalë; 

 �  Gjykata Themelore në Mitrovicë, - së paku 15 
bashkëpunëtorë profesionalë.

 � Gjykata Themelore në Pejë – së paku edhe 
2 gjyqtarë (një në Pejë dhe një në degën e 
Klinës). Në degët Klinë, Deçan dhe Istog janë 
të nevojshëm edhe nga dy bashkëpunëtorë 
profesionalë.

148   Raporti i Monitorimit të Gjykatave 2014” BIRN/Internews Kosova, fq.34- 38. Linku: http://drejtesianekosove.com/repository/
docs/BIRN_report_2014_ALB_ëeb_344069.pdf

 � Gjykata Themelore në Gjakovë – ka nevojë 
për shtimin e së paku 3 bashkëpunëtorëve 
profesionalë, si dhe njënë degën në 
Rahovec dhe 2 bashkëpunëtorë në degën në 
Malishevë. Në kohën e analizës së kuadrove 
gjatë vitit 2014,  në Gjakovë 6 gjyqtarë kanë 
lënë punën. I domosdoshëm u pa plotësimi i 
vendeve të liradhe shtimi i 2 gjyqtarëve tjerë.

 �  Gjykata Themelore në Ferizaj – gjatë 
vitit 2014 kishte 15 gjykatës dhe për 
shkak të fluksit është paraparë nevojë e 
menjëhershme për dyfishimin e tyre.

Në vitin 2014 në të gjitha nivelet e gjykatave 
ishin 317 gjyqtarë, duke përfshirë edhe 11 
gjyqtarë nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës 
Supreme. Ndërsa në procedurë rekrutimi 
ishin edhe rreth 40 gjyqtarë përderisa pritej 
që numri i gjyqtarëve të jetë 404.

Në këtë proces rekrutimi, 41 gjyqtarë u 
dekretuan nga Presidentja e Kosovës në maj 
të vitit 2015, duke realizuar kështu rritjen e 
paraparë nga KGjK-ja si përpjekje për zbutjen e 
mungesës së kuadrove. Edhe pse buxheti lejon 

Gjykata Numri i gjyqtarëve - 2015 Të nevojshëm

PRISHTINË 87 Gjyqtarë Nuk kemi marrë përgjigje

PRIZREN 41 Gjyqtarë 5  Gjyqtarë

GJAKOVË 26  Gjyqtarë 9 Gjyqtarë

MITROVICË 24  Gjyqtarë 10 Gjyqtarë

FERIZAJ 27 Gjyqtarë 5 Gjyqtarë

PEJË 37 Gjyqtarë 5 Gjyqtarë

GJILAN 33  Gjyqtarë 4  Gjyqtarë
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të jenë 404 gjyqtarë, sipas KGJK-së, numri i tyre 
në vitin 2015 ishte vetëm 346.  Numri aktual i 
gjyqtarëve në gjykatat themelore dhe degët e 
tyre në 2015 si dhe nevojat e tyre për gjyqtarë 
shtesë gjatë vitit 2016. Puna në sistemin e 
drejtësisë është aq e lidhur sa që përmirësimet 
vetëm në një aspekt nuk mjaftojnë kështu që 
mungesa e bashkëpunëtorëve profesionalë 
vazhdon të paraqesë probleme.

Edhe në 2014 por edhe në 2015, numri i 
bashkëpunëtorëve profesional ishte 98 sosh, 
dhe KGJK thotë që nuk mund të rritet për shkak 
të kufizimeve buxhetore.

Numri aktual i bashkëpunëtorëve profesionalë 
në Gjykatat kryesore dhe nevojat për shtimin 
e tyre: 

Situatë e ngjashme është edhe në prokuroritë 
themelore gjë që ndikon shpeshherë në vonesa 
apo edhe shtyrje të seancave. Pothuajse çdo 
prokuror i prokurorive themelore ka numër 
të madh të lëndëve të ndara për ta, duke e 
vështirësuar kështu koordinimin me gjykatat, 
arritjen me kohë në seanca, përpilimin e 

rregullt të aktakuzave dhe përkushtimin e 
duhur ndaj të gjitha lëndëve. 

Numri i prokurorëve aktual në prokuroritë 
themelore gjatë vitit 2015, dhe nevojat e tyre 
për prokurorë shtesë gjatë vitit 2016. 

Gjykata Numri i bashkëpunëtorëve - 2015 Të nevojshëm

PRISHTINË 7 Bashkëpunëtorë Sa janë të paraparë me ligj

PRIZREN 4 Bashkëpunëtorë 10 Bashkëpunëtorë

GJAKOVË 3 Bashkëpunëtorë 9 Bashkëpunëtorë

MITROVICË 3 Bashkëpunëtorë 12 Bashkëpunëtorë

FERIZAJ Nuk ka Sa janë të paraparë me ligj

PEJË 8 Bashkëpunëtorë 7 Bashkëpunëtorë

GJILAN 5 Bashkëpunëtorë 7 Bashkëpunëtorë

Gjykata Numri i prokurorëve - 2015 Të nevojshëm

PRISHTINË 47 Prokurorë 21 Prokurorë

PRIZREN 16 Prokurorë 3 Prokurorë

GJAKOVË 11 Prokurorë 1 Prokuror

MITROVICË 10 Prokurorë 6 Prokurorë

FERIZAJ 12 Prokurorë 7 Prokurorë

PEJË 13 Prokurorë 4 Prokurorë

GJILAN 15 Prokurorë 1 Prokuror
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Poashtu, prokuroritë themelore edhe në vitin 
2015 janë ballafaquar me numër të vogël të 
bashkëpunëtorëve profesionalë. Në tabelën 
në vijim gjeni të ilustruar numrin aktual të 

bashkëpunëtorëve profesionalë në prokuroritë 
themelore dhe nevojat e pashmangshme për 
rritjen e tyre, të shprehur në numra real të 
nevojshëm:

Përveç këtyre, gjykatat e prokuroritë 
ballafaqohen edhe me probleme të tjera, siç 
janë edhe mungesa e tonerëve, kompjuterëve 
dhe mungesë të servisimit të pajisjeve të 
IT-së në Gjykatën Themelore në Prizren.149 
Pastaj, në Gjykatën Themelore në Gjilan ka 
mungesë edhe tëkompjuterëve, shtypësve dhe 
përkthimit simultan.

Ngjashëm ndodh edhe në Gjykatën Themelore 
të Gjakovës ku ka probleme me printerë dhe 
tonerë për shkak të vjetërsisë dhe mbushjeve 
të tonerëve si dhe problemet e hapësirave si 
psh. sallat e vogla për gjykime, hapësirat për 
mbajtjen e të paraburgosurve, si dhe mungesa 
e hapësirës së arkivit.150

Edhe në Gjykatën Themelore në Mitrovicë ka 
edhe me mungesë të hapësirës.

“Kemi nevojë urgjente për një objekt të ri ku do 
të kemi hapësirë për punë. Në këtë objekt në 
të cilin jemi së bashku me Prokurorinë nuk ka 
kushte për punë, pasiqë nuk ka hapësirë të duhur, 
ka zyre në të cilën punojnë 5 – 6 referentë, pra 
kalimi në objekt të ri do të ishte një lehtësi e 
madhe për të pasur punë efikase”.151

149   Afërdita Kicaj- zyrtare për informim nëgjykatën e Prizrenit.

150   Rudin Elezi – Administrator në Gjykatën Themelore të 
Gjakovës

151   Ali Kutllovci – U.D i kryetarit te Gjykatës Themelore në 
Mitrovicë

Në anën tjetër, edhe nëProkurorinë Themelore 
në Pejë edhe pse meobjekttë ri i cili është 
ndërtuar në vitin 2014, nuk ka gjenerator. Në 
mungesë të rrymës, prokurorët detyrohen 
që për shkresa e fotokopje të shkojnë në 
gjykatë.152

“Ne disa herë kemi alarmuar këtë problem të 
gjeneratorit në Këshillin Prokurorial të Kosovës, 
mirëpo nga Sekretariati i këtij Këshilli kemi 
marrë përgjigje se për këtë janë përgjegjës 
MAP, të cilët e kanë ndërtuar objektin dhe 
kanë qenë të obliguar që ta sigurojnë edhe 
gjeneratorin.”153

E Prokuroria Themelore në Gjakovë nuk ka 
objekt fare prandaj punën e saj e zhvillon në 
një objekt privat.

“Kemi nevojë për një objekt, pasiqë këtu jemi 
në objekt privat dhe nuk ka hapësirë të duhur 
për të gjithë stafin, zhvendosja në një objekt të 
ri kishte me zgjidhur shumë probleme”154

152   Shih hulumtimin nga emisioni “Drejtësia në Kosovë” 
http://kallxo.com/zgjidhja-te-fqinjet-per-mungese-rryme-
ne-objektin-e-prokurorise/

153 Agron Galani–Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në 
Pejë

154   Ali Selimaj – U.D i Kryeprokurorit te Prokurorisë 
Themelore te Gjakovës

Gjykata Numri i bashkëpunëtorëve - 2015 Të nevojshëm

PRISHTINË 5 Bashkëpunëtorë 25 Bashkëpunëtorë

PRIZREN 1 Bashkëpunëtor 6 Bashkëpunëtorë

GJAKOVË Nuk ka 6 Bashkëpunëtorë

MITROVICË 1 Bashkëpunëtor 4 Bashkëpunëtorë

FERIZAJ Nuk ka Sa janë të paraparë me ligj

PEJË Nuk ka 7 Bashkëpunëtorë

GJILAN 4 Bashkëpunëtorë 3 Bashkëpunëtorë
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Njëjtë edhe në Prokurorinë Themelore të 
Mitrovicës, ajo nuk ka objekt të vetin por 
e ndanë atë me Gjykatën Themelore të 
Mitrovicës.

“Përveç nevojave të shumta që ka Prokuroria 
Themelore në Mitrovicë, një ndër nevojat më 
të mëdha është ajo për një objekt ku do të 
kishte hapësirë të duhur për të kryer punën 
si duhet, unë si kryeprokuror deri para pesë 
muajsh nuk kam pasur zyre.”155

Duke marrë këto parasysh, Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës dhe Këshilli Prokurorial, menjëherë 
duhet të evitojnë problemet teknike në këto 
institucione e para së gjithash të rrisin numrin e 
gjyqtarëve, prokurorëve dhe bashkëpunëtorëve 
profesionalë në gjykata e prokurori. 

BIRN dhe I/KS kishin ngritur këtë problematikë 
edhe në vitin 2014, por KGjK dhe KPK 
kishin fajësuar kufizimet buxhetore për 
mospërmbushjen e kësaj nevoje, pavarësisht 
se ata kishin vullnet të mirë për të vepruar. Një 
nga rekomandimet e propozuara nga BIRN 
dhe I/KS kishte qenë bartja e shërbimeve 
të sigurimit në kompani private, e që do të 
krijonte mundësi buxhetore për të angazhuar 
bashkëpunëtorët profesionalë. Numri i 
zyrtarëve që bëjnë sigurimin fizik të ndërtesave 
arrin në 300 persona, dhe nëse ky shërbim do të 
bartej,  atëherë do të mund të angazhoheshin 
praktikantë dhe bashkëpunëtorë profesionalë. 

Meqenëse ky rekomandim ende nuk është 
zbatuar, BIRN dhe I/KS inkurajojnë Këshillin 
Gjyqësor dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës 
që të bëjnë zgjidhje sa më të shpejtë për rritjen 
e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve si 
dhe të bashkëpunëtorëve profesionalë ngase 
emëruesi i përbashkët i të gjitha problemeve 
në sistemin e drejtësisë qëndron fillimisht në 
mungesën e kuadrove profesionale. 

155   Shyqri Syla – Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të 
Mitrovicës.

proGresi/iMpAKtet nGA 
sisteMi i DreJtësisë 
GJAtë Vitit 2015
BIRN dhe Internews Kosova gjatë vitit 2015 
kanë raportuar dhe hulumtuar raste të 
shumta të dyshimeve në keqpërdorime si nga 
funksionarë shtetëror- politik, ashtu edhe nga 
zyrtarë të lartë të sistemit të drejtësisë. Në 
anën tjetër, edhe brenda sistemit të drejtësisë 
janë shënuar disa përparime në fusha të 
caktuara.

Kështu, KGjK gjatë vitit 2015 ka rritur numrin 
e gjyqtarëve nga 316 sa ishte në vitin 2014 
në 346 gjyqtarë në 2015, mirëpo nevoja për 
rritjen e numrit të gjyqtarëve ende është e 
madhe.

Zyra e Prokurorit Disiplinor - ZPD nga shkeljet 
e gjetura nga BIRN ka hapur hetime ndaj dy 
gjykatësve dhe të gjeturat i ka dërguar në 
zyrën e vlerësimit të performancës, ndërsa 
pritet të kryejë edhe shumë lëndë të tjera si 
të gjetura të shkeljeve procedurale nga këto 
raporte. 

KGJK, KPK dhe Oda e Avokatëve tëKosovës 
(OAK), gjatë vitit 2015 kanë shënuar kujdes 
të shtuar në respektimin e marrëveshjes për 
caktimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare.

KGjK është siguruar që të gjitha gjykatat me 
degët përkatëse të lajmërojnë shqyrtimet 
publike, madje ka siguruar monitorë në 
shumicën e gjykatave si dhe ka emëruar 
edhe zyrtarët për informim nëpër gjykatat 
themelore, të cilët kujdesen për informimin 
dhe publikimin e orareve të seancave 
gjyqësore dhe njoftimin për caktimin e masave 
të paraburgimit dhe shpalljen e aktgjykimeve 
për rastet më me rëndësi për publikun.

KGjK është kujdesur që gjykatat dhe degët 
përkatëse të mbajnë gjykimet në sallat e 
gjykimeve në rastet kur sallat janë të lira 
dhe shfrytëzueshme, mirëpo në mungesë të 
sallave të mjaftueshme ende ka seanca të cilat 
vazhdojnë të mbahen në zyrat e gjykatësve.
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KGjK gjatë vitit 2015 është kujdesur që 
të sigurojë përkthim adekuat për palët në 
procedurë në shqyrtimet gjyqësore që ka 
nevojë, për dallim nga viti paraprak kur kishte 
raste të shumta nga të gjeturat e BIRN të mos 
sigurimit të përkthimit adekuat për palët në 
procedurë.

KGjK është kujdesur gjatë vitit që të mos 
lejojë caktimin e 3- 4 seancave gjyqësore në 
të njëjtën ditë për një gjykatës.

Gjykatësit gjatë vitit 2015 janë kujdesur që të 
respektojnë dispozitat e Kodit të Procedurës 
Penale të Republikës së Kosovës që kanë të 
bëjnë me radhën e marrjes në pyetje të palëve 
në shqyrtim gjyqësor si dhe ato që kanë  të 
bëjnë me fjalën hyrëse sipas radhës e me 
leximin  e të drejtave dhe obligimeve të palëve 
në shqyrtim.

shkurt 2015
 � BIRN dhe I/KS publikuan të dhëna për 

vendimin e KPK-së që me 5 vota pro 
dhe 2 kundër të propozojë te Presidentja 
kandidatin e vetëm për kryeprokuror shteti, 
Aleksandër Lumezin për dekretim. Ky 
publikim solli fakte për prapaskena dhe 
shantazhe që synonin të ndikonin te disa 
anëtarë të KPK-së. U zbuluan provat se si 
Florent Muçaj, përfaqësues i shoqërisë 
civile në KPK, pranonte mesazhe që e 
nxitnin t’ia përmendte prokurores Sevdije 
Morina kunatin e saj, Rrahman Morinën. 
KPK ka marrë vendim për themelimin e 
një komisioni hetimor për këtë çështje, pas 
këtyre raportimeve.

Mars 2015
 � Më 5 shkurt 2015, BIRN dhe I/

KStransmetuan hulumtimin 8 mujor për 
largimet e punëtorëve nga ProCredit Bank. 
Më 11 shkurt 2015, BIRN dhe I/KS nga të 
gjeturat e emisionit dërguan shkresë AKK-
së për konflikt të mundshëm interesi, sepse 
Prokurorja Ervehe Gashi, që përfaqësonte 
akuzën e ngritur ndaj ish punëtorit të 
Procredit Bank, kishte dhëndër Zyrtarin 
Ligjor në Procredit Bank. BIRN dhe I/KS i 

dërgoi shkresë edhe Zyrës së Prokurorit 
Disiplinor për konfliktin e mundshëm të 
interesit. Në mars 2015, prokurorja Ervehe 
Gashi u tërhoq nga rasti i Procredit Bank. 

prill 2015
 � Më 3 prill BIRN dhe I/KS publikuan të 

dhëna për aferën e zarfit të Prokurorisë – 
një kërkesë e dyshimtë nga dy prokurorë 
në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë 
për deklaratën e Gani Gecit në hetimin 
për vrasje të R.SH. Prokurorja e rastit, 
Vahide Badivuku, dërgoi deklaratën te Sylë 
Hoxha – ushtrues detyre i Kryeprokurorit 
të Shtetit. Zarfi me deklaratën kthehet në 
Mitrovicë, Sylë Hoxha mohon kërkesën. 
ZPD filloi hetimet ndaj dy prokurorëve të 
Prokurorisë Themelore në Mitrovicë dhe 
Komisioni Disiplinor i KPK-së ka marrë 
masa disiplinore ndaj dy prokurorëve – 
qortim dhe zvogëlim i pagave.

 � Në muajin prill, një hulumtim tjetër 
i  BIRN dhe I/KS tregoi se në Gjykatën e 
Mitrovicës, avokati Gani Rexha i kishte 
ofruar telefonin e tij personal klientit të tij 
i cili ishte i arrestuar. Veprimi kundërligjor 
kishte ndodhur në objektin e gjykatës. Pas 
raportimit, Oda e Avokatëve të Kosovës ka 
marrë masa disiplinore ndaj avokatit ndërsa 
zyra e Prokurorit Disiplinor të KGjK- së dhe 
KPK-së, është duke hetuar për  mosveprimin 
e zyrtarëve të gjykatës dhe prokurorisë në 
këtë rast. 

Maj 2015
 � Në muajin maj 2015, BIRN dhe I/KS raportuan 

për neglizhencën e Gjykatës së Gjilanit për 
ta trajtuar një lëndë të korrupsionit ku të 
akuzuar ishin katër mjekë dhe dy teknikë 
medicinalë. Hulumtimi faktoi se si rezultat 
i mostrajtimit me kohë kjo lëndë kishte 
arritur parashkrimin absolut në gjykatën e 
Gjilanit. Pas transmetimit Zyra e Prokurorit 
Disiplinor të KGjK-së ka nisur hetime 
disiplinore për zyrtar të gjykatës së Gjilanit.

Qershor 2015
 � BIRN dhe I/KS kanë pranuar informacione 

se noterë të caktuar në kundërshtim me 
ligjin po i detyrojnë qytetarët të paguajnë 
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më shtrenjtë për shërbime të autorizimeve. 
Ekipi hulumtues i BIRN dhe I/KS testuan 
disa noterë dhe si rezultat doli se disa nga 
ata po vepronin në kundërshtim me ligjin 
kur refuzonin t’i vërtetonin nënshkrimet 
në autorizimet e hartuara nga vetë palët. 
Gjatë emisionit të Drejtësia në Kosovë, Oda 
e Noterëve të Kosovës doli me qëndrim i 
cili saktësonte se ligji lejonte vërtetimin 
e nënshkrimit dhe veprimi refuzues i disa 
noterëve ishte në kundërshtim me ligjin. 
Pas raportimeve, presim masat e Odës së 
Noterëve. 

Gusht 2015
 �  Në maj 2015, një qytetar ka raportuar në 

BIRN dhe I/KS për vjetërsimin e një lënde. Më 
8 maj 2015, BIRN dhe I/KS, pas hulumtimit, 
publikuan të dhëna për vjetërsimin e një 
lënde korrupsioni në Gjilan. Më 11 maj, BIRN 
dhe I/KS përmes shkresës njoftuan Zyrën 
e Prokurorit Disiplinor. ZPD filloi hetimin 
disiplinor preliminar pas informatave të 
marra nga BIRN dhe I/KS.  Më 22 qershor, 
ZPD njoftoi që pas hetimit preliminar ka 
filluar procedura disiplinore. Më 14 gusht, 
ZPD njofton që ka gjetur që gjyqtari ka 
kryer sjellje të pahijshme, dhe raporti do 
t’i paraqitet Komisionit Disiplinor në KGJK. 
ciplinary Commission in Judiciary Council. 

 � BIRN dhe I/KS pas hulumtimeve kanë 
publikuar të dhëna për procesin e dyshimtë 
të tjetërsimit të pronave shoqërore në 
ish-Gjykatën Komunale në Rahovec. Më 
23 prill, BIRN dhe I/KS përmes shkresës 
njoftuan Prokurorinë Themelore në 
Gjakovë. Prokuroria njoftoi që ka autorizuar 
Njësinë Rajonale të Hetimeve në Gjakovë 
për ndërmarrjen e veprimeve hetimore. 
Në gusht, pas informatave të kërkuara në 
prokurori, jemi njoftuar që lënda ka arritur 
afatin e parashkrimit të ndjekjes penale. 

shtator 2015
 � Më 11 shtator, BIRN dhe I/KS publikuan 

hulumtimin për të kaluarën kriminale të 
valltares Kallashi (Donjeta Kasumi). Më 14 
shtator, BIRN dhe I/KS janë drejtuar përmes 
shkresës Inspektoratit për të gjeturat 

e emisionit. Inspektorati e konfirmoi 
pranimin e të dhënave të dërguara përmes 
shkresës. Në po të njëjtën ditë, zëdhënësi 
i IPK-së konfirmoi fillimin e hetimeve pas 
informatave të zbuluara në DnK. Hetime 
tjera për këtë rast janë hapur nga zyra e 
Prokurorit Disiplinorë të KGjK-dhe KPK-së 
për të argumentuar pohimet se prokurorët 
kanë neglizhuar në hetimin e grupit të 
Kallashit.

tetor 2015
 � BIRN në vitin 2012 ka paditur Zyrën e 

Kryeministrit për moslejim të qasjes në 
shpenzimet e bëra nga kryeministri i 
atëhershëm Hashim Thaçi dhe zëvendës-
kryeministrat. Në seancën dëgjimore të 
26 maj 2015, ZKM nuk dërgoi përfaqësues. 
Gjykata Themelore në Prishtinë ka nxjerrë 
Aktgjykimin me të cilin ka miratuar kërkesë-
padinë e BIRN si të bazuar – e cila do të 
vendosë precedencë që shpenzimet e bëra 
me taksat e qytetarëve duhet të jenë publike. 
ZKM ka bërë ankesë kundër aktgjykimit, por 
nuk e paguan tarifën e ankesës në Gjykatën 
e Apelit, dhe si përfundim edhe Gjykata e 
Apelit vendosi në favor të BIRN. 

 �  Më 5 tetor 2014, BIRN dhe I/KS publikuan 
hulumtimin për rrjedhjen e mesazheve e 
një afere jashtëmartesore që ishin dëshmi 
në prokurori. Më 4 nëntor, BIRN dhe I/KS 
dërguan shkresë Prokurorisë së Shtetit 
për këtë çështje. Poseduesi i dosjes së 
mesazheve pranoi që i kishte marrë nga 
Prokuroria në Gjakovë këto dëshmi, dhe që 
kishte paguar 250 euro për ato. Kjo deklaratë 
e dhënë BIRN dhe I/KS ka shërbyer si bazë 
për nisjen e hetimeve nga Prokuroria e 
Gjakovës. 9 muaj pas raportimit, Prokuroria 
e Gjakovës ka ngritur aktakuzë ndaj Shpresa 
Bakisë – Kryeprokurore e Prokurorisë 
Themelore në Gjakovë. Më 29 Tetor ajo u 
suspendua nga të gjitha funksionet por 
ekipi i  BIRN dhe I/KS e ka vërejtur se ajo ka 
dalë në punë prapë. Në dhjetor në Gjykatën 
e Gjilanit ka nisur procesi gjyqësorë ndaj 
prokurores Bakiaj.
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 � Në tetor 2015, BIRN dhe I/KS pranuan 
një raportim ku ndër të tjera thuhej se 
prokuroria kishte mbyllur hetimin për 
vdekjen e dy fëmijëve në pusetat e ujit afër 
fabrikës së tullave në Prizren. Familjarët 
e viktimave u ankuan se prokuroria u 
kishte konfirmuar se hetimi ishte mbyllur 
në mungesë të fakteve. BIRN dhe I/KS 
hulumtuan dhe kuptuan se prokurori i 
rastit kishte amnistuar shumë vepra penale 
të kryera nga pronarët e firmës Tulltorja.  
Pas interesimit të BIRN dhe I/KS, prokurori 
Sefer Morina nisi të ndërmarrë veprime 
hetimore për t’i ndjekur këto vepra.Poashtu 
Agjencioni Kosovar i Privatizimit dorëzoi në 
prokurori një kallëzim penal për eksploatim 
të kundërligjshëm të pronës shoqërore. Në 
zhvillime të tjera zyra e prokurorit disiplinor 
ka nisur hetime për prokurorin Morina për 
shkelje të mundshme të kodit të etikës.

 � BIRN dhe I/KS sollën fakte për politizimin 
e administratës së Gjyqësorit. Hulumtimi 
tregoi se Hyzri Delolli një menaxher në 
gjykatën e Ferizajt ushtronte edhe  postin 
e asamblistit të AAK-së në komunën e 
Ferizajt. Pas raportimit për këtë shkelje të 
ligjit Delolli dha dorëheqje nga pozita e 
asamblistit. 

1. KëshiLLi proKuroriAL i 
KosoVës

 � Të rrisë numrin e prokurorëve duke 
përfshirë ata të Prokurorisë Speciale;

 � Të prioritizohen edhe në praktikë lëndët e 
korrupsionit;

 � Prokurorët duhet të përgatiten paraprakisht 
për lëndët me të cilat do merren në seanca 
gjyqësore;

 � Të sigurohet numër i mjaftueshëm i 
bashkëpunëtorëve profesionalë për 
prokurorët;

 � Krijimin e mekanizmave për mbajtjen në 
përgjegjësi dhe ndëshkimin e prokurorëve 
të cilët nuk përfaqësojnë siç duhet lëndët 
që i marrin përsipër apo që lejojnë 
parashkrimin e tyre;

 � Zbatimin e masave që parandalojnë 
konfliktin e interesit te prokurorët

2. KëshiLLi GJYQësor i KosoVës 

 � Të rritet numri i gjyqtarëve;

 � Të rritet numri i bashkëpunëtorëve 
profesionalë;

 � T’u jepet rëndësi dhe kujdes më i madh 
lëndëve të korrupsionit;

 � Kontraktimin e shërbimeve të sigurimit 
fizik të gjykatave në mënyrë që të krijohen 
mundësi buxhetore për angazhimin e numrit 
të mjaftueshëm të bashkëpunëtorëve 
profesionalë;

 � Të zbatojë politikë të unifikuar të dënimeve 
që janë në përputhje me parimet e trajtimit 
të barabartë të të gjithë qytetarëve para 
ligjit dhe të shqiptojnë dënime meritore;

 � Të zbatojë politikë unike të pagesës 
së kategorive të ndryshme të taksave 
gjyqësore sipas Ligjit dhe Udhëzimit 
Administrativ në fuqi, duke shmangur 
mundësitë e laramanisë së pagesave apo 
të kategorive që lirohen nga to;

 � Angazhimin e praktikantëve me pagesë në 
gjykatë;

 � Të plotësojë kërkesat e gjyqtarëve për 
ngritje të pagave dhe benificioneve tjera;

 � Të sigurohet për mbajtjen e seancave 
gjyqësore me përbërje të plotë të trupit 
gjykues;

 � Të kujdeset për respektimin e afatave 
ligjore në caktimin e seancave nga shyrtimi 
fillestar në shqyrtimin e dytë gjyqësor;

 � Të fuqizojë bashkëpunimin me Prokurorinë 
dhe Policinë e Kosovës;

 � Të sigurojë monitorë në salla të gjykimit 
për të gjithë anëtarët e trupit gjykues, si 
dhe për prokurorin dhe mbrojtjen
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3. MinistriA e DreJtësisë
 � Të fuqizojë përpjekjet dhe avokimin në 

Qeverinë/Kuvendin e Kosovës për rritjen 
e buxhetit të KGjK-së dhe KPK-së në 
mënyrë që të krijohen kushtet e nevojshme 
për angazhimin e bashkëpunëtorëve 
profesionalë dhe praktikantëve me pagesë;

4. poLiciA e KosoVës
 � T’u jepet rëndësi dhe kujdes më i madh 

lëndëve të korrupsionit;

 � T’u jepet prioritet realizimit të urdhëresave 
të gjykatës;

 � T’u jepet prioritet realizimit të urdhëresave 
të prokurorisë;

5. KuVenDi i KosoVës
 � Rritja e menjëherëshme e  buxhetit për 

Këshillin Gjyqësor dhe atë Prokurorial;

6. GJYKAtAt
 � Zbatimi i politikave unike të dënimit dhe të 

pagesës së taksës gjyqësore në përputhje 
me ligjet në fuqi dhe Udhëzimet përkatëse 
administrative;

 � Prioritizim më të madh në lëndët e 
korrupsionit;

 � Të mos caktohen nga 3-4 seanca gjyqësore 
në të njëjtën ditë për një gjykatës pa pasur 
koordinim të duhur të kohës;

 � Ndërmarrja e masave në lidhje me shtyerjen 
e seancave të rasteve të korrupsionit në 
distancë të madhe kohore nga njëra-tjetra;

 � Të sigurohen për mbajtjen e seancave 
gjyqësore me përbërje të plotë të trupit 
gjykues;

 � Mos-caktimi i seancave gjyqësore pa 
konsultim paraprak me palët, e në veçanti 
me prokurorët;

 � Të kujdesen për respektimin e afatave 
ligjore në caktimin e seancave nga shyrtimi 
fillestar në shqyrtimin e dytë gjyqësor;

 � Të mbajnë rendin dhe qetësinë gjatë 
zhvillimit të seancave gjyqësore

7. proKuroriA e shtetit
 � Kujdesi i shtuar i prokurorëve gjatë 

mbarëvajtjes së procesit gjyqësor;

 � Kujdes i shtuar në ruajtjen e dosjeve me 
materiale konfidenciale;

 � Kujdesi me përpilimin brenda afatit të 
kërkesave, aktakuzave dhe evitimi i kalimit 
të afateve të parapara ligjore që qojnë në 
parashkrimin e lëndëve;

 � Përgatitje më e lartë dhe përfaqësim më 
efikas i objektit të aktakuzës veçanërisht 
në rastet e korrupsionit duke kontribuuar 
kështu në vendosjen e drejtësisë dhe 
ruajtjen e buxhetit të shtetit.

8. ZYrA e proKurorit DisipLinor 
 � Nisjen e procedurave disiplinore për 

gjykatës dhe prokurorë të cilët është 
konstatuar në këtë raport se kanë kryer 
shkelje të procedurave dhe kodit të etikës;

 � Krijimin e mekanizmave të cilët sigurojnë 
një mbikqyrje më të mirë të sisitemit të 
drejtësisë nga ZPD;
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GJYKAtA e priZrenit 
sheMBuLL poZitiV për 
Vitin 2015
Gjykata Themelore e Prizrenit, së bashku 
me degët e saj në Suharekë dhe Dragash, 
ka gjithsej 41 gjyqtarë, 32 prej tyre janë në 
qendër, në Prizren. Kjo gjykatë ka nevojë edhe 
për 5 gjyqtarë, si dhe për 10 bashkëpunëtorë 
tjerë profesionalë, mirëpo edhe me këtë numër 
të gjyqtarëve, Gjykata Themelore në Prizren ka 
arritur suksese të mëdha në menaxhimin dhe 
zvogëlimin e lëndëve.

Aktualisht, në këtë gjykatë, gjyqtarët nuk janë 
të ngarkuar me numër të madh lëndësh siç 
kanë qenë më parë dhe siç janë në shumicën 
e gjykatave tjera. kjo është arritur falë 
përkushtimit dhe punës së palodhshme të 
secilit gjyqtar, të cilët asnjëherë nuk e kursejnë 
veten dhe asnjëri nga ta nuk është i lidhur me 
normën e caktuar nga KGjK, por kryejnë më 
shumë lëndë se sa që vinë në punë. Aktualisht 
në Departamentin e Krimeve të Rënda kemi 
gjithsej vetëm 252 lëndë, në Departamentin 
e Përgjithshëm kemi 3,100 lëndë, ndërsa në 
civile gjithsej kemi 1,500 lëndë, që do të thotë 
se në Gjykatën Themelore të Prizrenit nuk ka 
më lëndë të cilat presin, por të gjitha lëndët 
janë në punë.

Misioni i kësaj gjykate është pavarësia dhe 
paanshmëria në ndarjen e drejtësisë. Tri 
objektivat e mia kryesore si kryetar i gjykatës 
janë: (i) bërja efikase e gjykatës, (ii) zvogëlimi i 
numrit të lëndëve të vjetruara si dhe (iii) fitimi 
i besimit të publikut, të cilat në masë të madhe 
kemi arritur t’i realizojmë.

Pse është me rëndësi menaxhimi i drejtë? –
Nëse ka vonesa në rrjedhën dhe procedimin 
me kohë të lëndëve, atëherë humbin individët, 

ekonomia, biznesi, mungojnë investimet e 
huaja dhe humb shoqëria si tërësi dhe në të 
njëjtën kohë shkelen dispozitat e ligjit në fuqi 
dhe nenit 6 të Konventës Ndërkombëtare për 
të Drejtat dhe Liritë e Njeriut, për një gjykim 
të drejtë, të shpejtë, korrekt të pa anshëm dhe 
qasje para një gjykate të themeluar me ligj. Pra 
me menaxhim të drejtë, duhet të sigurohemi 
se lëndët lëvizin në kohë të duhur (nga 
pranimi, hapja e postës, regjistrimi, evidentimi, 
kompletimi dhe bartja te zyrtari përkatës).

Zakonisht, mbaj në kontroll të vazhdueshëm 
dhe të përhershëm të gjitha lëndët, marr 
informacione ku ndodhen, në cilën fazë, 
duke patur gjithmonë parasysh regjistrat dhe 
shpërndarjen e drejtë. Ndërmarr të gjitha 
masat që lënda nga momenti i pranimit të 
procedohet me kohë në të gjitha fazat e 
vendosjes. Për të gjitha veprimet që u cekën 
më lartë, ekziston një plan i përgjithshëm dhe 
individual për secilin gjyqtarë, sepse gjykata, 
respektivisht gjyqtari pa plan dhe program 
pune, është sikur të vozitësh automjetin pa 
tabelën e instrumenteve.

Pos punës profesionale të gjyqtarëve edhe 
punët administrative kanë rëndësi të madhe 
në funksionimin e duhur të gjykatës. I gjithë 
personeli ndihmës angazhohet maksimalisht 
nga pranimi i postës, regjistrimi me kohë i të 
gjitha çështjeve dhe dërgimi menjëherë pa 
vonesë te zyrtari përkatës. Si kryetar i gjykatës, 
sigurohem që procedurat dhe rregullat e 
brendshme të gjykatës po respektohen, siç 
është lëvizja e shkresave me kohë, ekspedimi, 
publikimi i orareve të seancave etj. Po ashtu, 
duhet shtuar sistemi i kontrollit përmes 
kontrollit të evidencës në regjistra lidhur me 
ngarkesat individuale të gjyqtarëve me lëndë, 
si po rrjedh çështja e caktimit, a caktohen 
lëndët sipas radhës së arritjes në gjykatë, sipas 
prioriteteve dhe peshës.

SHtojca: SHeMBULL poZitiv 
nGa Gjykatat e koSovëS
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si të zvogëlojmë numrin e lëndëve të 
grumbulluara?!

Siç dihet, lëndë të vjetra konsiderohen të 
gjitha lëndët ku janë tejkaluar standardet 
kohore për zgjidhjen e tyre. Fillimisht duhet 
ditur vëllimin dhe strukturën e lëndëve, pra 
shërbimi administrative duhet të regjistroj 
të gjitha lëndët t’ i klasifikojë sipas lëmive 
dhe viteve e pastaj të dorëzohen te kryetari i 
gjykatës. Kjo kërkon angazhim të referentëve 
të lëmive përkatëse - penale dhe civile. Pas 
sigurimit të regjistrave, kryetari i gjykatës në 
bashkëpunim me gjyqtarët bën rishpërndarjen 
e lëndëve të vjetra sipas lëmive dhe ndërmerr 
këto veprime:

Urdhëron të bëhet caktimi i lëndëve të vjetra 
menjëherë, ose së paku 50% e tyre, krahas 
lëndëve të reja, përsëritjen e urgjencave apo 
urdhëresave të mëparme, të kontaktohet edhe 
me prokurorin publik.

Për çdo pengesë eventuale që mund të ndodhë 
rreth mos zbatimit të urdhëresave, dorëzimit 
të ftesave apo mos prezencës së ekspertëve, 
duhet të lajmërohet kryetari menjëherë.

Për masat e ndërmarra janë përgjegjës gjyqtarët, 
administratori, stafi ndihmës, bashkëpunëtorët 
profesionalë, praktikantët, shërbimi i dorëzimit 
dhe vetë kryetari i gjykatës.

Pas përfundimit të lëndëve, administrator i 
gjykatës është përgjegjës të bëjë kontrollin 
e ekspeditimit me kohë të vendimeve palëve 
(nëse këtu ka ngecje, atëherë edhe puna e 
gjyqtarëve dhe gjykatës do të dëmtohet). Çdo 
zvarritje në këtë drejtim do të konsiderohet si 
shkelje e obligimit të punës.

Paraprakisht të verifikohen dorëzimet e 
ftesave me kohë, nëse ka pengesa eventuale 
në dorëzim, duhet të lajmërohet adminitratori, 
e sipas nevojës edhe kryetari i gjykatës, në 
mënyrë që të ndërmerren të gjitha masat për 
dorëzimin me kohë nga personeli përkatës dhe 
mos të vjen deri te shtyrja e seancës pa arsye 
(ka raste kur edhe zyrtari i zyrës së vendit, 
nuk ka guxuar të dorëzojë ftesën, atëherë 

është dashur që dorëzuesi i gjykatës ta bëjë 
dorëzimin me automjetin zyrtar).

Duhet të rritet bashkëpunimi në mes të 
gjykatës, prokurorisë dhe policisë, në mënyrë 
që të zvogëlohet sadopak numri i lëndëve të 
vjetra.

Të respektohet orari i punës nga të gjithë duke 
filluar nga kryetari, gjyqtarët, stafi mbështetës 
e deri te dorëzuesi.

Duhet të shikohet prioriteti i lëndëve dhe 
krahas lëndëve të vjetra, duhet dhënë 
mundësia e respektimit të standardeve kohore 
edhe për lëndët tjera me prioritet ashtu siç 
është përcaktuar me rregulloren e KGjK-së.

Njëri nga kushtet kryesore është bashkëpunim 
i mirë i kryetarit të gjykatës me gjyqtarët dhe 
stafin mbështetës (jemi dëshmitarë se në 
një pjesë të gjykatave të Kosovës, gjyqtarët 
nuk komunikojnë në mes veti apo kryetari i 
gjykatës me një pjesë të gjyqtarëve - kjo nuk 
ndodh në gjykatën e Prizrenit).

Për fund, konsideroj se duhet të krijojmë 
mekanizmat e përgjegjësisë, por edhe të 
pranojmë kualitetin dhe rezultatet e punës për 
secilin, duhet të gjejmë mënyra stimuluese. 

P.s. gjatë një vizite në ShBA kam vërejtur se 
punëtori më i mirë i muajit është shpërblyer 
me vendosjen e tabelës për parkimin e 
automobilit të tij në vend të caktuar. Shembuj 
të tillë konsideroj që duhet të ndjekim edhe ne.

 

Me respekt:                                                                                                      
Kryetari i Gjykatës themelore në prizren 
Ymer hoxha
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proKuroriA e FeriZAJt 
e AnGAZhuAr për LuFtë 
KunDër Korrupsionit

TË NDERUAR,

Prokuroria Themelore në Ferizaj, perveç tjerash, 
në fushëveprimtarinë e saj është angazhuar 
edhe në lëndët e korrupsionit, të cilat për 
nga natyra dhe pesha e tyre janë trajtuar me 
seriozitetin maksimal duke u dhënë prioritet 
në raport me lëndët tjera.

Diçka e tillë është kryer përgjatë periudhës tre 
vjeçare sa merremi me këto lëndë në kuadër 
të departamenteve përkatëse si ai i krimeve 
të rënda, e në masë më të vogël varësisht 
prej çështjeve penale, edhe departamenti i 
përgjithshëm. 

Një ndër detyrat parësore të kësaj Prokurorie 
e veçanërisht detyrave të mia si Kryeprokuror, 
ka qenë dhe mbetet respektimi i prioritetit të 
caktuar për këto lëndë, trajtimi me seriozitetin 
më të madh të këtyre lëndëve dhe angazhimi 
i secilit prokuror të caktuar me zgjidhjen e 
këtyre lëndëve në një kohë shumë të shpejtë 
dhe të arsyeshme. Përveç këtyre aspekteve, 
kam kërkuar kujdes të shtuar nga ana e 
prokurorëve që të njëjtat çështje të trajtohen 
me profesionalitet dhe etikë të lartë, duke 
vënë në pah mbledhjen e provave në kohë 
të shpejtë dhe analizimin e të njëjtave me 
profesionalizmin më të lartë.

Siç jeni në dijeni, me riorganizimin e sistemit 
prokurorial Prokuroria Themelore në Ferizaj 
tanimë ka tri departamente, kurse për lëndët 
e korrupsionit, sipas kodit të Procedurës 
penale e në akordancë me nenin 22 të këtij 
kodi, konsiderohen krimet e rënda me të cilat 
merren prokurorët e departamentit të krimeve 
të rënda.

Sfidat me të cilat jemi përballur gjatë periudhës 
trevjeçare janë nga më të ndryshmet. Fillimisht, 
më dt. 01.01. 2013, nga Prokuroria e Qarkut 

në Prishtinë kemi pranuar në kompetencë 34 
lëndë nga regjistriregjistri PPI të lëndëve me 
karakter korruptiv e duke i shtuar edhe numrin 
prej 17 lëndëve të bartura nga viti 2012, ka 
paraqitur një vështirësi goxha të madhe 
meqë numri i prokurorëve ka qenë shumë i 
vogël marrë parasysh që në departamentin 
e krimeve të rënda kanë qenë të angazhuar 
vetëm dy prokurorë, kurse në departamentin 
e përgjithshëm 5 prokurorë. Duke marrë 
parasysh edhe numrin shumë të madh të 
lëndëve në të gjitha departamentet e natyrave 
tjera, është nevojitur një punë e madhe që të 
trajtohen këto lëndë me seriozitetin më të 
madh, ashtuqë për të realizuar këtë objektiv, 
unë kam angazhuar fillimisht të gjithë 
prokurorët për marrjen e veprimeve fillestare 
në secilën lëndë, dhe në fund të vitit 2013 
asnjë lëndë nuk ka qenë të paktën pa patur 
të filluar hetimin. Duke marrë parasysh që 
në fundin e vitit 2013 ishte miratuar edhe 
plani i veprimit për luftimin e korrupsionit, 
veprimtaria jonë në periudhën e mëvonshme 
është zhvilluar konform këtij plani. 

E njëjta dinamikë ka vazhduar edhe në vitin 
2014, dhe me pranimin e dy prokurorëve të 
rinj janë krijuar kushtet që në departamentin e 
krimeve të rënda të renditet edhe një prokuror. 
Kjo lëvizje na e ka lehtësuar punën edhe më 
shumë ashtu që deri në kohën sa po njoftojmë 
është bërë një punë shumë e mirë në zgjidhjen 
e këtyre lëndëve.

Gjatë kësaj periudhe që nga data 1 janar 
2013, kjo Prokurori ka patur në punë gjithsej 
116 lëndë, prej të cilave 100 janë kryer, 93 
lëndë nga regjistriregjistri PPI departamenti i 
krimeve të rënda, kurse 7 lëndë nga regjistri 
PPII departamenti Përgjithshëm, kurse kanë 
mbetur pa u kryer vetëm 16 lëndë nga regjistri 
PPI. Vlen të theksohet se në të gjitha lëndët 
e mbetura pa u kryer ka veprime hetimore 
dhe se të njëjtat, në bazë të përllogaritjes 
tonë do mund të zgjidhen shumë shpejt. Me 
aktakuzë janë 74 lëndë me 150 persona. 
Pushimi i hetimeve është kryer për 15 lëndë 
me 39 persona. Hedhja e kallëzimeve penale 
ka ndodhur për 9 lëndë me 39 persona.
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Kurse nga regjistri PPN gjendja është si në vijim: 
Të pranuara nga PPQ në Prishtinë 10 lëndë 
të pranuara 71, gjithsej 81 lëndë në punë, të 
kryera 41 të pa kryera 40 lëndë. Edhe tek këto 
lëndë të pakryera, theksojmë se varësisht nga 
çështja, ka veprime - kërkesa apo autorizime 
nga ana e prokurorëve. Presim që në një kohë 
të shkurtër pas pranimit të raporteve nga ana 
e policisë, të njëjtat të zgjidhen shumë shpejt.

Nga evidenca jonë lidhur me gjykimet në këto 
çështje penale si në vijim: Aktgjykime dënuese 
36, Aktgjykim lirues 1, Aktgjykim refuzues 
2. Psh. Aktgjykimi dënues kundër zyrtarit të 
financave në Ministrinë e Shëndetësisë ka 
rezultuar me dënimin prej 2 viteve burgim.

Rreth personave të profilit të lartë mund të 
theksoj se janë ngritur aktakuza kundër: Një 
kryetari të komunës, një zyrtari të financave 
të ministrisë së shëndetësisë, 5 zyrtarëve 
policorë, një drejtori të urbanizmit, një shefi 
të prokurimit, një shefi të kadastrit, një 
drejtori të pylltarisë, një drejtori të shkollës, 3 
asamblistëve komunalë etj.

Vlen të theksohet se në rrugëtimin për të arritur 
objektivat tona rreth përfundimit me sukses 
të këtyre lëndëve, rol të madh dhe ndihmesë 
në punën tonë kanë dhënë edhe institucionet 
tjeraVeçojmë bashkëpunimin e shkëlqyeshëm 
me Policinë e Kosovës - njësia e krimeve 
ekonomike në Ferizaj, me të cilët kontaktet 
kanë qenë në baza ditore duke harmonizuar 
veprimet rreth mbledhjes së provave dhe 
fakteve në këto çështje penale. Bashkëpunimi 
ka qenë i shkëlqyer edhe me Gjykatën 
Themelore në Ferizaj rreth trajtimit të shpejtë 
dhe me prioritet të këtyre lëndëve, duke filluar 
që nga faza e hershme e procedurës në rastet 
me paraburgim e më pastaj edhe mbarëvajtjes 
gjatë gjithë procedurës deri në vendimin final. 

Edhe institucionet tjera në nivel komunal kanë 
dhënë një kontribut të madh, si inspektoratet 
gjegjëse, agjencionet dhe shoqëria civile 
që merren me monitorimin e punës të 
institucioneve publike, policia kufitare dhe 
Doganat e Kosovës, me të cilat kemi patur 

bashkëpunim të shkëlqyer në zbulimin e 
veprave e më pastaj edhe në mbledhjen e 
provave lidhur me çështjet penale të kësaj 
natyre.

Me angazhimin e përditshëm, kontaktin me 
secilin prokuror veç e veç rreth secilës çështje 
penale të natyrës së korrupsionit kemi arritur 
që të reduktojmë këtë numër në 16 lëndë, të 
cilat me një angazhim shtesë do të zgjidhen 
në një kohë shumë të shpejtë. 

Për vitin 2016, në përputhshmëri të plotë me 
tanimë strategjinë e re të Zyrës së Kryeproku-
rorit të Shtetit për luftimin e korrupsionit dhe 
planit të veprimit, kam për synim hartimin e 
planit në harmoni me politikat e zyrës sime 
lidhur me luftimin me sukses të dukurive 
korruptive, duke theksuar edhe më tutje 
bashkëpunimin dhe kërkesat e mija në baza 
ditore, motivimin dhe përgatitjen edhe më 
tutje të prokurorëve që të punojnë pa reshtur 
për arritjen e suksesit në zgjidhjen e këtyre 
lëndëve. Gjithashtu, punë akoma më e madhe 
në avancimin edhe më shumë të bashkëpunimit 
ndërinstitucional në përgatitjen e strategjisë 
rreth zbulimit të rasteve të korrupsionit në 
nivelet e ndryshme nga kompetenca jonë, në 
plan të parë me policinë – njësitin përkatës, 
drejtorinë rajonale dhe komandantët e 
stacioneve, inspektoratet e të gjitha niveleve, 
agjencioneve dhe përfaqësuesit e shoqërisë 
civile, duke u siguruar që në përmbushjen e 
objektivit tonë të qartë, të performojmë me 
sukses dhe profesionalizëm të lartë.

Me respekt,                                                                              
Kryeprokurori i pth në Ferizaj: 
Agron Qalaj
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proKuroriA e GJiLAnit 
sheMBuLL poZitiV për 
Vitin 2015
E vërteta është se nga të gjitha statistikat në 
nivelin vendor dhe ndërkombëtar, Prokuroria 
Themelore në Gjilan, gjithnjë në këto 3 vitet 
e fundit, ka dalë në pah si institucioni apo si 
prokuroria më e suksesshme nga prokuroritë 
tjera në Republikën e Kosovës. Nëse kthehemi 
mbrapa, kjo prokurori në vitin 2013 dhe në 
vitin 2014, ka pasur shkallë të lartë të  kryerjes 
së lëndëve, me mbi 95%, të vendosura dhe të 
dorëzuara në Gjykatën Themelore në Gjilan. 
Në shkallën e kësaj përqindje të lartë, përveç 
aktakuzave të ngritura, normalisht ka pasur 
edhe pushime të hetimeve, pezullime dhe  
hedhje të kallëzimeve penale.  

Prokuroria Themelore në Gjilan, ka gjithsej  
15 prokurorë përfshirë edhe Kryeprokurorin e 
saj, e cila vepron me 3 Departamentet e saj, 
atë të Krimeve të Rënda, Departamentin për 
të Mitur si dhe Departamentin e Përgjithshëm. 
Kjo prokurori vepron në 7 komunat e 
Anamoravës me një popullsi etnike të përzier 
duke llogaritur përafërsisht rreth 250.000 
banorë. Ky institucion vepron në kuadër të 
Gjykatës Themelore në Gjilan, e cila ka 4 degët 
e saja edhe atë, në Gjilan, Viti, Kamenicë dhe 
Novobërdë. 

Edhe në vitin 2015, kjo prokurori ka rezultate 
evidente pozitive duke hetuar dhe me sukses 
duke i mbyllur të gjitha lëndët përmes ngritjes 
së aktakuzave apo pushimit dhe hedhjes së 
tyre, me një shkallë efikasiteti mbi 97% të 
lëndëve të vendosura në të tri departamentet 
e kësaj prokurorie. Konkretisht, kjo prokurori ka 
pranuar për vitin 2015 rreth 2,800 kallëzime 
penale, me 3,446 persona, me ç’ rast, sipas 
këtyre statistikave, gjatë këtij viti janë kryer 
gjithsej mbi 2,700 lëndë, me 3,336 persona, 
në tre departamentet e saj. Kurse  të pakryera 
kanë mbetur gjithsej 65 lëndë me 110 
persona në të tri departamentet, për Krime 
të Renda, në Departamentin për të Mitur dhe 
Departamentin e  Përgjithshëm. 

Prokuroria Themelore në Gjilan, gjate vitit 2015 
i ka kushtuar rëndësi dhe ka trajtuar shumë 
lëndë të të gjitha natyrave të veprave penale. 
Sidomos, ajo i është përkushtuar  lëndëve 
(kallëzimeve penale) nga krimi organizuar dhe 
korrupsionit, duke mos lënë anash as lëndët 
nga lëmi i trafikimit të qenieve njerëzore, 
kontrabandimi me migrantë, kontrabandimi 
me mallra, tregtia me narkotikë, me armë, 
grabitjet, vjedhjet e rënda dhe vepra të tjera 
penale. Ka trajtuar lëndë duke hetuar shumë 
zyrtarë qendrorë e lokalë, gjyqtarë, prokurorë, 
doganierë, inspektorë tatimorë, zyrtarë policorë 
etj. Prioritet absolut i është kushtuar këtyre 
lëndëve ku kryesit e këtyre veprave penale, kanë 
qenë persona zyrtarë të cilët kanë dëmtuar 
buxhetin e Kosovës duke abuzuar me detyrën 
e tyre zyrtare. Gjithashtu, gjatë vitit 2015, kjo 
prokurori i është përkushtuar edhe kryerjes 
së kallëzimeve penale (lëndëve) përmes 
procedurave alternative, siç janë: Marrëveshja 
mbi pranimin e fajësisë, ndërmjetësimi, 
pezullimi, propozimi për urdhër ndëshkimor 
etj. Në këtë drejtim, kjo prokurori ka kryer 
afër 600 lëndë përmes këtyre procedurave 
alternative, të cilat llogariten në 25% të të 
gjitha lëndëve të pranuara. Sipas këtyre të 
dhënave, të gjitha këto lëndë të kryera përmes 
procedurave alternative, kanë shkurtuar kohën, 
jo vetëm në institucionin e prokurorisë tonë, 
por edhe në institucionin e gjykatës, sepse kjo 
përqindje e kryerjes së këtyre lëndëve përmes 
këtyre proceduarave, ka ngritur efikasitetin 
e vendosjes me shpejtësi të rasteve edhe në 
Gjykatën Themelore në Gjilan. 

Një çështje shumë e rëndësishme e që ka 
ndikuar në suksesin e kësaj prokurorie por 
edhe të Gjykatës Themelore në Gjilan, ka 
qenë aplikimi i një modeli (projekt-pilot) 
i ashtuquajtur “një gjyqtar-një prokuror” i 
caktuar. Sipas këtij projekti, për herë të parë 
në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, kemi 
vendosur që secili gjyqtar ta ketë një prokuror 
të caktuar, i cili do të jetë i gatshëm në çdo 
kohë dhe në çdo moment t’ i përgjigjet ftesës 
(kërkesave) së Gjykatës. Sa gjyqtarë në degët 
e Gjykatës Themelore në Gjilan kanë vepruar, 
po aq prokurorë kanë qenë të caktuar për këta 
gjyqtarë. Ky sistem ka dhënë rezultate evidente 
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sepse ka zvogëluar deri në minimum mungesat 
e prokurorëve, ka ndikuar në vendosjen e 
rasteve me shpejtësi, me pak kohë të humbur 
dhe numër më të madh të rasteve të zgjidhura. 

Gjithashtu, nga qershori i vitit 2015, kjo 
prokurori ka vendosur një prokuror të 
përhershëm në degën e Gjykatës Themelore 
në Viti, dhe një prokuror në Kamenicë dhe 
në Novobërdë. Rezultatet e para janë shume 
shpresëdhënëse. Rezultate evidente kjo 
prokurori ka pasur edhe sa i përket konfiskimit 
dhe sekuestrimit të pasurive (sendeve) me të 
cilat është kryer vepra penale, dhe pasurisë 
e cila është fituar me kryerjen e veprës 
penale, falë bashkëpunimit shumë të mirë me 
koordinatorin në nivel kombëtar, z. Shqipdon 
Fazliu.

Përfundimisht, Prokuroria Themelore në Gjilan, 
ka krijuar një ambient të qetë dhe të sigurt për 
qytetarët e kësaj ane të Anamoravës, një jetë 
të tyre gjithnjë më të qetë dhe një siguri për 
pronën dhe pasurinë e tyre. Ka krijuar ambient 
armiqësor për të gjithë ata kryes të veprave 
penale të cilët kanë tentuar të rrezikojnë jetën, 
sigurinë dhe pronën e qytetarëve të kësaj 
ane. Një sukses i tillë, ka qenë i mundshëm 
vetëm me punën e palodhshme të të gjithë 
prokurorëve të kësaj prokurorie dhe stafit të tij 
administrativ në krye me Kryeprokurorin e saj.

Një rëndësi të veçantë ka pasur bashkëpunimi 
shumë i ngushtë i këtij institucioni me të 
gjitha agjencitë tjera të zbatimit të ligjit, 
para së gjithash Policinë e Kosovës, Gjykatën 
Themelore në Gjilan, institucionet komunale 
dhe institucionet tjera në zbatim të ligjit.

Me shumë respekt,                                                                    
Kryeprokurori, 
Mr.sc. Jetish Maloku 



Birn dhe internews Kosova kanë kënaqësinë të shprehin falenderimet e veta për të gjithë 
pjesëmarrësit të cilët morën pjesë në diskutime në tryezën e diskutimit të draft-raportit dhe ofruan 
qëndrimet e tyre në të gjeturat e monitorimit dhe ishin të hapur për të diskutuar çështjet e hasura 
në këtë proces.




