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I. Hyrje
Në vitin e 13 me radhë, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) dhe
Internews Kosova, si organizatat e para në Kosovë të angazhuara në hulumtimin dhe
monitorimin e sistemimit të drejtësisë, vazhdojnë monitorimin e sistemit gjyqësor
dhe prokurorial në Kosovë në të gjitha nivelet, me qëllim të vlerësimit të
performancës së tyre në respektimin e ligjshmërisë, etikës së punës dhe procedurave
gjyqësore.
Ky raport fokus të veçantë do të ketë në rastet e korrupsionit dhe veprave tjera me
interes për shoqërinë, ndërsa vëmendje e veçantë do t’i kushtohet rasteve të
“shënjestruara” për liberalizim të vizave, si raste përmes të cilave matet performanca
e gjyqësorit të Kosovës kundrejt krimit të organizuar dhe korrupsionit, por gjithashtu
do të trajtojë edhe probleme të tjera të vëzhguara gjatë punës së monitoruesve në
terren.
Në këtë raport do të pasqyrohet performanca e gjykatave të Kosovës në luftimin e
rasteve të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare në vitin 2018, duke
krahasuar të dhënat e siguruara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, gjykatat e Kosovës si
dhe monitorimi i përditshëm nga BIRN dhe Internews Kosova.
Për më shumë, raporti do të vëjë në dukje edhe shkelje procedurale e gabime
nganjëherë edhe banale nga gjykatësit, prokurorët dhe palët tjera në procedurat
gjyqësore, shkelje të cilat shpesh kanë rezultuar në zvarritje të pafundme të trajtimit
të këtyre rasteve.
Raporti evidenton shkeljet procedurale në trajtimin e këtyre rasteve, duke u nisur nga
dështimi i seancave gjyqësore, moscaktimi i seancës gjyqësore, mospërcaktimi i
dispozitave dhe afateve të Kodit të Procedurës Penale, vonesat e paarsyetuara të
gjykimeve, mosrespektimi i afatit ligjor për mbajtjen e shqyrtimit fillestar, mbajtja e
gjykimit pa prezencën e të akuzuarit, prishja e rendit në shqyrtim gjyqësor, përgatitja
e dobët e prokurorëve për gjykim, e deri te dështimi i mbajtjes së gjykimeve për shkak
të mungesës së interpretëve gjyqësorë si një ndër parimet bazë në drejtësi për
mbajtjen e procesit gjyqësor në gjuhën të cilën e njeh dhe flet i pandehuri në
procedurë.
Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet rasteve të shënjestruara për të cilat ky raport do
të shërbejë si pjesë e dytë dhe e përditësuar e raportit “Liberalizimi i Korruptuar”, që u
publikua në mars të vitit të kaluar. Pjesa e raportit që i dedikohet në mënyrë të
detajuar kësaj pjese do të përshkruajë veprimet e gjykatësve dhe prokurorëve në
trajtimin e këtyre rasteve, e sidomos duke hedhur dritë në neglizhenca të skajshme
që potencialisht mund të jenë edhe subjekt i hetimeve disiplinore dhe potencialisht
edhe penale.
Një analizë e detajuar do t’i bëhet edhe rezultateve të sekuestrimit dhe ngrirjes së
aseteve si dhe mungesës së theksuar të konfiskimit të pasurisë së fituar me vepër
penale. Në mënyrë të detajuar do të analizohet dhe elaborohet puna e Prokurorisë
dhe gjykatave në këtë drejtim.
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Tematikë tjetër e këtij raporti do të jetë edhe mënyra dhe rezultatet e vlerësimit të
performancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës, ndërsa do të analizohen
disa nga rastet eklatante kur Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur shkelje të dispozitave penale në favor të të pandehurve në gjykatat e instancave më të ulëta.
Sikurse në të gjitha raportet paraprake, edhe në këtë vit nuk do të mungojnë raportime për shkeljet teknike gjatë seancave gjyqësore. Edhe pse me përmirësime
dukshëm më pozitive nga viti në vit, BIRN dhe Internews Kosova, edhe në vitin 2018
sjell statistika krahasimore me vitet paraprake lidhur me shkeljet teknike, siç janë;
moslajmërimi i duhur i seancave gjyqësore, fillimi me vonesë i tyre, përdorimi i
telefonave gjatë seancës, mospërdorimi i pajisjeve për audio dhe video-incizimin e
seancave gjyqësore, pasiviteti i anëtarëve të trupit gjykues dhe shkelje tjera teknike të
evidentuara gjatë këtij viti, të cilat do të adresohen në pjesën e fundit të raportit.
Në fund, për të 11-tin vit me radhë, raporti i BIRN dhe Internews Kosova do të ofrojë
edhe rekomandime konkrete për institucionet/palët e interesit të përfshira në punën
e gjyqësorit në Kosovë.
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II. Metodologjia
Gjatë përpilimit të këtij raporti janë përdorur metoda vëzhguese e drejtpërdrejt,
analiza e rastit, metoda krahasuese dhe ajo statistikore – varësisht nga tema apo
kapitulli i trajtuar.
Vëzhgimi i drejtpërdrejtë i punës së gjykatave bazohet në monitorimin e 520
seancave të monitoruara gjatë vitit 2018, me fokus të veçantë në rastet që
ndërlidhen me korrupsionin dhe rastet e tjera ku të akuzuarit janë zyrtarë publikë të
profilit të lartë.
Metoda Analitike do të vijë në shprehje gjatë analizimit të kapitujve të veçantë të cilat
janë paraqitur në raport, duke trajtuar kështu problemet mjaft komplekse të cilat
ngërthejnë në vete temat në fjalë.
Përmes metodës së krahasimit do të tërhiqen paralele të caktuara, dhe në këtë
mënyrë të gjitha problemet që trajtohen do të pasqyrohen shumë qartë. Për të parë
më mirë dhe më qartë zbatimin dhe funksionimin e rregullave procedurale e teknike,
natyrisht që metoda krahasimore është më e besueshmja në këtë drejtim dhe
përmes saj, tashmë, BIRN dhe Internews Kosova ndër vite ka arritur ta ketë një bazë
të dhënash autentike 12 vjeçare.
Në vitin 2018, 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.
Duke përfshirë 566 seancat e monitoruara gjatë vitit 2018, numri i përgjithshëm i
seancave të monitoruara në projektin e monitorimit të gjykatave ka arritur në 11,308,
duke krijuar kështu një bazë të fuqishme të dhënash që mundëson bërjen e analizave
krahasuese dhe matjen e trendeve dhe progresit të arritur.

Tabela me numrin e përgjithshëm të seancave gjyqësore të monitoruara:

Seanca

2008

2009

2010

2011

2012

2013

513

1,248

2,147

2,525

1,441

820

2014

501

2015

2016

600

686
Gjithsej

2017

307

11,308
5

2018

520

III. Dorëzimi përballë Korrupsionit
Retrospektivë e trajtimit dhe analizimit të veprave penale të korrupsionit nga
BIRN dhe Internews Kosova;
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është kryefjala e të gjithë
drejtuesve të vendit dhe është shpallur si prioritet nga institucionet e drejtësisë në
Kosovë. Megjithatë, në praktikë ka vite që ky synim po del të jetë vështirë i
realizueshëm. Një konstatim i tillë vit pas viti del nga Raporti i Progresit i Komisionit
Evropian, raportet e tjera vendore dhe ndërkombëtare e veçanërisht raportet e
monitorimit të gjykatave të BIRN dhe Internews Kosova ku vlerësohet që Kosova ka
arritur pak përparim sa i përket luftës kundër korrupsionit krahasuar me vitet e
kaluara.
Dy vjet më parë, BIRN dhe Internews Kosova publikuan raportimin e monitorimit të
gjykatave me fokus në rastet e korrupsionit. Nga ky raport rezultoi se problemi
kryesor te gjykimi i rasteve të korrupsionit qëndron në vërtetimin e motiveve dhe
sigurimin e fakteve që kanë shtyrë kryesit të kryejnë këto vepra penale, duke e injoruar
kryerjen apo moskryerjen e veprës penale si fakt.
Nga monitorimi i trajtimit të rasteve të korrupsionit në gjykatat e vendit në vitin 2018,
rezulton se ky problem jo vetëm që nuk është zgjidhur apo minimizuar, por kemi
pasur një shtim drastik të rasteve në të cilat pretendimet e prokurorisë janë refuzuar
nga gjykatat dhe të akuzuarit për korrupsion kanë dalë të rehabilituar pas shpalljes
së aktgjykimeve.
Monitorimi ynë i drejtpërdrejtë në gjykatat e Kosovës evidenton se si dhjetëra raste të
korrupsionit të ngritura nga prokuroritë e niveleve të ndryshme të vendit nuk arrijnë të
bindin gjyqtarët se të akuzuarit janë personat përgjegjës për kryerjen e veprave
korruptive.
Vazhdon të jetë alarmuese dukuria ku kemi dëme të mëdha materiale të buxhetit të
vendit dhe të akuzuarit për shkaktimin e këtyre dëmeve dalin të pandëshkuar, e në
anën tjetër nuk kemi as edhe një gjyqtar apo prokuror të vetëm të shkarkuar për
performancë të dobët.
Përpos rasteve kur të akuzuarit për vepra korruptive shpëtojnë pa “therrë në këmbë”,
në shumë raste tjera aktgjykimet e korrupsionit nuk përmbajnë dënime me burgim
efektiv por vetëm dënime me gjobë apo me kusht, dënime këto shpesh herë
qesharake në raport me dëmin që prokuroria pretendon t’i jetë shkaktuar shtetit.
Kjo problematikë është nënvizuar në vazhdimësi edhe nga Raporti i Progresit për
Kosovën ku shkruhej që “hetimet e rralla të korrupsionit në nivelin e lartë, deri më
tash nuk kanë rezultuar me dënime”.
Fatkeqësisht edhe viti 2018 nuk ka shënuar përparim në këtë drejtim, përkundrazi
është rritur ndjeshëm, gati dyfishuar, numri i rasteve të aktgjykimeve liruese në rastet
e korrupsionit, teksa është rritur edhe numri i aktgjykimeve refuzuese.
Gjatë vitit 2018, monitorimi i rasteve të korrupsionit nga BIRN dhe Internews Kosova
ka evidentuar dhjetëra raste të dështimeve në luftën kundër korrupsionit.
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Këto dështime mund të ndahen në disa kategori si: zvarritje dhe neglizhenca të rënda
në trajtimin e rasteve penale, parashkrim absolut i disa rasteve penale, shkelje e
afateve dhe përcaktimeve tjera të Kodit të Procedurës Penale, mos-hartim i
aktgjykimeve në përputhje me përcaktimet e Kodit të Procedurës Penale, mohim i
transparencës së gjykimeve dhe shumë lloje të tjera të shkeljeve procedurale që do
të pasqyrohen në detaje në rastet një nga një në gjykatat e Republikës së Kosovës.
Të gjitha këto shkelje kanë një rezultat dhe ai është mosndëshkueshmëria e
kryerësve të veprave penale të natyrës së korrupsionit.
BIRN dhe Internews Kosova përmes këtij raporti do të ofrojnë rekomandime konkrete
dhe cilësore me qëllim të përmirësimit dhe përshpejtimit të luftës ndaj korrupsionit
dhe krimit të organizuar.
Aktgjykimet për veprat penale të korrupsionit në vitin 2018
Sipas legjislacionit në fuqi, qëllimi i dënimit ndaj kryesit të veprës penale është që të
parandalojë kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë
rehabilitimin e tij, si dhe të shprehë edhe preventivën gjenerale te personat e tjerë nga
kryerja e veprave penale.
Qëllimi i dënimit nuk ndalet vetëm te kryesi i veprës penale dhe në parandalimin e
personave tjerë që në të ardhmen mos të kryejnë vepra penale, qëllimi i dënimit
është edhe të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose
dëmet e shkaktuara nga vepra penale, si dhe të shprehë gjykimin shoqëror për
veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.
Duke monitoruar veprat penale të korrupsionit gjatë vitit 2018, ky raport sjell të dhëna
statistikore dhe raste konkrete, në bazë të të cilave shihet qartë se a është arritur apo
jo qëllimi i dënimit të paraparë me kodin penal në fuqi.
Në 207 aktgjykimet e shpallura në shkallë të parë gjatë periudhës 01.01.2018 deri më
31.12.2018, rezulton se përpos që nuk është arritur të forcohet dhe konkretizohet lufta
ndaj veprave penale të natyrës korruptive, është shënuar ngecje e theksuar, duke
rezultuar me përqindje shumë të lartë të aktgjykimeve liruese dhe refuzuese dhe
pothuajse është me dyfishim të numrit të aktgjykimeve liruese në rastet e
korrupsionit.
Sipas të dhënave statistikore të Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vitin
2018, për veprat penale nga kapitulli i korrupsionit zyrtar dhe kundër detyrës zyrtare,
ka pasur rënie të numrit të lëndëve të pranuara në punë të kësaj kategorie penale dhe
njëkohësisht ka pasur edhe rënie të numrit të lëndëve të zgjidhura nga gjykatat në
Kosovë.
Të dhënat e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës tregojnë se në rastet nga
kapitulli i veprave penale të korrupsionit, gjatë vitit 2018, gjykatat në Kosovë kanë
pasur në punë gjithsej 470 lëndë me gjithsej 1,148 persona. Prej këtyre lëndëve 207
janë zgjidhur ndërsa të pazgjidhura kanë mbetur edhe 263 lëndë.

¹Shih Kodi Penal i Republikës së Kosovës, NR.04/L-082, prill 2012, neni 41.
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Gjatë po të njëjtës periudhë kohore janë pranuar në punë 165 raste të reja, pra, janë
zgjidhur 42 lëndë më shumë sesa që janë pranuar.

Mënyrat e zgjidhjes së lëndëve nga gjykatat themelore, sipas të dhënave statistikore
të KGjK-së për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018 dhe krahasimi me periudhën e
njëjtë kohore gjatë vitit 2017 janë të paraqitura në tabelën e mëposhtme:
Lëndë
Lëndë
të
të
trashëguara pranuara
në punë

2017

336

2018 305

223

165

Lëndë
të
kryera

Dënim
me burg

254

207

Dënim
me
gjobë

Dënim
me
kusht

31

58

56

40

21

44

12,2%

22,8%

22%

15%

8%

17,32%

38

60

20

29

18,3%

28%

9,6%

14%

22

37

10%

17,8%

Aktgjykim
lirues

Aktgjykim
refuzues

Mënyrë
tjetër

Tabela e mësipërme shfaq ngecjen e dukshme të sistemit të drejtësisë në Kosovë në
forcimin e luftës së korrupsionit. Kjo ngecje në mënyrë të pakontestueshme shfaqet
në mënyrë të qartë numerike dhe me të gjitha matjet rezulton se ka pasur regres
krahasuar me të dhënat e vitit paraprak dhe kjo ngecje pasqyrohet në këto drejtime:
-Ka rënie të numrit të lëndëve të zgjidhura;
-Ka rënie të numrit të lëndëve të pranuara në punë;
-Ka rënie të dënimeve me burg efektiv;
-Ka rënie të dënimeve me gjobë;
-Ka rënie të dënimeve me kusht;
-Ka rritje drastike të aktgjykimeve liruese;
-Ka rritje të aktgjykimeve refuzuese;
Edhe pse në fokus të të gjitha institucioneve të vendit, trajtimi i lëndëve të
korrupsionit nuk ka shënuar avancim dhe synimi për të forcuar luftën ndaj
korrupsionit si një dukuri që ndikon dhe dëmton të gjitha segmentet e shoqërisë në
Kosovë, nuk ka sjellë rezultate.
Prokuroria e Shtetit gjatë vitit 2018 ka dorëzuar 58 aktakuza të natyrës së
korrupsionit më pak se në vitin 2017. Gjithashtu, gjykatat themelore në Kosovë kanë
zgjidhur 47 lëndë më pak.
Akoma më shqetësuese është mënyra e zgjidhjes së këtyre lëndëve pasi që vërehet
qartë që aktakuzat e Prokurorisë po kanë probleme të theksuara për t’u provuar në
gjykatë. Aktgjykimet me burg efektiv por edhe aktgjykimet me dënim me kusht dhe
ato me gjobë kanë pësuar ulje të ndjeshme përderisa është rritur dhe pothuajse
dyfishuar numri i aktgjykimeve liruese dhe refuzuese çka pasqyron qartë dështimin e
aktakuzave për lëndët korruptive në gjykatë dhe njëkohësisht dështimin për t’i gjetur
përgjegjësit e dëmtuesve të buxhetit të Republikës së Kosovës.
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E gjithë kjo gjendje, krahasuar edhe me situatën e vitit 2017, rezulton se ka një
përkeqësim të luftës ndaj korrupsionit si në drejtim të numrit të aktakuzave ashtu
edhe në numrin e aktgjykimeve dënuese.
Dështimi i aktakuzave në gjykatë, sa i përket rasteve të korrupsionit të cilat prokurorët
kanë dështuar t’i mbrojnë dhe faktojnë me prova argumentuese, duke përfshirë
aktgjykimet liruese me 29.4% dhe aktgjykimet refuzuese me 9.66%, të cilat në total
janë 81 raste, apo 39.1% të të gjitha lëndëve të kryera, kanë përfunduar me
aktgjykime liruese dhe ato refuzuese. Këto janë statistika alarmante për dështim
serioz në luftimin e korrupsionit.
Përderisa 152 persona të akuzuar për vepra nga kapitulli i veprave të korrupsionit
shpëtuan pa u dënuar për shkak të aktgjykimeve liruese dhe refuzuese, vetëm 65
persona të akuzuar në 22 raste apo 10.6% të rasteve të korrupsionit përfunduan me
dënime me burg efektiv.
Krahas dënimeve me aktgjykime liruese dhe atyre refuzuese, kur i shtojmë edhe
aktgjykimet me dënime me burg me kusht dhe me gjobë 17% respektivisht 18% të
rasteve, padyshim se vijmë në përfundim që lufta ndaj korrupsionit është e zbehtë,
rezultatet janë shqetësuese dhe nevoja për ndryshime dhe përmirësime është e
menjëhershme.
Përkundër të gjitha këtyre gjetjeve shqetësuese që në mënyrë të pakontestueshme
ilustrojnë dështimin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, gjykatat
dhe prokuroritë e vendit vazhdojnë të luajnë ping-pong me topin e dështimit në
trajtimin e kësaj dukurie.
Raporti i BIRN dhe Internews Kosova, duke u bazuar në monitorimin e drejtpërdrejtë
të të gjitha niveleve të gjykatave dhe prokurorive në Republikën e Kosovës dhe duke
dashur të mos ndikojë pavarësinë, paanshmërinë dhe vendimmarrjen meritore të
gjyqtarëve në rastet e korrupsionit, vlerëson se fatura e dështimit në luftimin e
korrupsionit duhet t’i adresohet në mënyrë proporcionale këtyre dy institucioneve që
ekskluzivisht kanë për të drejtën e hetimit, gjykimit dhe ndëshkimit të përgjegjësve të
kësaj dukurie që po pengon Kosovën drejt proceseve integruese, po pamundëson
ndëshkimin e krimit dhe dëmtimit të buxhetit të vendit dhe po i jep goditjet e fundit
besimit të publikut për sundim të ligjit.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur të dhënat e siguruara nga Këshilli Gjyqësor i
Kosovës për secilën gjykatë në lidhje me veprat penale të korrupsionit për periudhën
01.01.2018 – 31.12.2018 dhe krahasimi me rezultatet e të njëjtës periudhës të vitit
paraprak.
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2017
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198

73

88

14

14

22

9

9

20

183

Prizren

23

27

36

7

7

8

10

10

3

14

Pejë

22

30

37

2

11

12

4

4

5

15

Mitrovicë

19

20

12

1

5

1

1

1

2

27

Gjilan

45

37

38

1

10

4

11

11

8

44
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17

19

27

7

6

5

2

2

2

9

Gjakovë

12

17

16

0

5

4

3

3

4

13

Gjithsej

336

223

254

31

58

56

40

40

44

305

22.8%

22%

15.7%

15.7%

17.2%

Prishtinë

12.4%
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10
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8
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14

19
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5

5

6

5

2

1

9

Pejë

15

15

17

1

2

3

5

2
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13
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27

23

11

1

4

1

3

2
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39
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44

16

40

3

7

4

21

5

0

20

Ferizaj

9

11

9

1

2

3

2

1

0
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Gjakovë

13

14

20

1

3

4

5

1

6

7

Gjithsej

305

165

207

22

37

38

61

20

29

263

29%

9%

14%

Prishtinë

10.6%

17.8%

10

18.3%

Gjykata Themelore në Prishtinë
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2017 198

73

88

14

14

22

9

9

20

183

2018 183

67

86

10

14

16

20

8

18

164

11.62% 16.27% 18.60% 23%

9.30%

20.9%

Gjykata Themelore e Prishtinës është bindshëm gjykata më e ngarkuar me lëndë në
Kosovë. Kjo gjykatë po vazhdon me numër të madh të lëndëve në përgjithësi dhe të
korrupsionit në veçanti. Nga gjithsej 305 lëndë të natyrës së korrupsionit të bartura
nga viti 2017, 198 lëndë apo 64% e numrit të përgjithshëm të rasteve gjykohen në
Gjykatën Themelore të Prishtinës.
Gjatë periudhës 01.01.2018 deri më 31.12.2018, në Gjykatën Themelore të Prishtinës
janë pranuar në punë 67 aktakuza për raste të natyrës korruptive ndërsa janë zgjidhur
86 raste apo 19 raste më shumë se që janë pranuar, pra për një vit, numri i lëndëve të
trashëguara është zvogëluar për 19 lëndë dhe në fund të periudhës raportuese kanë
mbetur të pazgjidhura edhe 164 lëndë.
Me këtë ritëm të zgjidhjes së lëndëve të bartura, lëndëve të pranuara në punë dhe
lëndëve të zgjidhura, i bie që Gjykata Themelore e Prishtinës vetëm pas 8 viteve do të
zgjidhë të gjitha lëndët e bartura.
Shqetësuese në Gjykatën Themelore të Prishtinës vazhdon të mbetet mënyra e
zgjidhjes së lëndëve të korrupsionit për shkak se nga 86 lëndë të zgjidhura, vetëm në
10 prej tyre apo në 11.62 % të rasteve kemi aktgjykime dënuese me burgim efektiv. Kjo
shifër përbën një përkeqësim nga viti 2017 kur 15% të aktgjykimeve ishin me dënim
me burg efektiv.
Akoma më alarmues është numri i rasteve kur në Gjykatën Themelore të Prishtinës,
aktakuzat e korrupsionit po marrin epilog lirues.
Nga 86 lëndë të zgjidhura të korrupsionit në vitin 2017, 10.2% e rasteve, apo 9 prej
tyre, ishin me aktgjykim lirues. Ky numër në vitin 2018 është dyfishuar. Nga gjithsej 86
raste të zgjidhura në 20 prej tyre apo në 23% të akuzuarit për korrupsion u liruan nga
akuza.
Kur numrit të aktgjykimeve liruese i shtojmë edhe numrin e aktgjykimeve refuzuese,
rezulton se në 28 nga 86 apo 32% të rasteve të zgjidhura, aktakuzat për korrupsion
kanë dështuar në gjykatë. Mbetet të hulumtohet më detajisht se kush është
përgjegjës për këtë dështim: gjykata apo prokuroria.
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Gjykata Themelore në Prizren
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2017 23

27

36

7

7

8
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10

3
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2018 14

19

24

5

5

6

5

2

1

9

20%

20%

20%

8%

4,1%

25%

Gjykata Themelore e Prizrenit është një prej gjykatave me numrin më vogël të
lëndëve të pazgjidhura në fund të periudhës raportuese. Kjo gjykatë vitin 2018 e ka
filluar me 14 lëndë të bartura nga vitet paraprake, në punë ka pranuar 19 lëndë ndërsa
ka zgjidhur 24 lëndë të kësaj natyre. Të pazgjidhura në fund të periudhës raportuese
kanë mbetur vetëm 9 lëndë.
Mënyra e zgjidhjes së lëndës edhe në Gjykatën Themelore të Prizrenit vazhdon të jetë
shqetësuese. 20% e lëndëve të zgjidhura apo 5 nga 24 lëndët, ka marrë epilog lirues,
2 raste apo 8% aktakuzat është refuzuar, dhe vetëm në 5 raste apo (20%) ka
aktgjykim dënues me burgim efektiv.

Gjykata Themelore në Pejë
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30

37

2

11

12

4

4

5

15

2018 15

15

17

1

2

3

5

2

4

13

11%

23%

5.8%

11.76% 17.64% 29%

Gjykata Themelore në Pejë, gjatë periudhës raportuese, ka zgjidhur 17 lëndë apo 2
lëndë më shumë se që ka pranuar në punë. Kjo gjykatë vitin 2018 e ka nisur me 15
lëndë të bartura, ka pranuar në punë 15 lëndë të tjera, ndërsa në fund të periudhës
raportuese, në vitin 2019, janë bartur 13 lëndë të natyrës së korrupsionit.
Prej 17 lëndëve të zgjidhura, kemi vetëm 1 rast me dënim me burg efektiv, e kjo në
përqindje përkthehet në 5%, ndërsa kemi 5 raste me aktgjykim lirues apo 29.4 % të
lëndëve që të akuzuarit janë liruar.
Përpos aktgjykimeve liruese kemi pasur edhe 2 raste apo 11.7 % të rasteve ku
aktakuza për korrupsion është refuzuar. Pra, kemi mbi 40% të rasteve të zgjidhura të
korrupsionit ku aktakuzat kanë dështuar.
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Gjykata Themelore në Mitrovicë
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36%

27%

18%
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Gjykata Themelore në Mitrovicë është gjykata e vetme në Kosovë ku numri i lëndëve
të pazgjidhura është rritur në fund të periudhës raportuese edhe pse nuk kemi pasur
ndonjë rritje të ndjeshme të lëndëve të pranuara në punë.
Vitin 2018, Gjykata Themelore në Mitrovicë e ka filluar me 27 lëndë të pazgjidhura
ndërsa në fund të vitit 2018 në këtë gjykatë janë gjithsej 39 lëndë të pazgjidhura edhe
pse në këtë periudhë raportuese janë pranuar në punë vetëm 23 lëndë.
Gjykata Themelore në Mitrovicë ka zgjidhur 12 lëndë më pak se sa që ka pranuar në
punë ndërsa prej lëndëve të zgjidhura vetëm një rast kemi dënim me burg efektiv
teksa kemi tri aktgjykime liruese dhe dy refuzuese apo 45.45% të rasteve kur
aktakuzat për korrupsion kanë dështuar.

Gjykata Themelore në Gjilan
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Gjykata Themelore në Gjilan, gjatë periudhës raportuese 01.01.2018– 31.12.2018, e ka
përgjysmuar numrin e lëndëve të pazgjidhura. Nga gjithsej 44 lëndëve të bartura nga
viti 2017, vitin 2019 Gjykata në Gjilan e filloi me vetëm 20 lëndë të pazgjidhura.
Gjykata Themelore e Gjilanit në periudhën raportuese ka pranuar gjithsej 16 lëndë të
reja në punë, ndërsa ka zgjidhur 40 lëndë apo 24 më shumë se që ka pranuar.
Megjithatë, Gjykata e Gjilanit ka një përqindje alarmante të rasteve të aktgjykimeve
liruese. Nga gjithsej 40 lëndë të korrupsionit në këtë gjykatë, 21 prej tyre kanë marrë
epilog shfajësues apo 52.5% e lëndëve të korrupsionit që janë trajtuar në këtë
gjykatë, të akuzuarit janë liruar, ndërsa vetëm 3 nga 40 raste janë me aktgjykim
dënues me burg efektiv, pra vetëm 7% e rasteve.
Përpos aktgjykimeve liruese kemi edhe 5 raste apo 12.5% kur aktakuzat kanë
rezultuar me aktgjykim refuzues. Pra 60% e rasteve në Gjykatën Themelore të
Gjilanit kanë përfunduar me aktgjykime në favor të të akuzuarve.
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Gjykata Themelore në Ferizaj
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Gjykata Themelore e Ferizajt është prej gjykatave me numrin më të vogël të lëndëve
të zgjidhura dhe rrjedhimisht njëra nga gjykatat që gjatë periudhës raportuese kanë
pasur rritje të numrit të lëndëve të pazgjidhura.
Gjykata Themelore në Ferizaj e ka nisur vitin 2018 me 9 lëndë të mbetura nga viti
2017. Në punë gjatë vitit 2018 ka pranuar 11 lëndë, ndërsa ka zgjidhur vetëm 9 lëndë të
natyrës së korrupsionit, apo 2 lëndë më pak se që ka pranuar në punë dhe saktësisht
18 lëndë më pak se në vitin 2017.
Nga 9 lëndët e zgjidhura, vetëm në një rast është shqiptuar dënim me burg efektiv
ndërsa kemi dy aktgjykime liruese dhe një refuzues.

Gjykata Themelore në Gjakovë
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Gjykata Themelore e Gjakovës është gjykata me numrin më të vogël të rasteve të
pazgjidhura të korrupsionit me vetëm 7 lëndë që nuk kanë marrë epilog.
Vitin 2018, Gjykata në Gjakovë e filloi me 13 lëndë të trashëguara ndërsa pranoi në
punë edhe 14 të tjera. Prej këtyre 27 lëndëve që ishin në punë, vetëm 7 kanë mbetur të
pazgjidhura.
Nga 20 lëndët e zgjidhura, vetëm një rast është shqiptuar dënim me burg efektiv
ndërsa në pesë raste të tjera është nxjerrë aktgjykim lirues dhe një rast tjetër
aktgjykim refuzues.
Pra, në mbi 30% të lëndëve të korrupsionit në këtë gjykatë aktakuzat kanë
përfunduar me dështim, teksa vetëm një rast Gjykata ka shqiptuar aktgjykim me
burg efektiv.
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IV. Dështimet në luftën kundër korrupsionit
sipas gjykatave
BIRN dhe Internews Kosova, kanë monitoruar dhe përcjellur me fokus të veçantë
rastet e korrupsionit, rastet kur të akuzuarit janë të profilit të lartë dhe gjithashtu
edhe rastet e shënjestruara, punën dhe vendimet e gjyqësorit ndaj kryesve të këtyre
veprave penale.
Gjatë monitorimit, janë hasur raste të shumë dështimeve të prokurorisë në
argumentimin e aktakuzave dhe tërheqjen nga raste të tilla, si dhe dështimin e
gjykatësve që të çojnë në vend qëllimin e dënimit të përkufizuar me Kodin Penal të
Kosovës.
Në shembujt në vazhdim, janë prezantuar disa nga rastet më të mëdha të veprave
penale të korrupsionit, kur kryesit potencialë të veprave të tilla janë shpallur të
pafajshëm, kanë marrë dënime të ulëta nga gjykatat apo janë evidentuar zvarritje
dhe neglizhenca të mëdha në trajtimin e lëndës. Raporti në vazhdim sjell rastet më të
mëdha të korrupsionit ku përfshihen zyrtarë të nivelit të lartë, si ministra, deputetë,
kryetarë komunash, rektorë, drejtorë, kryeinspektorë, drejtues të Organit Shqyrtues të
Prokurimit, mjekë, e zyrtarë tjerë të lartë shtetërorë, të trajtuara si raste të dështimit
të aktakuzave gjatë vitit 2018.
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Gjykata Themelore në Prishtinë
Rasti “PRONTO”

Vepra Penale

Bashkëkryerje nga neni 31 i KPRK-së, Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe
banoreve të Republikës së Kosovës nga neni 193 par.4 lidhur me par.1 dhe Shkelja e statusit
të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në tentativë nga neni 193
par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së, lidhur me nenin 28 të KPRK-së.

Adem Grabovci, Arbenita Pjaziti, Ihmani Gashi, Besim Beqaj, Nijazi Kryeziu,
Zenun Pajaziti, Fatmir Shurdhaj, Sadat Gashi, Ismet Neziraj, Xhavit Dakaj,
Të Akuzuar: Rexhë Abazi

Prokurori
i çështjes Drita Hajdari
Gjykatësi: Shashivar Hoti
Stadi i
Konfirmim i aktakuzës
Procedurës

Ngritet Aktakuza

Seanca fillestare

6 prill 2018

15 nëntor 2018

223
Ditë

223 ditë – Është periudha kohore që ka kaluar nga momenti i ngritjes së aktakuzës e
deri në seancën fillestare. Kodi i Procedurës Penale të Kosovës parasheh afatin 30
ditor për mbajtjen e seancës fillestare pas ngritjes së aktakuzës.
Mos-leximi i aktakuzës: Në seancën fillestare të mbajtur në këtë rast, përkundër që
prokurorja Drita Hajdari ka kërkuar leximin e aktakuzës, gjyqtari Shashivar Hoti nuk e
ka lejuar këtë duke e konsideruar atë të lexuar dhe duke vepruar kështu në
kundërshtim me paragrafin 3 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, që parasheh
se “3. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues përcakton sipas detyrës
zyrtare nëse ka kompetencë mbi çështjen që përbën aktakuzën”.²
Aktakuza
Në aktakuzë trajtohet çështja penale e punësimeve dhe ndarjes së posteve, të
bazuara në përkatësinë partiake dhe raporte personale. Sipas aktakuzës, këta
persona kanë keqpërdorur pozitat zyrtare duke bashkëpunuar në mes vete dhe duke
u dhënë privilegje dhe përparësi në mënyrë të kundërligjshme personave të cilët kanë
konkurruar në funksione të rëndësishme siç janë: drejtor për ndërmarrjet publike
qendrore, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë së Regjistrimit në Ministrinë e Punëve të
Brendshme, kryeshef i Agjencisë për Produkte Medicinale dhe koordinator i Qendrës
së Regjistrimit Civil në Komunën e Klinës, duke mohuar dhe kufizuar liritë dhe të
drejtat e kandidatëve të tjerë, të garantuara me ligj³.
²Kodi i Procedurës Penale të Kosovës
3
https://kallxo.com/neser-nis-gjykimi-i-te-akuzuarve-te-rastit-pronto/
https://kallxo.com/grabovci-mungon-ne-seancen-e-pare-per-rastin-pronto/
https://kallxo.com/grabovci-per-pronton-aspak-se-ndjej-veten-fajtor-video/
https://kallxo.com/refuzohet-kerkesa-e-prokurores-drita-hajdari-per-perjashtimin-e-gjykatesit-ne-rastin-pronto/
https://kallxo.com/deshton-seanca-e-pare-ne-rastin-pronto/
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Rasti: “ZYRTARËT E AGJENCISË SË AKREDITIMIT”
Në bashkëkryerje shpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 339 par. 2
lidhur me par.1, lidhur me nenin 23 të Kodit Penal të Përkohshëm të Kosovës.
Marrja e ryshfetit nga neni 343 par.2 i Kodit Penal të Përkohshëm të Kosovës,
Dhënia e ryshfetit nga neni 343 par.2 i Kodit Penal të Kosovës, neni 343 par.2 lidhur
me nenin 23.
Marrja e ryshfetit nga neni 343 par.2 i Kodit Penal të Kosovës, Keqpërdorimi i
pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 1, nën par.2.2 lidhur me nenin
31 të KPRK-së.
Në vazhdim marrje e ryshfetit nga neni 422, par.1 lidhur me nenin 31 dhe 81 të
KPRK-së, Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1, nën
par.2.1,
Ferdije Zhushi-Etemi, Basri Muja, Armend Muja
Atdhe Dema
Valbona Musliu-Selimaj, Vesel Ismajli, Isuf Makolli
Aktgjykim lirues dhe refuzues në shkallë të parë

Arrestohen të akuzuarit

Nëntor 2014

Ngritet aktakuza ndaj të akuzuarve

Gusht 2015

Të akuzuarit
lirohen nga akuza4

Janar 2019

Aktakuza
Në këtë proces gjyqësor, Basri Muja dhe Ferdije Zhushi ngarkoheshin për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar në bashkëkryerje dhe në vazhdim dhe për
marrje të ryshfetit në vazhdim dhe bashkëkryerjeje. Ndërsa Armend Muja akuzohet
për marrje të ryshfetit në vazhdim dhe bashkëkryerje.
Në kohën për të cilën akuzohen, Basri Muja ishte drejtor i Agjencisë së Kosovës për
Akreditim, ndërsa Ferdije Zhushi zyrtare e kësaj Agjencie. Ferdije Zhushi-Etemi që
ishte kryetare e Bordit të Agjencisë Kosovare për Akreditim, dha dorëheqje nga kjo
pozitë në shtator të vitit 2015, pak ditë pasi ndaj saj u ngrit aktakuza. Për këtë rast i
akuzuar ishte edhe Naim Braha që ngarkohej për dhënie të ryshfetit, por Brahës i
është vjetërsuar lënda.
Aktgjykimi
29 janar 2019 - Gjykata e Themelore e Prishtinës shpalli aktgjykimin ndaj dy ish-zyrtarëve të lartë të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës, Ferdije Zhushi-Etemi dhe
Basri Muja, të cilët në mungesë të provave janë shpallur të pafajshëm lidhur me
akuzën për keqpërdorim të detyrës zyrtare në bashkëkryerje ndërsa i akuzuari tjetër,
Armend Muja, është liruar meqë vepra penale për të cilën akuzohej është vjetërsuar.
Parashkrimi
Për pikat e aktakuzës në të cilën tre të akuzuarit Prokuroria i ngarkonte me veprat
penale të shpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar si dhe për marrje të ryshfetit
në bashkëkryerje, Gjykata ka marrë aktgjykim refuzues pasi që ka ardhur deri te
parashkrimi absolut.
https://kallxo.com/gjykata-vendosi-per-ish-zyrtaret-e-agjencise-se-akreditimit/
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Për veprën penale nën paragrafin 1, Basri Muja, Ferdije Zhushi-Etemi dhe Armend
Muja të akuzuar për veprën penale në bashkëkryerje shpërdorim i pozitës apo
autoritetit zyrtar nga neni 339 par. 2 lidhur me par.1 lidhur me nenin 23 të Kodit Penal
të Përkohshëm të Kosovës si dhe të akuzuarit Basri Muja për veprën penale në
dispozitivin e dytë, marrja e ryshfetit nga neni 343 par.2 i Kodit Penal të Përkohshëm
të Kosovës po ashtu për të akuzuarin në dispozitivin e tetë, Naim Braha për veprën
penale dhënia e ryshfetit nga neni 343 par.2 i Kodit Penal të Kosovës deri në
përfundim të shqyrtimit gjyqësor prokurori i shtetit ka hequr dorë nga akuza dhe
ndjekja penale për shkak të arritjes së parashkrimit absolut të ndjekjes penale
konfrom nenit 363 par. 1 nën par.1.3 dhe për këto pika Gjykata merr aktgjykim
refuzues.
Sa i përket veprës penale nën dispozitivin e gjashtë ku të akuzuarit Basri Muja, Ferdije
Zhushi-Etemi dhe Armend Muja akuzoheshin për veprën penale në vazhdim marrja e
ryshfetit nga neni 343 par.2 lidhur me nenin 23 si dhe për të akuzuarin Basri Muja për
veprën penale nën dispozitivin e shtatë, marrja e ryshfetit nga neni 343 par.2 i Kodit
Penal të Kosovës, Gjykata edhe për këto pika ka marrë aktgjykim refuzues për shkak
se ka arritur deri te parashkrimi absolut i ndjekjes penale.
Të akuzuarit që përfshihen në veprën penale nën dispozitivin e tretë, Basri Muja dhe
Ferdije Zhushi-Etemi, për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar
nga neni 422 par.1 nën par.2.2 lidhur me nenin 31 sa i përket veprës penale në
dispozitivin e katërt, Basri Muja dhe Ferdije Zhushi-Etemi për veprën penale në
vazhdim marrje e ryshfetit nga neni 422, par.1 lidhur me nenin 31 dhe 81 të Kodit Penal
të Republikës së Kosovës, po ashtu të akuzuarit Basri Muja, Ferdije Zhushi Etemi për
veprën penale nën dispozitivin e pestë, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar
nga neni 422 par.1 dhe par.2.2 lidhur me nenin 31 të Kodit të Penal të Republikës së
Kosovës si dhe për dispozitivin e nëntë, Basri Muja për veprën penale keqpërdorim i
pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1, nën par.2.1, lidhur me këto vepra
penale ndaj këtyre të akuzuarve, Gjykata gjeti se të njëjtit nuk janë fajtorë për arsye se
provat të cilat janë prezantuar nga ana e Prokurorisë nuk vërtetojnë se të njëjtit kanë
kryer veprën penale për të cilën akuzoheshin.

Rasti: “Zyrtarët e Ministrisë së Punës”
Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me

Vepra Penale nenin 31 të KPRK-së

Të Akuzuar: Bajram Pajaziti, Bajram Azemi
Prokurori Dulina Hamiti
i çështjes
Gjzkatësi: Shashivar Hoti, Shadije Gërguri, Beqir Kalludra
Stadi i
Aktgjykim lirues, rigjykim, aktgjykim lirues
Procedurës
Gjykata e Apelit e kthen
rastin në rigjykim

Seanca Fillestare

Nëntor 2016

Mars 2017
Shpallen të pafajshëm9

https://kallxo.com/lirohet-vellai-zahir-pajazitit/
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Korrik 2017

Prill 2018
Gjykata Themelore
i shpall të pafajshëm përsëri

Sipas prokurorisë, Rexhep Haxhës i ishte ndarë pensioni për djalin e tij të vrarë në maj
të vitit 1999, edhe pse Haxha nuk kishte dokument nga Shtabi i Përgjithshëm i
TMK-së, i cili ishte i nevojshëm për ta përcaktuar që djali i tij ishte dëshmor.
Pajaziti dhe Azemi ngarkoheshin se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale
keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, me pretendimin se Rexhep Haxhës i
kanë sjellë përfitim pasuror të kundërligjshëm në shumë prej 13,900,98 euro10.

Rasti: “Toka 1”
Vepra Penale “Krim i organizuar”, “Pastrim i parave”, “Marrje të mitos”, “Mashtrim i rëndë”,
“Mashtrim në detyrë”, “Nxjerrje të vendimeve Gjyqësore të kundërligjshme”,
“Keqpërdorim i pozitës zyrtare”, “Legalizimi i përmbajtjes së falsifikuar” dhe
“Evazion fiskal”.

Të Akuzuar: Azem Syla, Shaban Syla, Shpresim Uka, Fahredin Gashi, Hajrullah Berisha,
Ramadan Uka, Arton Vila, Avdyrrahman Brajshori, Ilaz Syla, Lubisha Vujoviq,
Gazmend Gashi, Nuhi Uka , Sabedin Haxhiu, Lumnije Sopjani, Shqipe Maxhuni,
Elheme Uka, Shqipe Sopjani, Nyrtene Brajshori, Sami Maqedonci, Ndue Palushi,
Ramadan Mavraj dhe Mustafë Haliti.

Prokurori
Danilo Cecarelli / Sylë Hoxha / Naim Abazi
i çështjes
Gjzkatësi: Arcadius Sedeck pastaj te vendorët: Beqir Kalludra, Violeta Namani, Shashivar
Hoti

Stadi i
Shqyrtim gjyqësor
Procedurës
Dështojnë seancat
për mungesë të të akuzuarve

Dhjetor 2016

Azem Syla dhe të akuzuarit tjerë
deklarohen të pafajshëm

Tetor 2016

Dhjetor 2016

Gjykata e Apelit
konfirmon aktakuzën

Prokurori i EULEX-it ngrit aktakuzë ndaj 39 personave
të ndarë në dy aktakuza.
Gjykata Themelore i shpall të pafajshëm përsëri

Shtyhet seanca në mungesë të
përbërjes së plotë të trupit gjykues

Janar 2018

Nëntor 2017

Rasti është transferuar
nga EULEX-i te vendorët

janar 2018

shkurt 2018

Ndërrohet trupi gjykues i EULEX-it
dhe po ashtu gjyqtari vendor

855
Ditë

2 vjet e 4 muaj – Nga ngritja e aktakuzës dhe rasti është
në fazën fillestare të gjykimit.
https://kallxo.com/vellai-heroit-zahir-pajaziti-deklarohet-pafajshem/
https://kallxo.com/kundershtohet-aktakuza-e-korrupsionit-pensionet-e-familjeve-te-deshmoreve/
https://kallxo.com/vellai-zahir-pajazitit-pa-avokat-ne-seancen-e-sotme/
https://kallxo.com/gjykata-sot-shpalle-aktgjykimin-ndaj-vellaut-te-zahir-pajazitit/
https://kallxo.com/gjykata-vendosi-per-vellain-e-zahir-pajazitit/
https://kallxo.com/apeli-nuk-ia-verteton-pafajesine-vellait-te-zahir-pajazitit/
11
I akuzuari Nuhi Uka ka vdekur.
10

19

7 – Seanca gjyqësore kanë dështuar të mbahen mbajtur në periudhën
janar – shtator 2018
1 - I akuzuar ka vdekur gjatë procedurës.
22 - Seanca të mundësisë së veçantë hetuese kanë shkuar dëm.
Aktakuza është ngritur nga Prokurori i EULEX-it, Danillo Ceccarelli, më 25 tetor 2016.
Prokuoria Speciale ngriti dy aktakuza kundër 39 personave të ndryshëm.
Aktakuza e dytë e ngritur nga i njëjti prokuror akuzon 17 persona për pastrim të
parave.
Aktakuza e parë, e parashtruar nga një prokuror ndërkombëtar i PSRK-së, është
ngritur kundër 21 të pandehurve dhe përbëhet prej 46 pikave.
Aktakuza
Sipas aktakuzës, anëtarët e këtij grupi të organizuar kriminal kanë bashkëpunuar
mes vete, secili me rol të caktuar, për t’i privuar Kosovës pronat shoqërore përmes
veprimtarive kriminale, duke përfshirë falsifikimin e vendimeve dhe dokumenteve të
tjera zyrtare, mashtrimin dhe veprimeve korruptive.
Në pikën e parë të aktakuzës përfshihen Azem Syla, Shaban Syla, Shpresim Uka,
Fahredin Gashi, Hajrullah Berisha, Ramadan Uka, Arton Vila, Avdyrrahman Brajshori,
IlazSyla, Lubisha Vujoviq, Gazmend Gashi, Nuhi Uka dhe Sabedin Haxhiu.
Pika e cila përfshin akuzën për krim të organizuar thotë se nga viti 2006 deri në vitin
2016, në territorin e Kosovës, me qëllim të përfitimit financiar dhe përfitimeve tjera
materiale, të akuzuarit kanë kryer krime të rënda si pjesë e një grupi të strukturuar
kriminal.
Ish komandanti i UÇK-së dhe ish deputeti i PDK-së, Azem Syla, përshkruhet si
“organizues, mbikëqyrës, menaxher dhe drejtues” i grupit kriminal i cili “krijoi
aktivitetet kriminale të grupit dhe i financoi ato”.

Rasti: “Toka 2”
Krim i organizuar, nxjerrje dhe ndihmë e nxjerrjes së kundërligjshme të vendimeve

Vepra Penale gjyqësore, shpërdorim të detyrës zyrtare ose autorizimit në vazhdimësi, grabitje,
falsifikim të dokumentit zyrtar, keqpërdorim të pozitës apo autoritetit në
vazhdimësi dhe shpëlarje e parave në vazhdimësi.

Të Akuzuar: Arton Vila, Bejtush Zhugolli, Dalip Brahimi, Jeton Govori, Xhabir Kajtazi, Isak Ademi,
Albion Mulaku, Lirim Zeka, Agim Jerlia, Gëzim Rama, Basri Beka, Enver Bajrami,
Gani Ferizi, Fehmi Ferizi, Bislim Bajrami, Bajram Gashani, Shaip Krasniqi, Nexharije
Hoti, Mehmet Prishtina, Dukagjin Emërllahu, Reshat Fetahu, Gani Ademi, Avni
Maxhuni dhe Shqipe Maxhuni

Prokurori
i çështjes Danilo Ceccarelli
Gjykatësi: Beqir Kalludra

Stadi i
Shqyrtim gjyqësor
Procedurës

20

Ngritet aktakuza

Mbahet seanca fillestare

tetor 2016

Lënda bartet nga
prokurori i EULEX-it te vendorët

prill 2016

mars 2017

Shtator 2018
Hedhet aktakuza ndaj të pandehurve Arton Vila, Bejtush Zhugolli, Dalip Brahimi,
Jeton Govori, Xhabir Kajtazi, Isak Ademi, Albion Mulaku, Lirim Zeka, Agim Jerlia,
Gëzim Rama, Basri Beka, Enver Bajrami, Gani Ferizi, Fehmi Ferizi, Bislim Bajrami,
Bajram Gashani dhe Shaip Krasniqi

156
Ditë

kanë kaluar qëkur është vendosur në lidhje me aktakuzën dhe ende
nuk është mbajtur shqyrtimi gjyqësor

Procesi gjyqësor nisi më 6 prill të vitit 2016, kurse tek në shtator të vitit 2018, kryetari
i trupit gjykues, Beqir Kalludra, pas shqyrtimit të kundërshtimeve të mbrojtësve të të
akuzuarve në lidhje me aktakuzën e ngritur, ka vendosur që të hedhë poshtë
pretendimet e Prokurorisë ndaj të akuzuarve: Arton Vila, Bejtush Zhugolli, Dalip
Brahimi, Jeton Govori, Xhabir Kajtazi, Isak Ademi, Albion Mulaku, Lirim Zeka, Agim
Jerlia, Gëzim Rama, Basri Beka, Enver Bajrami, Gani Ferizi, Fehmi Ferizi, Bislim
Bajrami, Bajram Gashani dhe Shaip Krasniqi.
Në raport me të akuzuarit e tjerë Nexharije Hoti, Mehmet Prishtina, Dukagjin
Emërllahu, Reshat Fetahu, Gani Ademi, Avni Maxhuni dhe Shqipe Maxhuni, gjyqtari
Kalludra e ka aprovuar aktakuzën e ngritur nga Prokuroria Speciale.
Aktakuza
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës grupin prej 24 personave i akuzon për
krim të organizuar, nxjerrje dhe ndihmë e nxjerrjes së kundërligjshme të vendimeve
gjyqësore, shpërdorim të detyrës zyrtare ose autorizimit në vazhdimësi, plaçkitje,
falsifikim të dokumentit zyrtar, keqpërdorim të pozitës apo autoritetit në vazhdimësi
dhe shpëlarje e parave në vazhdimësi.

Rasti: “Zyrtaret e OShP-së”
Vepra Penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1, të KPRK-së.
Të Akuzuar: Tefik Sylejmani, Ekrem Salihu
Prokurori
Ibrahim Berisha
i çështjes
Gjykatësi: Valbona-Musliu Selimaj, Naime Krasniqi-Jashanica, Vesel Ismajli
Stadi i Aktgjykim lirues
Procedurës

Ngritet aktakuza

Mbahet seanca fillestare

qershor 2017

janar 2018

21

Lënda bartet nga
prokurori i EULEX-it te vendorët

tetor 2018

Procesi gjyqësor nisi më 6 prill të vitit 2016, kurse tek në shtator të vitit 2018, kryetari
i trupit gjykues, Beqir Kalludra, pas shqyrtimit të kundërshtimeve të mbrojtësve të të
akuzuarve në lidhje me aktakuzën e ngritur, ka vendosur që të hedhë poshtë
pretendimet e Prokurorisë ndaj të akuzuarve: Arton Vila, Bejtush Zhugolli, Dalip
Brahimi, Jeton Govori, Xhabir Kajtazi, Isak Ademi, Albion Mulaku, Lirim Zeka, Agim
Jerlia, Gëzim Rama, Basri Beka, Enver Bajrami, Gani Ferizi, Fehmi Ferizi, Bislim
Bajrami, Bajram Gashani dhe Shaip Krasniqi.
Në raport me të akuzuarit e tjerë Nexharije Hoti, Mehmet Prishtina, Dukagjin
Emërllahu, Reshat Fetahu, Gani Ademi, Avni Maxhuni dhe Shqipe Maxhuni, gjyqtari
Kalludra e ka aprovuar aktakuzën e ngritur nga Prokuroria Speciale.
Aktakuza
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës grupin prej 24 personave i akuzon për
krim të organizuar, nxjerrje dhe ndihmë e nxjerrjes së kundërligjshme të vendimeve
gjyqësore, shpërdorim të detyrës zyrtare ose autorizimit në vazhdimësi, plaçkitje,
falsifikim të dokumentit zyrtar, keqpërdorim të pozitës apo autoritetit në vazhdimësi
dhe shpëlarje e parave në vazhdimësi.

Rasti: “Maicat e KEK-ut”
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar
Të Akuzuar: Enver Hoxha
Prokurori
Habibe Salihu (në rigjykim Rafet Halimi)
i çështjes
Trupi Hamdi Ibrahimi, Naser Foniqi, Vehbi Kashtanjeva
gjykues
Stadi i Aktgjykim lirues, rigjykim, shqyrtim gjyqësor
Procedurës
I akuzuari
deklarohet se
është i pafajshëm

mars 2017

Enver Hoxha shpallet i
pafajshëm

janar 2018
shkurt 2019
Fjala hyrëse në rigjykim

12
https://kallxo.com/zyrtaret-e-oshp-se-deklarohen-te-pafajshem-per-tenderin-e-ushqimit-te-fsk-se/
https://kallxo.com/ish-kryetari-i-oshp-se-deshmon-ne-gjykimin-per-tenderin-per-ushqimin-e-fsk-se/
https://kallxo.com/zyrtaret-e-oshp-se-shpallen-te-pafajshem-per-akuzen-e-keqperdorimit-te-detyres/
https://kallxo.com/zyrtari-i-suspenduar-i-oshp-se-nuk-e-kam-pritur-se-do-ndiqesha-nga-drejtesia/
https://kallxo.com/i-akuzuari-me-anulimin-e-tenderit-per-ushqimin-e-fsk-se-tentova-te-shpetoj-850-mije-euro-te-shtetit/
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Gjykata e Apelit e kthen
në rigjykim rastin

maj 2018

Enver Hoxha ishte liruar nga akuza për blerjen e 2464 ‘maicave’ me të cilat Prokuroria
pretendonte se iu shkaktua dëm KEK-ut. Enver Hoxha, projekt-menaxher i Divizionit
për Prodhimin e Qymyrit në KEK, në janar të vitit 2018 është liruar nga akuza për
keqpërdorim të pozitës, ose autoritetit zyrtar.
Gjykata Themelore konstatoi se nuk është provuar se Hoxha e ka kryer veprën për të
cilën akuzohej.
Gjykata e Apelit
Me 17 maj 2018, Gjykata e Apelit e ka kthyer në rigjykim rastin me arsyetimin se
Gjykata Themelore e Prishtinës nuk i ka proceduar të gjitha çështjet për vërtetimin e
fakteve vendimtare dhe nuk ka dhënë arsye lidhur me faktet vendimtare.
Sipas aktvendimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i Gjykatës Themelore është i
përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale.
Rigjykimi
Me 21 shkurt 2019 është dhënë fjala hyrëse ndërsa seanca e radhës është caktuar për
datën 26 prill 2019.
Aktakuza
Sipas aktakuzës, në pozitën e projekt-menaxherit të Divizionit për Prodhimin e
Qymyrit në KEK, më 19 qershor 2013, me qëllim të përfitimit për vete ose persona të
tjerë, Enver Hoxha ka kryer veprën penale keqpërdorim i pozitës ose autoritetit zyrtar
në atë mënyrë që ka lejuar blerjen e 2,464 maicave nga “OE Ripten Enginnering” nga
Prishtina.
Gjithnjë sipas aktakuzës, Enver Hoxha nuk e ka përfillur procedurën e paraparë sipas
Ligjit për Prokurimin Publik, duke vepruar në kundërshtim me kontratën 4710
16.07.2011 për llot -1 në të cilën është thirrur. Vlera e dëmit që i ka shkaktuar i akuzuari
KEK-ut, sipas aktakuzës, është 57 mijë euro13.

Rasti: “Zyrtari Policor”
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar
Të Akuzuar: Hamdi Tërpeza
Prokurori Feti Tunuzliu
i çështjes
Gjykatësi: Valbona Musliu-Selimaj, Vesel Ismajli, Isuf Makolli
Stadi i
Aktgjykim dënues në Themelore, me ankesë në Apel
Procedurës
I akuzuari dënohet me
8 muaj burg

shkurt 2018

13
https://kallxo.com/enver-hoxha-lirohet-ne-gjyqin-per-maica/
https://kallxo.com/enver-hoxha-insiston-se-eshte-pafajshem/
https://kallxo.com/enver-hoxha-deklarohet-pafajshem-ne-gjyqin-per-maica/
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Gjykimi
Më 12 shkurt të vitit 2018 është shpallur aktgjykimi ndaj zyrtarit të Policisë së Kosovës
i cili akuzohet se e ka kërcënuar instruktorin e auto-shkollës në lidhje me dhënien e
testit të patent-shoferit.
I akuzuari Hamdi Tërpeza është dënuar me tetë muaj burg në akuzën për
keqpërdorim të detyrës zyrtare.
Aktakuza
Zyrtari i Policisë akuzohej se në cilësinë e personit zyrtar, duke e shfrytëzuar detyrën
zyrtare ka tejkaluar kompetencat zyrtare me qëllim që personi tjetër të përfitojë dobi
në atë mënyrë që në cilësinë e të punësuarit në stafin civil të Drejtorisë së Logjistikës
së Policisë të Republikës së Kosovës, me qëllim që vëllai i tij Artan Tërpeza ta japë
provimin për patentë shofer për kategorinë “B”, pa iu nënshtruar fare provimit nga
pjesa teorike dhe praktike.
Më tej në aktakuzë thuhet se më 20 janar të vitit 2013, Hamdi Tërpeza përmes
telefonit e ka thirrur të dëmtuarin Kasim Hoxha dhe e ka kërcënuar me fjalët: “Në rast
se nesër nuk e kryen testin po të betohna, pasha natën e vorrit nuk e kryen i gjallë pa
të lidh sikur qenin nuk e la… shko ku të duash nesër je i lidhtë, vi në stacionin e
autobusëve dhe të pres deri të del Artoni”.
Në bazë të aktakuzës, të nesërmen në mëngjes Hamdi Tërpeza ka shkuar në Stacion
të Autobusëve me automjetin zyrtar dhe pasi e ka takuar instruktorin Kasim Hoxha
pa u prezantuar fare e ka pyetur: “A ia kryen testin”, ndërsa kur i dëmtuari ka mohuar,
e ka kapur për krahu dhe i ka thënë: “Hajde me mua deri te vetura zyrtare”. Pasi që i
dëmtuari kishte rezistuar tutje thuhet se Hamdiu i kishte thënë se do të shkojë ta
marrë komandantin dhe do të kthehet prapë, duke iu drejtuar me fjalët: “E ka ndreq
terrenin për sot që me e lidh”.
Po ashtu, Prokuroria pretendon se Artan Tërpeza ka refuzuar ta pranojë dhe t’i
nënshtrohet testit të provimit për patent-shofer sikurse kandidatët e tjerë, duke
pretenduar me çdo kusht se vetëm i dëmtuari duhet t’ia plotësojë testin e provimit
dhe ta kalojë në këtë provim.
I akuzuari kishte deklaruar se ndihet i pafajshëm në akuzat që i ngarkoheshin14.

Rasti: “Banderolat e ilaçeve”
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, prodhim i ndaluar
Të Akuzuar: Ilir Dushi, Bersan Kolgeci, Edon Harullaga, Haki Ejupi
Prokurori Mirushe Llugiqi
i çështjes
Gjykatësi: Beqir Kalludra, Shadije Gërguri, Shashivar Hoti
Stadi i
Aktgjykim dënues rigjykim, aktgjykim dënues, rigjykim, proces gjyqësor
Procedurës

14
https://kallxo.com/jep-mbrojtjen-zyrtari-akuzuar-se-kercenoi-instruktorin-e-autoshkolles/
https://kallxo.com/te-henen-shpallet-aktgjykimi-ndaj-zyrtarit-te-policise/
https://kallxo.com/zyrtari-i-policise-denohet-per-kercenim-te-instruktorit-te-auto-shkolles/
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Gjykata Themelore e Prishtinës
i shpall fajtor të akuzuarit

Gjykata Themelore për herë të dytë
i gjen fajtor të akuzuarit

qershor 2017

shkurt 2018

dhjetor 2017

Gjykata e Apelit e kthen rastin
në rigjykim pasi i aprovon
ankesat e mbrojtjes

maj 2018
Gjykata e Apelit
e kthen rastin për herë të dytë
në rigjykim

Gjykata Themelore 1
Më 13 qershor 2017, Gjykata Themelore e Prishtinës i kishte shpallur fajtorë zyrtarët e
Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale Bersan Kolgeci, Ilir Dushi,
Haki Ejupi si dhe Edon Hajrullaga, pronarin e Kompanisë “Prima Pfarm”. Me këtë
aktgjykim, Gjykata Kolgecin e Dushin i dënoi me nga 6 muaj burgim, ndërsa zyrtarin
tjetër të kësaj agjencie Haki Ejupin e kishte dënuar me 5 muaj burg kurse Edon
Hajrullaga, pronari i Kompanisë “Prima Pfarm” ishte dënua me gjobë prej 10 mijë
eurove.
Gjykata e Apelit 1
Më 14 dhjetor 2017, pas ankesave të mbrojtjes, rasti ishte kthyer në rigjykim. Si arsye
për kthimin e rastit në rigjykim, Apeli kishte gjetur se aktgjykimi i parë i Gjykatës
Themelore është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale
si dhe sipas Apelit arsyet e aktgjykimit janë kontradiktore lidhur me faktet
vendimtare. Me sugjerimin për eliminimin e këtyre shkeljeve, rasti ishte kthyer në
rigjykim.
Gjykata Themelore 2
Edhe në aktgjykimin e herës së dytë në shkurt të vitit 2018 Kolgeci, Dushi e Hajrullaga
ishin dënuar si herën e parë, ndërsa Haki Ejupi herën e dytë ishte liruar nga aktakuza.
Gjykata e Apelit 2
Edhe pas aktgjykimit të herës së dytë, në maj të vitit 2018 Gjykata e Apelit e kishte
kthyer përsëri në rigjykim rastin, duke e rekomanduar Gjykatën Themelore të
Prishtinës që t’i eliminojë shkeljet të cilat ishin theksuar edhe me aktvendimin e herës
se parë.
Gjykata Themelore 3
Në herën e tretë të zhvillimit të këtij procesi gjyqësor, mbrojtësi i të akuzuarit Ilir Dushi,
avokati Nikë Shala, ka bërë kërkesë për përjashtim të trupit gjykues me arsyetimin se
përkundër sugjerimeve të vazhdueshme nga Gjykata e Apelit, trupi gjykues fare nuk i
ka marrë për bazë vërejtjet dhe nuk i ka eliminuar shkeljet e konstatuara nga Gjykata
e shkallës së dytë.
Lidhur me kërkesën për përjashtimin e trupit gjykues pritet që të vendosë Kryetarja e
Gjykatës Themelore të Prishtinës, Aferdita Bytyci.
Aktakuza
Bersan Kolgeci, Ilir Dushi dhe Haki Ejupi nga Prokuroria akuzohen që si persona
zyrtarë në AKPPM, lëshuan 435.124 banderola të barnave për kompaninë “Prima
Pharm”, drejtor i së cilës është i akuzuari tjetër Edon Hajrullaga.
Kolgeci, Dushi e Ejupi akuzoheshin për shpërdorim detyre, ndërsa Edon Hajrullaga
akuzohej për prodhim të ndaluar.
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Sipas Prokurorisë, Bersan Kolgeci, që ishte drejtor i Departamentit Ligjor në
Agjencinë e Produkteve Medicinale, i kishte rekomanduar drejtorit të Administratës
së kësaj Agjencie që t’i lëshonte banderola për 18 produkte medicinale kompanisë
“Prima Pharm”, duke i mundësuar asaj që t’i nxjerrë në treg barnat e importuara nga
Kina më 23 mars 2013.
Prokuroria pretendon se Kolgeci nuk është dashur ta lëshonte një rekomandim të tillë
për arsyen se sipas saj kompania “Prima Pharm” nuk ka qenë e certifikuar me PMPPraktikën e Mirë Prodhuese.
Edhe atëherë, Edon Hajrullaga ishte dënuar me gjobën prej 10 mijë eurove, por më
pas Gjykata e Apelit rastin e kishte kthyer në rigjykim15.

Rasti “Ukë Rugova dhe të tjerët - VIZA”
Vepra Penale “Kontrabandimi me migrantë”, “Posedim i paautorizuar i armëve”,

“Ushtrim i ndikimit”, “Mashtrim”, “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”

Të Akuzuar: Ukë Rugova, Izet Beqiri, Florjan Petani, Qefser Baholli, Astrit Haraqija, Fitim Beqiri,
Azad Beqiraj, Liridona Beqiri, Kujtim Avdyli, Ragip Gashi, Visar Beqiri, Hamza Beqiri,
Azem Koskoviku, Edison Idrizaj, Beg Shaqiri, Hasan Shaqiri, Driton Voca, Valon
Selimi, Fadil Ahmeti dhe Haxhi Islami.

Prokurori
i çështjes Allan Cansick, Florije Shamolli

Gjzkatësi: Vladimir Micula, Naime Krasniqi-Jashanica
Stadi i
Fillestar
Procedurës
Aktvendimi për fillimin e hetimeve
për disa prej të dyshuarve

Mbahet seanca fillestare,
të akuzuarit deklarohen të pafajshëm16

nentor 2013

gusht 2016

maj 2016
Ngritet aktakuza

Gjykata Themelore
refuzon kërkesat për
hedhje të aktakuzës

mars 2017

janar 2017

Mbahet përsëri seanca fillestare
pas precizimit të aktakuzës17

Rasti kalon nga EULEX-i
te vendorët

shtator 2017

janar 2018

Gjykata e Apelit refuzon ankesat
dhe konfirmon aktakuzën18

janar 2019
Dështon seanca e parë
pas transferimit të lëndës

1075
Ditë

2 vjet 11 muaj e 10 ditë kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës dhe ende rasti është në
fazën fillestare.
https://kallxo.com/uke-rugova-deklarohet-i-pafajshem/
https://kallxo.com/uke-rugova-deklarohet-i-pafajshem-2/
https://kallxo.com/apeli-vendos-qe-uke-rugova-te-gjykohet/
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18

26

433 ditë, 1 vjet 2 muaj e 7 ditë – nga data 22 nëntor 2017 deri më 29 janar 2019 nuk
është mbajtur asnjë seancë në lidhje me rastin.
1075 ditë, 2 vjet 11 muaj e 10 ditë kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës dhe ende rasti
është në fazën fillestare.
Gjykimi
Pas më shumë se një vit pauzë, më 29 janar 2019 ishte paraparë që më në fund në
Gjykatën e Prishtinës të vazhdojë procesi gjyqësor në gjykimin ndaj Ukë Rugovës,
ish-ministrit të Kulturës, Astrit Haraqija dhe të akuzuarve të tjerë në rastin në lidhje
me aferën e vizave italiane.
Megjithatë, seanca që pritej të fillonte atë ditë u shty për shkak të mungesës së katër
të akuzuarve, Liridona Beqiri, Hamza Beqiri, Ragip Gashi dhe Kujtim Avdyli.
Arsyen e mungesës së të akuzuarve, mbrojtësit e arsyetuan me mos pranimin e
ftesave, ndërsa një gjë e tillë u mohua nga kryetarja e trupit gjykues, Naime
Krasniqi-Jashanica e cila deklaroi se të gjitha palëve ftesat u ishin dërguar në mënyrë
të rregullt.
E data e radhës për këtë seancë gjyqësore nuk është caktuar ende për shkak se
Gjykatësja Naime Krasniqi-Jashanica ka deklaruar se njëherë duhet të bisedojë me
prokuroren dhe disa prej mbrojtësve për të vendosur për veçimin e procedurës lidhur
me disa prej të akuzuarve kjo me qëllim të procedimit më të shpejtë të kësaj çështje
juridiko penale.
Aktakuza
Aktakuza është ngritur me 18 maj 2016. Sipas aktakuzës së përpiluar nga Prokuroria
Speciale, Ukë Rugova ishte pjesë e një grupi kriminal qëllimi i të cilit ishte përfitimi
material, duke furnizuar individë me viza Schengen të BE-së nga Ambasada italiane
në Prishtinë, të cilat janë marrë në mënyrë të paligjshme ose përmes korrupsionit.
Sipas aktakuzës, plot 556 viza Schengen ishin marrë nga Ambasada e Italisë në
Prishtinë në lidhje me aktivitetet e grupit.
Së bashku më Ukë Rugovën në këtë rast janë të akuzuar edhe Izet Beqiri, Florjan
Petani, Qefser Baholli, Astrit Haraqija, Fitim Beqiri, Azad Beqiraj, Liridona Beqiri,
Kujtim Avdyli, RagipGashi, Visar Beqiri, Hamza Beqiri, Azem Koskoviku, Edison Idrizaj,
Beg Shaqiri, Hasan Shaqiri, Driton Voca, Valon Selimi, Fadil Ahmeti dhe Haxhi Islami.
Të akuzuarit e këtij rasti janë deklaruar të pafajshëm duke mohuar pretendimet e
Prokurorisë19.

Rasti: “Konkursi në QKUK”
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar
Të Akuzuar: Xhavit Bicaj
Prokurori
Feti Tunuzliu
i çështjes
Trupi Shashivar Hoti, Beqir Kalludra, Shadije Gërguri
gjykues
Stadi i Aktgjykim dënues, rigjykim, aktgjykim lirues20
Procedurës
https://kallxo.com/gjykata-heshte-per-gjykimin-e-uke-rugoves/
https://kallxo.com/gjykata-e-harron-gjykimin-e-uke-rugoves/
https://kallxo.com/astrit-haraqija-pranon-se-rregulloi-40-80-viza-italiane/
https://kallxo.com/eulex-terhiqet-nga-gjykimi-i-uke-rugoves/
https://kallxo.com/sa-vjet-burg-rrezikon-uke-rugova/
20
Gjykata Themelore e Prishtinës më datë 4 prill 2019 ka nxjerrë aktgjykim lirues
19
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I akuzuari shpallet fajtor dhe
dënohet me 1 vit burg me kusht

Gjykata e Apelit
e kthen rastin në rigjykim

nëntor 2017

maj 2018

Gjykimi
Gjykimi ndaj Xhavit Bicajt që u dënua nga shkalla e parë për keqpërdorim të detyrës
zyrtare, me pretendimin se i ka dërguar pyetjet me përgjigje dy kandidatëve për
drejtorë të njësive të QKUK-së, është kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit.
Në nëntor të vitit 2017, Bicaj u dënua me një vit burg, dënim i cili nuk do të
ekzekutohet nëse brenda një viti nuk kryen vepër tjetër penale.
Por, pas ankesës së vet të akuzuarit Xhavit Bicaj, Gjykata e Apelit ka kthyer rastin në
rigjykim.
Aktakuza
Xhavit Bicaj akuzohet se u dërgoi me e-mail pyetjet me përgjigje të sakta dy prej
kandidatëve të konkursit për drejtorë të njësive të QKUK-së- dr. Sonja Blakajt dhe dr.
Ramë Miftarit.
Vepra e pretenduar sipas aktakuzës ka ndodhur më 31 korrik dhe 3 gusht 2014. Gjatë
seancave gjyqësore, Bicaj e ka quajtur “montim” rastin ndaj tij.
Sipas aktakuzës, Bicaj si anëtar i komisionit vlerësues për përzgjedhjen e kandidatëve
për pozitën e drejtorëve të njësive përkatëse të QKUK-së, ua ka dërguar testet me
pyetjet dhe përgjigjet e sakta të intervistës me shkrim dy të preferuarve të tij, Dr.
Sonja Blakaj dhe Dr. Ramë Miftari, në mënyrë që ata të dalin më të suksesshmit nga
30 kandidatët që kishin konkurruar21.

Rasti: Zyrtaret e Komunës së Drenasit
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar
Të Akuzuar: Hyrije Xhemajlaj Thaçi, Halim Vrellaku, Izet Kukaj, Musli Ademi
Prokurori
Mirushe Llugiqi
i çështjes
Trupi Shashivar Hoti, Beqir Kalludra, Valbona Musliu- Selimaj
gjykues
Stadi i Aktgjykim dënues, rigjykim, aktgjykim dënues dhe lirues
Procedurës
Gjykata Themelore e Prishtinës kishte shpallur aktgjykim dënues
Hyrije Xhemajlaj-Thacit dhe Halim Vrellakut ndërsa Izet Kukaj ishte liruar
kurse ndaj Musli Ademit prokurori ishte tërhequr nga ndjekja penale

gusht 2017

Gjykata Themelore e liron të akuzuarën Hyrije Xhemajlaj
– Thaçi ndërsa dënon me 6 muaj me kusht të akuzuarin
Halim Vrellaku

Shkurt 2018
Gjykata e Apelit e kishte kthyer
në rigjykim pjesën dënuese të aktgjykimit

21
https://kallxo.com/nje-ekspert-kibernetikes-deshmon-ne-gjykimin-e-bicajt/
https://kallxo.com/prokurori-mungon-ne-gjykimin-e-bicajt-per-shperdorim-detyre/
https://kallxo.com/bicaj-e-quan-montim-rastin-ndaj-tij/
https://kallxo.com/denohet-akuzuari-per-konkursin-ne-qkuk/
https://kallxo.com/rigjykim-ndaj-xhavit-bicajt-per-konkursin-ne-qkuk/
22
https://kallxo.com/lirohet-ish-drejtoresha-denohet-shefi-i-drejtorise-se-inspeksionit-ne-drenas/
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maj 2018

Gjykata Themelore
Në gusht të vitit 2017, Gjykata e shkallës së parë Hyrije Xhemajlaj- Thaçin e kishte
dënuar me 10 muaj burgim, ndërsa Halim Vrellakut i kishte shqiptuar burgim me
kusht prej 1 viti. Rasti ishte kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit.
Gjykata e kishte liruar biznesmenin Izet Kukaj, pronarin e kompanisë “Elita-A”, ndërsa
Prokuroria kishte hequr dorë nga ndjekja penale e banorit të këtij kompleksi Musli
Ademi.
Apeli
Në shkurt të vitit 2018, Gjykata e Apelit duke vendosur sipas ankesave të
parashtruara nga avokatët mbrojtës, i aprovoi ato dhe rastin e ktheu në rigjykim në
Gjykatën Themelore.
Gjykata Themelore 2
Në maj të vitit 2018, Gjykata Themelore në Prishtinë e ka shpallur aktgjykimin në
rastin e zyrtareve të Komunës së Drenasit, lidhur me akuzat për keqpërdorim të
detyrës zyrtare për shkak të një mbindërtimi në këtë komunë.
Hyrije Xhemajlaj-Thaçi u lirua nga aktakuza, ndërsa shefit të drejtorisë së
Inspeksionit Halim Vrellakut gjykata i ka shqiptoi 6 muaj dënim me kusht, për një vit
periudhë verifikuese.
Aktakuza
Të akuzuar për këtë rast kanë qenë edhe biznesmeni Izet Kukaj, të cilin Gjykata e
kishte liruar nga aktakuza, si dhe Musli Ademi, banor i këtij kompleksi, për të cilin
prokurori kishte hequr dorë nga ndjekja penale.
Sipas aktakuzës, Izet Kukaj, pronari i kompanisë “Elita-A” gjatë qershorit të vitit 2013
në bllokun banesor numër V në Drenas pa leje dhe në mënyrë të kundërligjshme
ndërtoi një kat në nënkulm me gjithsej 14 banesa që kishin sipërfaqe 1.800 metra
katrorë.
Aktakuza precizonte se 13 nga këto banesa Izet Kukaj i ka shitur në shumën prej 252
mijë eurove, ndërsa njërën nga to e ka ndalur për vete.
Sipas aktakuzës, njërën nga banesat e mbindërtimit ilegal në objektin banesor të
Drenasit e bleu vëllai i të akuzuarës Hyrije Xhemajlaj-Thaçi që në atë kohë udhëhiqte
Drejtorinë e Inspektimit23.

Rasti: “Zëvendësministri”
“Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 i KPRK-së, “Ndihmë

Vepra Penale (Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar)”, nga neni 33 i KPRK-së.
Të Akuzuar: Musa Cena, Nusret Shala, Hazër Shehu
Prokurori
Kujtim Munishi
i çështjes
Trupi
Nushe Kukaj
gjykues
Stadi i Aktgjykim dënues
Procedurës
23
https://kallxo.com/denohen-zyrtaret-per-mbindertimin-ne-drenas/
https://kallxo.com/prokurorja-ndryshon-aktakuzen-per-mbindertimin-ne-drenas/
https://kallxo.com/eksperti-e-konsideron-te-parrezikshem-mbindertimin-ne-drenas/
https://kallxo.com/kthehet-ne-rigjykim-rasti-zyrtareve-te-komunes-se-drenasit/
https://kallxo.com/lirohet-ish-drejtoresha-denohet-shefi-i-drejtorise-se-inspeksionit-ne-drenas/
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Gjykimi
Aktakuza ndaj ish-zëvendësministrit të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, Musa Cena,
është ngritur më 14 nëntor.
E disa ditë më pas me 22 nëntor të vitit 2018, Gjykata Themelore e Prishtinës e ka
gjetur fajtor dhe e ka dënuar me 6 muaj burg ish-zëvendësministrin e Ministrisë së
Zhvillimit Rajonal, Musa Cena.
Cena është pajtuar që dënimi i tij të kthehet në dënim me gjobë në lartësi prej 5 mijë
euro.
Kurse të akuzuarit tjetër Nusret Shala, i është shqiptuar dënimi në shumë 4 mijë euro.
I akuzuari i tretë, Hazër Shehu, që ngarkohej për ndihmë në keqpërdorim të detyrës
zyrtare, është dënuar me 3 muaj burg ndërsa me pajtimin e tij i është kthyer në dënim
në gjobë prej 2 mijë euro.
Dënimet ndaj të akuzuarve erdhën pasi që të njëjtit në seancën e shqyrtimit fillestar i
kanë pranuar veprat penale për të cilat akuzoheshin.
Aktakuza
Sipas aktakuzës, më 12 tetor 2018, në Prishtinë, i pandehuri Musa Cena, në pozitën e
zëvendësministrit në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, së bashku me të pandehurin
tjetër, Nusret Shala, shef i Drejtorisë së Bujqësisë në Rahovec, në mënyrë të
kundërligjshme, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar dhe me qëllim që
vetës t’i sjellin dobi pasurore të kundërligjshme, kërkojnë nga i dëmtuari Afrim
Berisha, fillimisht shumën prej 30.000 euro, shumë të cilën më pas e zbresin në
25.000 euro.
Ndërsa ish-zëvendësministri i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, Musa Cena dhe Nusret
Shala, sipas Prokurorisë kanë marrë përmes Hazër Shehut, shumën prej 15.000 euro
nga i dëmtuari Afrim Berisha.
Prokuroria pretendon se të akuzuarit këto veprime i ndërmorën me qëllim që
kompania “Bylmeti” të shpallej kompania fituese e më pas të njëjtit të mund të
përfitonin shumat e lartcekura24.

Rasti: Zyrtaret e AKP-së
Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar Neni 422,

Vepra Penale marrje e ryshfetit Neni 428

Të Akuzuar: Fevzi Hajdari, Taulant Tahirsylaj
Prokurori
Dulina Hamiti
i çështjes
Trupi
Beqir Kalludra, Shadije Gërguri, Shashivar Hoti
gjykues
Stadi i Aktgjykim dënues
Procedurës

https://kallxo.com/denohet-ish-zevendes-ministri-i-shkarkuar-i-qeverise-haradinaj/
https://kallxo.com/apeli-e-le-ne-paraburgim-ish-zevendesministrin/
https://kallxo.com/aktakuze-ndaj-zevendesministrit-te-shkarkuar-te-qeverise-haradinaj/
https://kallxo.com/vendimi-i-gjykates-nje-muaj-paraburgim-per-zevendesministrin-e-aak-se/
https://kallxo.com/arrestohet-zevendesministri-i-zhvillimit-rajonal/
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Gjykata Themelore
Më 21 korrik 2017, Gjykata Themelore e Prishtinës i kishte gjetur fajtor dhe dënuar të
akuzuarit për veprën penale të marrjes së ryshfetit. Fevzi Hajdari ishte dënuar me 2
vjet burgim, si dhe gjobë prej 25.000 euro. Ndërsa Taulant Tahirsylaj ishte dënuar me
1 vjet burg me kusht, nëse nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale brenda 2 viteve.
Apeli
Në dhjetor të vitit 2017, Gjykata e Apelit e ktheu rastin në rigjykim pasi vlerësoi se
dispozitivi i aktgjykimit nuk përputhet me arsyetimin.
Gjykata Themelore 2
Më 30 mars të vitit 2018, në rigjykim zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit
lirohen përsëri nga akuza për shpërdorim detyre dhe dënohen për marrje ryshfeti në
bashkëkryerje.
Fevzi Hajdari është dënuar me 2 vjet burgim si dhe 25 mijë euro gjobë. Taulant
Tahirsylaj është dënuar me 6 muaj burg me kusht dhe gjobën prej 4 mijë eurove.
Me rastin e shpalljes së aktgjykimit, kryetari i trupit gjykues Beqir Kalludra kishte
thënë se njëra ndër arsyet për zvogëlimin e dënimit të Taulant Tahirsylajt ka qenë
sjellja e tij korrekte të cilën gjykata e ka vlerësuar.
Apeli 2
Në korrik të vitit 2018, Gjykata e Apelit ua zbuti dënimin të akuzuarve duke ua
ri-kualifikuar edhe veprën për të cilën ishin dënuar nga Gjykata Themelore nga marrja
e ryshfetit në mashtrim dhe mashtrim të mbetur në tentativë. Si rrjedhojë, Apeli ka
ndryshuar vendimin e Themelores mbi dënimin duke i caktuar Hajdarit 8 muaj burg
dhe 6 mijë euro gjobë si dhe Tahirsylajt 6 muaj burg me kusht dhe 2 mijë euro gjobë
ndërsa dënimi me kusht vlen për një periudhë verifikimi prej 1 viti.
Aktakuza
Fevzi Hajdari dhe Taulant Tahirsylaj, që të dy zyrtarë të AKP-së, nga Prokuroria
akuzoheshin për marrje ryshfeti dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare.
Sipas aktakuzës, Hajdari dhe Tahirsylaj si persona zyrtarë në AKP me qëllim të
përfitimit të kundërligjshëm për ta shlyer borxhin në Administratën Tatimore të
Kosovës prej 517 mijë eurove për pronën që dëshironte ta regjistronte Ramush Misini,
keqpërdorën detyrën duke ia kërkuar atij 20 mijë euro25.

https://kallxo.com/denohen-per-ryshfet-zyrtaret-e-akp-se/
https://kallxo.com/burg-per-zyrtaret-e-akp-se-moren-ryshfet/
https://kallxo.com/shtyhet-perseri-seanca-ndaj-zyrtareve-te-akp-se/
https://kallxo.com/shtyrja-e-trete-e-gjykimit-te-zyrtareve-te-akp-se/
https://kallxo.com/prokurorja-vazhdon-te-mungoje-ne-gjykimin-e-zyrtareve-te-akp-se/
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MTPT
Pkr.nr. 8/2013
Krim i organizuar nga Neni 271 par. 3 të Kodit të Vjetër Penal të Kosovës;

Vepra Penale Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit nga Neni 339 par. 1 dhe 3 të Kodit të
Vjetër Penal të Kosovës; Marrja e ryshfetit në kundërshtim me Nenin 343 par. 1 dhe
2 të Kodit të Vjetër Penal të Kosovës , lidhur me nenin 23 të Kodit të Vjetër Penal të
Kosovës (në bashkëkryerje), si dhe lidhur me nenin 117.1 a dhe d të Ligjit mbi
Prokurimin Publik; Vepra të tjera penale në formë të mos- deklarimit të parave të
pranuara për fushatë në kundërshtim të Rregullores së UNMIK- kut nr. 2004/02
mbi pengimin e pastrimit të parave dhe veprave të ngjashme penale nga neni 10.8
dhe nenet 10.5 lidhur me nenet 5.1 dhe 5.6.
Ndihma nga neni 25 i Kodit të Vjetër Penal të Kosovës lidhur me veprën penale
shpërdorim të pozitës zyrtare ose i autorizimit.
Dhënia e ryshfetit nga Neni 344 par. 1 të Kodit të Vjetër Penal të Kosovës;
Keqpërdorimi i Autorizimeve në Ekonomi nga neni 236 par. 1, nën paragrafi 5 dhe
par. 2 i Kodit të Vjetër Penal të Kosovës, lidhur me seksionin 117.1. a dhe d të Ligjit
mbi Prokurimin Publik

Të Akuzuar Fatmir Limaj, Nexhat Krasniqi, Endrit Shala, Shpëtim Telaku, Florim Zuka
Prokurori
i çështjes

Charles Hardaway

Gjykatësit

Maria Tuma, Jennifer Seel, Isuf Makolli

Stadi i
Aktgjykim lirues në Themelore, Lënda gjendet në Apel
Procedurës

Aktakuza e njohur si
MTPT 1

Aktakuza e njohur si
MTPT 2

Aktakuza e konsoliduar
MTPT1 dhe MTPT2

Nëntor 2012

Shkurt 2014

Shtator 2015

Gjykata i liron të gjithë
të akuzuarit

Prokurori i EULEX-it
ushtron ankesë në Apel

24 nëntor 2017

22 mars 2018

2310
Ditë

Apo 6 vjet 3 muaj e 27 ditë kanë kaluar nga aktakuza e parë dhe ende nuk ka
aktgjykim të formës së prerë.
1850 ditë apo 5 vjet e 24 ditë kanë kaluar që nga momenti i ngritjes së aktakuzës e
deri në shpalljes e aktgjykimit në shkallë të parë.
343 ditë apo 11 muaj e 6 ditë kanë kaluar që nga koha kur prokurori i rastit Charles
Hardaway ka ushtruar ankesë pranë Gjykatës së Apelit dhe kjo e fundit ende nuk ka
dalë me një vendim.
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Aktakuza
Fillimisht, Limaj, Shala e Zuka rëndoheshin me aktakuzën e ngritur në nëntor të vitit
2012, atë të njohur si MTPT 1. EULEX-i gjatë shkurtit të vitit 2014 ngriti aktakuzën e
dytë kundër Fatmir Limajt. Limaj dhe tjerët akuzoheshin për vepra të ndryshme
penale: krim të organizuar, përvetësim, lidhje të kontratave të dëmshme,
keqpërdorim të detyrës zyrtare ose të autoritetit, marrje e mitës dhe vepra të tjera të
lidhura me korrupsionin në të ashtuquajturën çështje të Ministrisë së Transportit dhe
Postë-Telekomunikacionit.
Prokurori pretendonte se buxheti i Ministrisë së Transportit ishte dëmtuar për së
paku 890,000.00 euro, thuhej në njoftimin e atëhershëm të EULEX-it. Si rezultat,
trupi gjykues vendosi të bashkojë në një rastet MTPT 1 dhe MTPT 2. Kjo aktakuzë e
konsoliduar u ngrit nga prokuroria në fund të shtatorit të vitit 2015.
Gjykata Themelore
Pas tetë vjetësh procedurë gjyqësore Gjykata Themelore e Prishtinës me 24 nëntor
2017 i shpalli të pafajshëm nga të gjitha pikat e akuzës, ish ministrin e Transportit dhe
Telekomunikacionit, Fatmir Limajn, si dhe katër të akuzuarit e tjerë për të gjitha pikat
e aktakuzës.
Apeli
Pas tetë vjetësh procedurë gjyqësore Gjykata Themelore e Prishtinës me 24 nëntor
2017 i shpalli të pafajshëm nga të gjitha pikat e akuzës, ish ministrin e Transportit dhe
Telekomunikacionit, Fatmir Limajn, si dhe katër të akuzuarit e tjerë për të gjitha pikat
e aktakuzës.
I pakënaqur me vendimin e Gjykatës së shkallës së parë, prokurori i rastit Charles
Hardaway më 22 mars 2018 ka parashtruar ankesë në Gjykatën e Apelit. Sipas
ankesës, prokurori Charles Hardaway pretendonte se Gjykata e shkallës së parë me
aktgjykimin e datës 24 nëntor 2017 ka bërë vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike, shkelje thelbësore të procedurës penale si dhe shkelje të kodit
penal. Lidhur me këtë ankesë të parashtruar nga prokurori i EULEX-it Charles
Hardaway, Gjykata e Apelit ende nuk ka nxjerrë një vendim.

“Ministri i Zhvillimit Ekonomik”
Pkr-629/2016
Vepra Penale Konflikt interesi
Të Akuzuar:
Prokurori
i çështjes

Valdrin Lluka dhe Eliana Naka
Habibe Salihu

Trupi Gjykues Hamdi Ibrahimi, Naser Foniqi dhe Vehbi Kashtanjeva
Stadi i
Procedurës

Aktgjykim lirues (për Valdrin Lluken), rigjykim, Aktgjykim dënues (Eliana Naka)
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Dhjetor 2018

23 korrik 2018

Gjykata Themelore e Prishtinës shpall aktgjykimin lirues
ndaj Ministrit Lluka ndërsa
dënues ndaj Eliana Nakës.

Gjykata e Apelit e kthen në rigjykim
pjesë e aktakuzës në lidhje me të
akuzuarën Eliana Naka

1523
Ditë

Apo 4 vjet, 2 muaj e 1 ditë kanë
kaluar që nga ngritja e
aktakuzës e deri në shpalljen e
aktgjykimit nga Gjykata e
shkallës së parë ndërsa
vazhdon ende procedura ndaj
të akuzuarës Eliana Naka

Gjykata Themelore
Përmes këtij aktgjykimi, Gjykata e ka liruar nga akuza të akuzuarin Valdrin Lluka
ndërsa e ka gjetur fajtor dhe dënuar me gjobë në lartësi prej 7 mijë euro të akuzuarën
Eliana Naka.
Apeli
Kundër aktgjykimit të Gjykatës së shkallës së parë, Prokuroria kishte ushtruar ankesë
në Gjykatën e shkallës së dytë të cilës i kanë propozuar që të anulojë aktgjykimin e
shkallës së parë dhe lëndën ta kthejë në rigjykim.
Ankesë ndaj vendimit të shkallës së parë, përpos prokurorisë kishte parashtruar edhe
mbrojtja e të akuzuarës Eliana Naka.
Pas pranimit dhe shqyrtimit të ankesave, Apeli në dhjetor të vitit 2018 mori vendim
që të vërtetojë aktgjykimin lirues ndaj ministrit aktual të Zhvillimit Ekonomik, Valdrin
Lluka kurse në raport me të akuzuarën tjetër Eliana Naka e ka aprovuar ankesën e
mbrojtëses së saj ashtu që e ka anuluar aktgjykimin e Gjykatës Themelore dhe rastin
e ka kthyer në rigjykim.
Aktakuza
Sipas aktakuzës, tani ministri Lluka në cilësinë e zyrtarit në Ministrinë e Tregtisë dhe
Industrisë më 23 maj 2014, ka vepruar në kundërshtim me ligjin, ashtu që ka kërkuar
që të fillojnë procedurat për zotimin e mjeteve prej 20 mijë euro për OJQ-në “Jakova
Innovation Center”, në të cilën OJQ ka qenë themelues dhe njëkohësisht ka pasur
edhe pozitën e kryeshefit të Agjencisë për Promovimin e Investimeve.
Për konflikt të interesit në këtë rast akuzohej edhe Eliana Naka e cila sipas aktakuzës,
si sekretare e përgjithshme e MTI-së, më 2 qershor 2014 duke vepruar në
kundërshtim me ligjin, ka marrë vendim që mjetet financiare në vlerë të përgjithshme
prej 20 mijë eurove të ndahen në mbështetje të OJQ-së në të cilën ka qenë
drejtoreshë e bordit.
28
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https://kallxo.com/lirohet-nga-akuza-ministri-valdrin-lluka/
https://kallxo.com/arsyetimi-i-gjykatesit-per-lirimin-e-ministrit-lluka/
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Inspektoret e Komunës së Prishtinës
PKR. Nr.341/15
Vepra Penale Shpërdorim i pozitës zyrtare, Falsifikim dokumenti

Të Akuzuar:
Prokurori
i çështjes:

Ismet Haliti, Skënder Canolli, Blerina Syla, Blerim Ibishi, Ardian Muhadri, Arbenita
Ajeti, Mërgim Shala, Granit Cenaj, Drita Rukiqi, Vebih Abdullahu dhe Qemail
Pozhegu
Drita Hajdari

Trupi Gjykues: Beqir Kalludra, Shadije Gërguri, Shashivar Hoti
Stadi i
Procedurës:

Gj.Th. aktgjykim dënues, Gj.Th. e Apelit – rigjykim
Prokuroria Speciale e
Kosovës ngrit aktakuzë

Ishte dhënë fjala hyrëse

12 qershor 2015

20 janar 2015

20 prill 2018

27 dhjetor 2018

Gjykata Themelore e
Prishtinës shpall aktgjykim
dënues

Gjykata e Apelit e kthen rastin në
rigjykim

1357
Ditë

Ose 3 vjet 8 muaj e 16 ditë kanë kaluar
nga ngritja e aktakuzës dhe ende nuk ka
aktgjykim të formës së prerë

Gjykata Themelore
Në prill të vitit 2018, Gjykata Themelore e Prishtinës i ka gjetur fajtorë dhe i ka dënuar
nën akuzat për shpërdorim detyre dhjetë ish-inspektorët e ndërtimit të Komunës së
Prishtinës dhe pronarin e kompanisë “Pozhegu Brothers”.
Të akuzuarve Gjykata u ka shqiptuar dënim me burgim si dhe dënim me gjobë.
Ismet Haliti u dënua me tre vjet e gjashtë muaj burg për keqpërdorim detyre dhe 1
mijë euro gjobë për armëmbajtje pa leje. Skender Canolli u dënua me dy vjet e 6 muaj
për keqpërdorim detyre dhe 1 mijë euro për armëmbajtje pa leje. Blerina Syla, Vehbi
Avdullahu, Mërgim Shala e Blerim Ibishi u dënuan me nga dy vjet burg, ndërsa
Arbenita Ajeti e Drita Rukiqi me nga 1 vjet e gjashtë muaj. Granit Cenës e Ardian
Muhadrit iu shqiptuan nga një vit burg. Ismet Halitit e Skender Canollit iu konfiskua
nga një veturë, ndërsa Mërgim Shalës një banesë.
Kurse pronari i kompanisë “Pozhegu Brothers” Qemajl Pozhegu, është dënuar me 20
mijë euro gjobë për falsifikim të dokumenteve.
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Gjykata e Apelit
Rreth 8 muaj pasi Gjykata Themelore e Prishtinës, i kishte gjetur fajtor dhe i kishte
dënuar dhjetë ish-inspektorët e ndërtimit të Komunës së Prishtinës dhe pronarin e
kompanisë “Pozhegu Brothers”, Gjykata e Apelit e ka anuluar aktgjykimin dënues dhe
gjithë procesin e ka kthyer në pikën fillestare.
Deri te ky vendim, Gjykata e Apelit ka ardhur pasi ka gjetur se aktgjykimi përmban
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale.
“Gjykata e Apelit, konstaton se aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së parë
është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni
384 paragrafi 1 pika 1.12 të KPPRK-së ngase dispozitivi është i pa qartë për arsye se
është në kundërshtim me arsyetimin e tij”, thuhet në aktvendimin e Gjykatës së
Apelit.
Sipas këtij aktvendimi, Prokuroria i ka akuzuar Ismet Halitin, Skënder Canollin,
Blerina Sylën, Vehbi Abdullahun, Blerim Ibishin, Ardian Muhadrin, Arbenita Ajetin,
Mërgim Shalën, Granit Cenajn dhe Drita Rukiqin për veprën penale pjesëmarrja ose
organizimi në grup kriminal dhe në dispozitiv të aktgjykimit të gjithë të akuzuarit e
lartcekur janë shpallur fajtorë, ndërsa në arsyetimin e aktgjykimit në faqe 107, Gjykata
e shkallës së parë thotë se për këtë vepër penale nga provat e administruara nuk
është vërtetuar se të akuzuarit kanë vepruar si grup i organizuar duke arsyetuar faktin
se pse nuk janë përmbushur elementet e kësaj vepre penale.
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Aktakuzat
Të akuzuar në këtë proces gjyqësor janë Ismet Haliti, Skender Canolli, Blerina Syla,
Vehbi Abdullahu, Blerim Ibishi, Ardian Muhadri, Arbenita Ajeti, Mërgim Shala, Granit
Cenaj, Drita Rukiqi dhe Qemajl Pozhegu. Sipas aktakuzës, kryeinspektori Ismet Haliti
dhe të akuzuarit Skender Canolli, Vehbi Abdullahu, Drita Rukiqi, Blerina Syla, Blerim
Ibishi, Ardian Muhadri, Arbenita Ajeti, Mërgim Shala dhe Granit Cenaj në cilësinë e
personave zyrtarë në Drejtorinë e Inspeksionit të Ndërtimit në Komunën e Prishtinës,
në periudhën kohore Janar 2010 – Mars 2014, me qëllim të përfitimit të dobisë
pasurore, me dashje nuk e kanë përmbushur detyrën e tyre zyrtare, ashtu që nuk i
kanë parandaluar dhe nuk i kanë ndërprerë ndërtimet kundërligjore.
Prokuroria po ashtu pretendon se të akuzuarit nuk i kanë ekzekutuar vendimet për
rrënimin e objekteve që ndërtoheshin në mënyrë kundërligjore në territorin e
Komunës së Prishtinës, duke vepruar si grup kriminal i cili e ka shfrytëzuar pozitën e
tyre zyrtare për kryerjen e veprave penale.
Kurse për pronarin e kompanisë “Pozhegu Brothers”, Qemajl Pozhegu, Prokuroria
pretendon se ka ndryshuar lejen e ndërtimit me qëllim të shfrytëzimit të tij si
dokument origjinal dhe të njëjtit i vihet në barrë vepra penale e falsifikimit të
dokumenteve.

https://kallxo.com/gjykata-vendos-per-ish-inspektoret-e-prishtines/
https://kallxo.com/gjykata-e-apelit-anulon-denimin-e-inspektoreve-te-qeverisjes-se-isa-mustafes/
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Gjykata Themelore në Prizren
Ofiqari
Pkr. 126/17
Vepra Penale
Të Akuzuar
Prokurori i
rastit
Trupi gjykues
Stadi i
Procedurës

Falsifikimi i dokumentit zyrtar nga neni 434 ar.l. të KP
Falsifikimi i dokumentit zyrtar në shtytje nga neni 434 par.l. lidhur me nenin 32 të KP

Mirat Shala dhe R.M
Mehdi Sefa
Ajser Skenderi
Aktgjykim dënues

Gjykata Themelore
11 janar 2018 – Të akuzuarit në shqyrtim fillestar pranojnë fajësinë
Në seancën e datës 11 janar 2018, në shqyrtim fillestar, të akuzuarit kanë bërë
pranimin e fajësisë, andaj Gjykata po të njëjtën ditë ka marrë aktgjykim dënues.
Të akuzuarit u shpallën fajtorë dhe iu shqiptua dënim me kusht. I akuzuari Mirat
Shala dhe i akuzuari tjetër R.M. u dënuan me 6 muaj dënim me kusht për periudhën
e verifikimit 1 vjeçare.
Në dënimin e shqiptuar, Gjykata si rrethanë lehtësuese mori parasysh qëndrimin
korrekt të të akuzuarve, pranimin e fajësisë, faktin që të kaluarit nuk kishin të kaluar
kriminale dhe pranimin e fajësisë dhe pendesën e shprehur.
Aktakuza
Sipas aktakuzës i akuzuari Mirat Shala akuzohej se më l5 gusht 2017 në kohë të
pacaktuar në Komunën e M., në cilësinë e personit zyrtar – Ofiqar i gjendjes civile, në
dokumentin zyrtar kishte shënuar të dhëna të rreme dhe me nënshkrimin dhe vulën
zyrtare vërteton dokumentin zyrtar me përmbajtje të rreme, në atë mënyrë që në
cilësinë e personit zyrtar- ofiqar i gjendjes civile në Komunën e M. më datën l5 gusht
2017 lëshon dhe dorëzon palëve dokumentin zyrtar – deklaratën solemne për lidhjen
e martesës ndërmjet një çifti, duke nënshkruar dhe vulosur dokumentin e rremë
lidhur me vërtetimin e një gjendje – statusi martesor e cila akoma nuk ka ndodhur
pasi në deklaratën solemne figuronte data 2l gusht 2017.
I akuzuari i dytë R.M. akuzohej se në datë, kohë dhe vendin e njëjtë në cilësinë e
Drejtorit të Administratës së përgjithshme të Komunës me dashje shtyti personin
zyrtar që në dokumentin zyrtar të shënojë të dhëna të rreme dhe me nënshkrimin
dhe vulën zyrtare të vërteton dokumentin zyrtar, në atë mënyrë që në cilësinë e
personit zyrtar – drejtor i Administratës së përgjithshme në Komunën e M. shtyti
zyrtarin – Ofiqarin e gjendjes që me datën l5 gusht 2017 të lëshojë dhe t’ua dorëzojë
palëve dokumentin zyrtar, deklaratën solemne kinse për lidhjen e martesës, duke
vërtetuar një gjendje – status martesor e cila akoma nuk ka ndodhur pasi në
deklaratën solemne figuron data 2l gusht 2017.
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Importi i plehut artificial
Pkr. 28/17
Vepra Penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par.l.lidhur me nenin 3l të
KP

Të Akuzuar
Prokurori i
rastit
Gjzkatësi
Stadi i
Procedurës

Ismet Fejzullahu, Sabedin Kadriu dhe Nedime Kalenderi-Krasniqi,
Mehdi Sefa
Ajser Skenderi
Aktgjykim dënues, rigjykim, aktgjykim lirues

Gjykata e Apelit aprovon
ankesat e mbrojtësve të
të akuzuarve dhe e kthen
rastin në rigjykim

Data e aktakuzës
17 qershor 2014

4 korrik 2016

3 mars 2017

Gjykata Themelore e
Prizrenit shpall aktgjykimin dënues ndaj të
akuzuarve

Gjykata Themelore në Prizren
Gjykata Themelore në Prizren, më 4 korrik 2016, kishte shpallur aktgjykimin me të
cilin të akuzuarit janë dënuar secili me nga 6 muaj burgim me kusht dhe janë
detyruar që të paguajnë shumën prej 300 euro, në emër të paushallit gjyqësor.
Në arsyetimin e këtij aktgjykimi, trupi gjykues kishte vlerësuar se të akuzuarit nuk
kanë pasur të drejtë të lejojnë importimin e sasisë prej rreth 1000 tonë, të plehut
artificial në formën e pa paketuar, sipas ligjit, sepse firma nuk ka pasur të drejtë ta
paketojë dhe po ashtu se malli në atë formë nuk guxon të hyjë në Kosovë.
Gjykata e Apelit
Gjykata e Apelit, më 3 mars 2017, ka aprovuar ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve
Sabedin Kadriu dhe Nadime Kalenderi-Krasniqi dhe e ka anuluar aktgjykimin e
Gjykatës Themelore në Prizren, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të
procedurës penale, me ç‘rast edhe e ka kthyer lëndën në rigjykim.
Apeli ka kërkuar që në rigjykim të përcaktohen qartë veprimet e secilit të akuzuar dhe
përgjegjësia e secilit prej tyre kundrejt pretendimeve të organit të akuzës, të
përshkruara në dispozitiv të aktakuzës.
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Rigjykimi
Pas rigjykimit, trupi gjykues mori vendim t’i lirojë të akuzuarit sepse në rigjykim nuk
është provuar se të njëjtit kanë kryer veprat penale për të cilat akuzoheshin.
Trupi gjykues arsyetoi vendimin e vet duke vlerësuar nuk është kontestuese që plehu
artificial super fosfat ka hyrë në tregun kosovar siç përcakton aktakuza, mirëpo
prokurori ka dështuar të provojë se cilat janë ato veprime që i kanë ndërmarrë të
akuzuarit e që me ato veprime do të formoheshin elementet e veprës penale për të
cilën janë akuzuar.
Sipas trupit gjykues, Prokurori nuk ka arritur që të vërtetojë bazuar në detyrat e punës
së të akuzuarve se cilat detyra zyrtare nuk i kanë përmbushur dhe se prokurori nuk ka
arritur që të vërtetojë me asnjë provë se që të tre të akuzuarit duke shfrytëzuar
detyrat apo autoritetin zyrtar, cilat detyra nuk i kanë përmbushur – cilat janë
veprimet apo mosveprimet konkrete të të akuzuarve e me të cilat veprime do të
formoheshin elementet qenësore të veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo
të autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 lidhur me nenin 3l të KP.
Sipas aktgjykimit, të akuzuarit akuzohen se veprën e cekur e kanë kryer në
bashkëkryerje, konform nenit 3l të KP, mirëpo Prokurori gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk
ka arritur që të vërtetojë se si është manifestuar ajo bashkëkryerje konform
dispozitës së cekur.
Aktakuzat
Sipas aktakuzës, më 5 deri 6 tetor 2012 në kohë të pacaktuar në pikën doganore në
Vërmicë, të akuzuarit duke shfrytëzuar detyrat apo autoritetin zyrtar nuk i
përmbushin detyrimet zyrtare me qëllim të përfitimit të dobisë për ndërmarrjen
private në shumë prej ll,496.00 euro sipas ekspertit financiar, në atë mënyrë që në
cilësinë e personave zyrtar, i akuzuari i parë Ismet Fejzullahu, shef i inspeksionit fito
sanitar të brendshëm, i akuzuari i dytë Sabedin Kadriu - shef i inspektoratit fito
sanitar kufitar dhe e akuzuara e tretë Nedime Krasniqi – Kalenderi, inspektore fito
sanitare kufitare në pikën kufitare të Vërmicës, kanë lejuar pa bazë ligjore në
kundërshtim me udhëzimin administrative MA.nr.l0/16 përmes pikës doganore në
Morinë të hyjnë 999.66 tonë pleh refuz super fosfat P 205-l6% në territorin e
Republikës së Kosovës

Inspektorët komunalë
Pkr. 113/2017
Vepra Penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 – 2 nën par 2.2 lidhur
me nenin 31 KPRK, Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshëm nga neni 332 par.
1 KPRK
Vetëgjyqësia nga neni 418 par 1 të KPRK

Të Akuzuar

Bujar Hasani, Enver Bytyçi, Flurim Islami, Burhamedin Bojaxhiu, Alban Osmani

Prokurori i
rastit

Mehdi Sefa

Trupi gjykues Raima Elezi
Stadi i
Procedurës

Hedhje e aktakuzës
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Gjykata Themelore në
Prizren aprovon kërkesat
e mbrojtësve dhe e hedhë
aktakuzën

28 maj 2018 – Gjykata e
Apelit e refuzon ankesën
e prokurorit dhe vërteton
hedhjen e aktakuzës

12 mars 2018

28 maj 2018

Gjykata Themelore në Prizren
Pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në lidhje me këtë rast ku të akuzuarit janë
deklaruar të pafajshëm, në shqyrtimin e dytë, mbrojtësit e të akuzuarve kanë
paraqitur kërkesat e tyre për hedhjen e aktakuzës.
I akuzuari Bujar Hasani ka kundërshtuar pretendimet e aktakuzës duke thënë se ai
nuk ka pasur përgjegjësi të nënshkruajë konkluzion për rrëzimin apo largimin e
objekteve, por se një përgjegjësi të tillë ligji ua jep direkt inspektorëve të cilët janë të
pavarur ne punën e tyre.
Ai ka thënë se inspektorët kanë dalë në vend të ngjarjes dhe kanë rrezuar ndërtimet
dhe kanë mbetur disa kontejnerë të cilët janë objekte të lëvizshme dhe nuk hyjnë në
kategorinë e objekteve të ndërtimit. Tutje ka shtuar se asnjëherë nuk ka pasur
kërkesë nga Agjencia Pyjore e Kosovës për largimin e objekteve nga prona.
I akuzuari Enver Bytyqi ka thënë se nuk ka keqpërdorur pozitën e tij zyrtare, por se ka
vepruar në bazë të obligimeve që dalin nga vendi i tij i punës, duke theksuar se ai
është i pavarur në punën e tij.
Mbrojtësi i të akuzuarit Flurim Islamaj, avokati Orhan Rekathati, ka deklaruar se
aktakuza kundër klientit të tij është e paqëndrueshme pasi që sipas tij, Islamaj i ka
marrë të gjitha veprimet e duhura për të larguar objektet nga prona në fjalë.
I akuzuari për uzurpim, Burhamedin Bojaxhiu, poashtu ka kërkuar hedhjen e
aktakuzës me arsye se nuk ka kryer veprën penale me të cilën akuzohet.
Po ashtu edhe avokati Blerim Mazreku, i cili mbron të akuzuarin për vetëgjyqësi,
Alban Osmani, ka kërkuar që aktakuza të hedhet si e pabazuar pasi, sipas tij, klienti i
tij ka pasur leje për vendosjen e objektit të përkohshëm dhe se për të nuk duhet
marrë leje komunale.
Mazreku ka thënë se është ngritur aktakuzë për vepër penale të parashkruar pasi që
klienti i tij ka vendosur objektin në vitin 2012 ndërsa vepra e vetëgjyqësisë e arrin
afatin e vjetërsimit katër vite pas kryerjes së veprës.
Prokurori i rastit, Mehdi Sefa, ka kundërshtuar kërkesat e të akuzuarve dhe
mbrojtësve të tyre për hedhjen e aktakuzës, duke deklaruar se pretendimet e tyre
kundrejt aktakuzës janë të pabaza sepse aktakuza, sipas tij, është e bazuar në prova
të ligjshme.
Më tej, prokurori Sefa ka thënë se zyrtarët komunalë janë të akuzuar se nuk kanë
vepruar në bazë të përgjegjësive të tyre për të larguar objektet pa leje nga prona
publike dhe sipas tij, vetë të akuzuarit Bytyqi dhe Islamaj, kanë deklaruar në polici
dhe prokurori se ish-drejtori Hasani nuk i ka lejuar të ekzekutojnë konkluzionet për
largimin e objekteve në fjalë.
Prokurori Sefa, në lidhje me pretendimet për parashkrim të lëndës penale ndaj të
akuzuarit Alban Osmani, ka thënë se nuk qëndron sepse vepra ka filluar me 2012 por
se ka vazhduar tërë këto vite dhe ende vazhdon.
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Aktvendimi për hedhje të aktakuzës
Gjyqtarja e rastit, Raima Elezi më 12 mars 2018, pas mbajtjes së shqyrtimit të dytë, ka
vendosur që të hedhë poshtë aktakuzën kundër të akuzuarve Bujar Hasani, Enver
Bytyqi, Flurim Islami, Burhamidin Bojaxhiu dhe Alban Osmani, me arsye se nuk ka
fakte që mbështesin dyshimin e bazuar mirë se të njëjtit kanë kryer veprat penale me
të cilat akuzoheshin.
Gjyqtarja në vendimin e saj e ka arsyetuar se në aktakuzë në mënyrë të përgjithshme
thuhet se të akuzuarit kanë kryer vepra penale, por se nuk tregohen veprimet
konkrete të secilit të akuzuar me të cilat kanë mundur të kryejnë veprat penale me të
cilat akuzoheshin, ose saktësisht cilat autorizime nuk janë zbatuar nga të pandehurit
e në bazë të cilit ligj apo akti nënligjor.
Për të akuzuarin për uzurpim, Burhamedin Bojaxhiu dhe të akuzuarin për vetëgjyqësi,
Alban Osmani, gjykatësja Elezi, në vendimin saj ka thënë se ata kanë pasur një
marrëveshje me Agjencinë Pyjore të Kosovës për shfrytëzimin e pronës dhe në asnjë
mënyrë nuk mund të flitet se të njëjtit kanë kryer veprime në mënyrë të njëanshme.
Kundër vendimit të gjykatës, prokurori i rastit, Mehdi Sefa, brenda afatit ligjor ka
ushtuar ankesë në Gjykatën e Apelit, duke kërkuar që të anulohet vendimi për hedhje
të aktakuzës, me arsye se gjykata, me rastin e vendosjes, nuk ka vlerësuar drejtë
provat nga shkresat e lëndës.
Prokurori Sefa, ankesën e ka arsyetuar duke thënë se gjykata për të hedhur
aktakuzën është thirrur në mungesë të provave, ndërsa në arsyetim është lëshuar në
vlerësimin faktik dhe juridik të kualifikimit të veprave penale e që nuk është dashur ta
bëjë në fazën para fillimit të shqyrtimit gjyqësor.
Prokurori i rastit në ankesë ka thënë se nëse gjykata e ka pasur të paqartë dhe nëse i
është dukur konfuze aktakuza, është dashur ta ftojë organin e akuzës në sqarime apo
ta kthejë aktakuzën në plotësim dhe përmirësim, e jo ta hedhë poshtë si të pabazuar.
Apeli
Me aktvendimin e datës 28 maj 2018, Gjykata e Apelit e ka refuzuar ankesën e
Prokurorisë duke e vlerësuar si të bazuar vendimin e Gjykatës Themelore të Prizrenit
për hedhje të aktakuzës.
Apeli ka vlerësuar se nuk është i bazuar pretendimi i organit të akuzës se gjykata nuk
i ka vlerësuar provat nga shkresat e lëndës, pasi që ato prova janë vlerësuar dhe është
ardhur në përfundim se nuk mbështesin dyshimin e bazuar mirë nëse veprat penale
janë konsumuar nga të pandehurit.
Aktakuza
Prokuroria Themelore në Prizren i akuzon Bujar Hasanin, Enver Bytyqin dhe Flurim
Islamin, se kanë zvarritur nxjerrjen e konkluzionit për largimin e objekteve të të
akuzuarve Burhanedin Bojaxhiu dhe Alban Osmani, të vendosura në mënyrë të
paligjshme në pronë shoqërore.
Hasani akuzohet se nuk ka zbatuar konkluzionin e datës 12 dhjetor 2016, ndërsa të
akuzuarit Bytyqi dhe Islami se kanë zvarritur nxjerrjen e konkluzionit prej vitit 2013 e
deri në dhjetor 2016, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për të akuzuarit
Bojaxhiu dhe Osmani.

41

Ndërsa Bojaxhiu akuzohet se ka uzurpuar pronën e Agjensionit Pyjor të Kosovës,
duke vendosur në të një kioskë dhe një kamp-shtëpizë, pa u pajisur me leje nga
organet kompetente komunale.
Alban Osmani akuzohet për veprën penale të vetëgjyqësisë sepse, sipas organit të
akuzës, ka ushtruar në mënyrë arbitrare të drejtën që ka menduar se i takon, duke
vendosur dy objekte të përkohshme në sipërfaqe prej 115 metra katrorë, pa u pajisur
me leje nga organet komunale.

Drejtori Komunal
Pkr. 111/17
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 lidhur me paragrafin
2 nën par. 2.2 të KP-së

Të Akuzuar
Prokurori i
rastit
Trupi gjykues
Stadi i
Procedurës

Ilir Baldedaj
Mehdi Sefa
Artan Sejrani kryetar, Ajser Skenderi, Fatmir Krasniqi
Aktgjykim dënues datë 25 maj 2018

Shpallja e aktgjykimit,
dënim me kusht për 6
muaj

Ngritja e aktakuzës

25 maj 2018

30 tetor 2017

Gjykata Themelore Prizren
Gjykata Themelore e Prizrenit pasi ka administruar dhe analizuar të gjitha provat e
rastit, në tërësi ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha
elementet e veprës penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422
par.1 lidhur me par. 2 nën par. 2.4 të KP-së, në atë mënyrë që i akuzuari me vetëdije të
plotë dhe i vetëdijshëm për veprimet e veta ka kryer veprën penale për të cilën
ngarkohet, andaj gjykata të njëjtin e ka shpallur fajtor për veprën penale dhe i ka
shqiptuar dënim me kushte duke i vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6
muajsh i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 1 viti, nga dita e
plotfuqishmërisë së aktgjykimit.
Si rrethanë rënduese, gjykata ka marrë parasysh mënyrën e kryerjes së veprës penale
dhe peshën e veprës penale. Po ashtu si rrethana lehtësuese janë marrë edhe sjellja
korrekte e të akuzuarit para gjykatës, mosha e tij, gjendja e tij ekonomike, shkollimi i
tij, dhe se është hera e parë që ballafaqohet me drejtësinë.
Gjykata e arsyeton shqiptimin e dënimit me kusht me faktin që është dënim
proporcional që i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë penale të të akuzuarit.
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Gjykata e Apelit
Gjykata e Apelit e ka vërtetuar vendimin e Gjykatës Themelore Prizren.
Aktakuza
Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit të 30 tetorit 2017, i akuzuari Ilir
Baldedaj në periudhën kohore gusht 2015 deri në dhjetor 2016 në cilësinë e drejtorit
të Administratës Publike në Komunën e Prizrenit, duke e shfrytëzuar detyrën apo
autoritetin zyrtar i ka tejkaluar kompetencat e tij zyrtare duke keqpërdorur pasurinë
publike me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për të tjerët, Tv Opinion, TV Besa.
TV Prizreni, në atë mënyrë që pa ndonjë procedurë të tenderimit ka lidhur dhe
nënshkruan kontratat për emetimin e spoteve reklamuese në lidhje me aplikimet
online për nevojat e komunës së Prizrenit, gjegjësisht të administratës publike.
Gjithnjë sipas aktakuzës, Baldedaj ka lidhur kontratë me Tv Opinion për
transmetimin me datë 1 gusht 2015 deri me 31 korrik 2016 në vlerë prej 300 euro në
muaj. Me televizionin TV Besa ka lidhur kontratë me datën 1 shtator 2015 deri me
datë 1 gusht 2016 në vlerë prej 250 euro në muaj dhe me TV Prizreni ka lidhur
kontratë me datë 1 prill 2016 deri me datë 31 dhjetor 2016 në shumën prej 500 euro
në muaj.
Pas kryerjes së ekspertizës financiare ka rezultuar se në bazë të kartelave të
furnitorëve të tre televizioneve të lartpërmendura për shërbimet e spoteve
reklamuese lidhur me aplikimet online janë tejkaluar shumat e parashikuara me
kontrata të nënshkruara të cilat arrijnë shumën prej 17,100 Euro. Sipas aktakuzës,
kësodore ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoriteti zyrtar nga
eni 422. par lidhur me par. 2 nën par. 2.4 të KP-së.
Aktakuza ka të propozuar ekspertizë financiare ndërsa nuk ka pasur sekuestrim apo
ngrirje të aseteve.

Drejtori dhe Inspektori
Pkr. 897/17
Keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 pr.l. lidhur me par.2. nën
par.2. 2. të KP. Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1. të
KP.
Bujar Hasani, Enver Bytyçi
Mehdi Sefa
Ajser Skenderi-kryetar, Kymete Kicja, Teuta Krusha- anëtarë
Aktgjykim lirues
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Ngritja e aktakuzës

Gjykata Themelore në
Prizren shpall aktgjykim
lirues

22 nëntor 2017

26 shkurt 2018

Gjykata Themelore Prizren
Me aktgjykimin e datës 26 shkurt 2018, Gjykata Themelore e Prizrenit shpalli
aktgjykim lirues ndaj Bujar Hasanit dhe Enver Bytyqit, të dy të akuzuar për veprën
penale të keqpërdorimit të pozitës së tyre zyrtare. Po ashtu, Hasani është liruar edhe
nga akuza e uzurpimit të pronës publike.
Trupi gjykues ka arsyetuar se të akuzuarit lirohen nga akuzat, sepse nuk është
provuar se të njëjtit kanë kryer veprat penale me të cilat janë akuzuar.
Gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit Bujar Hasani nuk formohen
elementet qenësore të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar
nga neni 422 par.l. lidhur me par.2 nën par.2.2. të KP dhe veprës penale uzurpimi i
paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.l. të KP. Ngjashëm gjykata ka
konstatuar edhe në lidhje me të akuzuarin tjetër të këtij rasti.
Sipas vlerësimit të Gjykatës në Prizren, vepra për të cilën akuzoheshin të akuzuarit
kryhet vetëm me dashje, madje vetëm me dashje të drejtpërdrejtë pasi që për
ekzistimin e kësaj vepre penale është i nevojshëm sigurimi për vete ose për tjetrin
çfarëdo përfitimi material apo jo-material, shkaktimi i dëmit një personi tjetër ose që
seriozisht ti shkelen të drejtat e personit tjetër. Mirëpo, një gjë të tillë akuza nuk ka
mundur që ta vërtetojë me asnjë provë bindëse pasi që nga provat e administruara
është vërtetuar e kundërta.
Më tej, Gjykata në Prizren ka vlerësuar se për të ekzistuar kjo vepër penale duhet
medoemos të shkelet ndonjë dispozitë e ndonjë ligji tjetër. Mirëpo, këtë në rastin
konkret akuza nuk ka mundur që ta argumentojë.
Aktakuza
Sipas aktakuzës, Bujar Hasani nga data l0 shtator 20l7 në Prizren në cilësinë e
personit zyrtar, si drejtor i Drejtorisë së inspektorateve në Komunën e Prizrenit, duke
shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar nuk e ka përmbushur me dashje detyrën e
tij zyrtare të përcaktuar me ligj, me qëllim të përfitimit të dobisë për vete në atë
mënyrë që nuk ka ndërmarrë masat e duhura në pajtim me autorizimet e tij për
largimin e aneks-konstruktit metalik të vendosur si vazhdimësi e lokalit “F.” i cili
gjendet në Zonën e mbrojtur të qytetit, pronar i së cilës është vet i akuzuari.
Gjithnjë sipas aktakuzës, i akuzuari në Prizren në mënyrë të kundërligjshme ka
uzurpuar pronën e paluajtshme të Komunës së Prizrenit, në Zonën e mbrojtur në atë
mënyrë që në lokalin “F.” pronar i së cilës është vendos aneks-konstruktin metalik si
vazhdimësi.
I akuzuari tjetër, Enver Bytyçi, ngarkohet sepse sipas Prokurorisë në cilësinë e
personit zyrtar inspektor i ndërtimit në Komunën e Prizrenit i caktuar në zonën e
mbrojtur duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar nuk e ka përmbushur me
dashje detyrën e tij zyrtare të përcaktuar me ligj me qëllim të përfitimit të dobisë për
B. H. të cilin e ka drejtor, në atë mënyrë që nuk ka ndërmarrë masa të duhura të
inspektimit në pajtim me autorizimet e tij për inicimin e procedurës për largimin e
aneks-konstruktit metalik të vendosur si vazhdimësi e lokalit “F.” që gjendet në
Zonën e mbrojtur të qytetit.
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Drejtori dhe arsimtarët e akuzuar për keqpërdorim
Pkr. 211/16
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1i KP-së.
Të Akuzuar

Nexhat Çoçaj, Bekim Thaçi, Bedri Çejku

Prokurori i
rastit

Mehdi Sefa

Trupi gjykues
Stadi i
Procedurës

Ajser Skenderi, Xheladin Osmani, Kymete Kicaj
Aktgjykim dënues, Rigjykim, Aktgjykim lirues

Gjykata Themelore e
Prizrenit shpall aktgjykim
dënues për tre të akuzuarit

Gjykata e Apelit e kthen
rastin në rigjykim

Qershor 2016

27 shtator 2016

Shtator 2018

19 nëntor 2011

Filloi rigjykimi në Gjykatën
e Prizrenit

Gjykata shpall aktgjykimin refuzues/lirues për të akuzuarit

Gjykata Themelore Prizren
Fillimisht pas mbajtjes së disa shqyrtimeve gjyqësore, Gjykata në qershor të vitit
2016 shpalli aktgjykim dënues për të tre të akuzuarit. Nexhat Çoçaj ishte dënuar me
tre vjet burg efektiv, i akuzuari tjetër Bekim Thaçi me 14 muaj ndërsa i akuzuari Bedri
Çejku ishte dënuar me gjashtë muaj burg.
Gjykata e Apelit
Më 27 shtator 2016, Apeli aprovoi ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve dhe riktheu
lëndën në shkallën e parë për ri-vendosje.
Sipas Apelit, duhej sqaruar nëse për tejkalimet e buxhetit ishin përgjegjës të
akuzuarit në fjalë apo zyrtarët komunalë që i kanë lëshuar mjetet.
Apeli gjithashtu ka kërkuar që të përcaktohet se sa është tejkalimi i buxhetit, a është
shkaktuar dëm, kujt i është shkaktuar dhe kush është përgjegjës, sepse nëse mjetet
shtesë janë lejuar atëherë përgjegjësia është te zyrtarët komunalë.
Në aktvendimin e Apelit, tutje thuhet se i akuzuari Nexhat Çoçaj ka prezantuar një
ekspertizë financiare e cila i kundërshton gjetjet e ekspertizës së organit të akuzës
andaj duhet që të bëhet një super-ekspertizë që të sqarohen kundërthëniet.
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Rigjykimi
Fillimisht rigjykimi ka dështuar të mbahet për gati 8 muaj pasi që Gjykata Themelore
në Prizren, sipas udhëzimeve të Gjykatës së Apelit, ka kërkuar nga Universiteti i
Prishtinës kryerjen e një super ekspertize, por Fakulteti Ekonomik i Universitetit Publik
të Prishtinës për më shumë se shtatë muaj nuk e ka kryer një ekspertizë të kërkuar
nga Gjykata Themelore në Prizren.
Pas një pritje disamuajshe, Universiteti i Prishtinës e kishte kthyer një përgjigje me një
shkresë rreth 6-7 rreshta ku kishte arsyetuar se nuk mund ta kryejë superkespertizën
për arsye që u vlerësuan të paqarta nga Gjykata.
Si rrjedhojë, trupi gjykues caktoi tre ekspertë shpenzimet e të cilëve do t’i paguante
Gjykata që ta kryenin supereskpertizën sipas udhëzimeve të Apelit.
Përfundimisht, rigjykimi filloi në shtator të vitit 2018. Ndërsa pas elaborimit të
superekserptizës dhe përmbushjes së udhëzimeve të Gjykatës së Apelit, trupi
gjykues mori aktgjykimin me të cilin liroi nga akuzat Nexhat Çoçajn ndërsa për një
pikë të akuzës prokurori hoqi dorë pasi ishte arritur parashkrimi absolut i ndjekjes
penale.
Gjykata mori aktgjykim lirues edhe për dy të akuzuarit tjerë, Bekim Thaçit e Bedri
Çejku.
Në arsyetim të shkurtuar trupi gjykues theksoi se pas veprimeve të tyre sipas
udhëzimeve të Gjykatës së Apelit, nuk u gjet se mjetet e ofruara për manifestimin
“Java Remzi Ademaj”, ishin subvencione dhe se subvencionet nuk i nënshtrohen
procedurës së prokurimit.
Aktakuza
Sipas pikës 1 të aktakuzës, Nexhat Çoçaj, gjatë periudhës kohore maj- qershor të vitit
2008 në Prizren, si person zyrtar i ka tejkaluar kompetencat e tij me qëllim të fitimit
të kundërligjshëm pasuror për vete, si kryetar i këshillit organizativ “Manifestimi i
javës Remzi Ademaj” në xhirollogarinë e tij bankare, alokohet shuma 12 mijë e 803
euro nga Komuna e Prizrenit.
I akuzuari Çoçaj, akuzohej se përmes kësaj shume të mjeteve, pa një procedurë të
tenderimit ka paguar fatura furnitorëve përmes transferit, ka bërë blerje me kartelë
nëpër qendra tregtare, ka tërhequr mjete në shuma të ndryshme nga bankomati, ka
bërë po ashtu tërheqje të parave nga llogaria rrjedhëse, të cilat i ka alokuar Kuvendi
Komunal i Prizrenit, dhe atë më datë 14 nëntor 2008, shumën prej 2 mijë euro, dhe
më datë 04 dhjetor 2008 shumën prej 1 mijë e 137 euro, pa u ditur destinacioni i
shpenzimit të parasë publike.
Po ashtu, nga këto mjete janë bërë furnizime nga firma “Bogdani” pronar i të cilit
është vet Çoçaj, edhe atë njëherë 196 euro dhe njëherë tjetër 1 mijë e 420 euro, të
gjitha këto shpenzime janë bërë jashtë destinimit për të cilin ishin alokuar mjetet për
të mbuluar shpenzimet e manifestimit.
Në pikën e dytë të aktakuzës, Çoçaj, akuzohej se gjatë periudhës maj- qershor 2009
në Prizren, ka keqpërdorur sërish manifestimin e javës që mbahet në emër të
dëshmorit Remzi Ademaj.
Kësaj radhe Çoçaj, nuk merr mjetet në xhirollogarinë e tij, por mjetet prej 11 mijë euro,
alokohen në xhirollogarinë e ndërmarrjes botuese “Bogdani”, pronar i së cilës është
vet ai.
Përmes këtyre mjeteve, Çoçaj akuzohej se pa procedura tenderimi ka paguar fatura
furnitorëve, ka tërhequr para në bankomat, ka blerë në qendra tregtare, si dhe janë
bërë furnizime nga firma “Bogdani” në shumën prej 822 euro.
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Sipas aktakuzës, të gjitha këto shpenzime, Çoçaj, i kishte bërë jashtë destinimit për të
cilin ishin alokuar mjetet, madje është bërë tejkalimi i shumës së lejuar prej 4 mijë e
141 euro, pa një vendim përkatës nga ana e Komunës për tejkalim.
Në pikën e tretë të akuzës, Çoçaj akuzohej së bashku me arsimtarin Bekim Thaçi nga
fshati Nashec, në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të detyrës
ose autoritetit zyrtar.
Gjatë periudhës maj- qershor 2010, Bekim Thaçi akuzohej se si person zyrtar duke
keqpërdorur detyrën zyrtare, i tejkalon kompetencat e tij, me qëllim të fitimit të
dobisë pasurore për të akuzuarin Nexhat Çoçaj.
Thaçi akuzohej se në cilësinë e kryetarit të këshillit organizativ “Manifestimi i javës së
Remzi Ademaj” pas alokimit të shumës prej 10 mijë euro, në xhirollogarinë e tij
bankare në “ProCredit Bank” në Prizren, menjëherë e bart pjesën e shumës prej 5 mijë
e 650 euro, e pastaj shumën prej 4 mijë e 350 euro, të gjitha në xhirollogarinë e të
akuzuarit Nexhat Çoçaj.
Në pikën katër të akuzës, Çoçaj, akuzohej se sërish në vitin tjetër, gjatë muajve majqershor 2011, ka keqpërdorë detyrën e tij zyrtare së bashku me arsimtarin Bekim
Thaçi.
Çoçaj, në pikën e pestë të aktakuzës, akuzohej se në bashkëkryerje me arsimtarin
Bedri Çejku, nga Prizreni kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës ose
autoritetit zyrtar.
Bedri Çejku akuzohej se gjatë periudhës maj- qershor 2012, si kryetar i këshillit
organizativ “Manifestimi i javës Remzi Aemaj” pas alokimit të mjeteve në
xhirollogarinë e tij bankare, në shumën prej 10 mijë euro, një pjesë të mjeteve nga
periudha kohore prej 28 maj 2012, deri më 04 qershor 2012 paguan me kesh porositë
që i ka bërë për manifestimin, ndërsa pjesën tjetër të parave ia ka dhënë të akuzuarit
Nexhat Çoçaj

Haki Rugova
Pkr 25/18

Gjykata Themelore në Pejë

Vepra Penale Konflikt Interesi nga neni 424.
Të Akuzuar:
Prokurori
i çështjes

Haki Rugova
Ali Selimaj

Trupi Gjykues Syle Lokaj
Stadi i
Procedurës

Konfirmim i aktakuzës
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Mars 2018

17 janar 2019

Ngritet aktakuzë
ndaj Haki Rugovës

Seanca fillestare

298
Ditë

nga ngritja e
aktakuzës deri në
seancën fillestare

Gjykimi
Aktakuza për konflikt Interesi ndaj Haki Rugovës është ngritur me mars të vitit 2018,
ndërsa tek pas 298 ditëve, më 17 janar 2019, Gjykata Themelore në Pejë arriti ta
mbajë shqyrtimin fillestar duke shkelur kështu në mënyrë flagrante afatet e
përcaktuara me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës për procedim të rastit.
Ky rast gjyqësor është caktuar të mbahet në disa seanca gjyqësore por për shkak të
mungesës së të akuzuarit seancat kanë dështuar ndërsa Gjykata asnjëherë nuk ka
lëshuar urdhëresë për sjellje me detyrim ndaj të akuzuarit.

Aktakuza
Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë, të datës 26 mars të vitit 2018,
Haki Rugova akuzohet se duke vepruar si kryetar i Komunës së Istogut, më 1 gusht
2014, ka nënshkruar kontratë me kompaninë “Ma-Con” sh.p.k. për ndërtimin e
kanalizimit për fshatrat Cercë dhe Lubozhdë.
Sipas aktakuzës, në momentin e lidhjes së kontratës për kryerjen e punëve
ndërtimore në mes Komunës së Istogut dhe kompanisë “Ma-Con” sh.p.k. drejtor i
firmës ka qenë Gani Rugova, vëllai i të akuzuarit dhe çmimi i kontratës ka qenë
289.119.85 euro.
Prokuroria pretendon se me këto veprimeve, i akuzuari Rugova, i ka mundësuar
vëllait të tij, Gani Rugovës, interes financiar. .
3

hhttps://kallxo.com/haki-rugova-ende-pa-avokat-nuk-paraqitet-ne-gjykate/
https://kallxo.com/shtyhet-serish-seanca-haki-rugova-rrezikon-te-sjellet-me-force-ne-gjykate/
https://kallxo.com/shtyhet-seanca-gjyqesore-ndaj-haki-rugoves/
https://kallxo.com/haki-rugova-serish-nuk-paraqitet-ne-gjykate-shtyhet-seanca-ndaj-tij/
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Qemajl Mustafa dhe të tjerët
Pkr. 227/16
Krim i Organizuar nga neni 274 par 2, lidhur me veprën Keqpërdorim i detyrës apo

Vepra Penale autoritetit zyrtar nga neni 339 par 3.

Krim i Organizuar nga neni 274 par 2, lidhur me veprën keqpërdorim i autorizimeve
në ekonomi nga neni 236 par 2.

Të Akuzuar

Qemajl Mustafës, Hatixhe Daku, Vehbi Geci, Agim Hoxha, Behar Mehmeti, Drita
Kajtazi, Fadil Osmani, Fatmir Halili, Ganimete Kastrati, Hamdi Ismaili, Hesat
Mahmuti, Ibrahim Foniqi, Ilaz Rashiti, Merita Shabani, Muhamet Kastrati, Musa
Nasufi, Qefsere Limoni, Selvie Mustafa, Ramush Musliu, Shemdesin Qerimi, Selver
Xhelili, Qemajl Latifi, Nazmi Jashari, Enver Biqku, Asllan Mustafa, Naser Sylejmani,
Azem Mujku, Zeqirja Fazliu, Basri Kqiku, Mjedin Ahmeti, Naser Mehmeti, Burim
Govori, Florim Zuka, Avdyl Pireva, Skender Imeri, Rrustem Hajdari, Asllan Asllani
dhe Asllan Syla.

Prokurori i
rastit

Agron Bajrami

Trupi gjykues Syle Lokaj
Stadi i
Procedurës

Fillestar

Ngritja e aktakuzës

Aktakuza i kthehet
Prokurorisë në precizim

16 shtator 2016

25 nëntor 2016

Prokurori Agron Bajrami e
kthen përsëri në precizim
aktakuzën

19 qershor 2017

Prokurori i rastit precizon
aktakuzën

15 dhjetor 2016
Gjykata e Apelit e kthen
në rivendosje rastin në
Gjykatën e Pejës pasi
aprovon ankesën e
Prokurorisë

Gjyqtari Sylë Lokaj e hedh
poshtë aktakuzën

25 korrik 2017
Gjykata në Pejë aprovon
pjesërisht kërkesat e
mbrojtësve duke hedhur
poshtë pikën e aktakuzën për
krim të organizuar

22 shtator 2017

Gjyqtari e kthen përsëri në
plotësim aktakuzën

11 maj 2017
Gjykata Themelore e
Pejës mban shqyrtimin
fillestar, të akuzuarit
deklarohen të pafajshëm

21 nëntor 2017

Gjykata e Apelit edhe njëherë
ndryshon vendimin e
Themelores duke kthyer pikën e
akuzës për krim të organizuar
për të akuzuarit

30 mars 2018

shkurt 2019

900

ditë kanë kalaur nga ngritja e aktakuzës dhe ende rasti është në fazën fillestare
2 herë aktakuza deri më tani është dërguar në plotësim/precizim

Gjykata Themelore
Aktakuza ndaj të pandehurve Qemail Mustafa dhe të tjerëve është ngritur më 16
shtator 2016. Janë bëre mbi 900 ditë që nga ajo kohë dhe Gjykata akoma nuk ka
arritur ta mbajë shqyrtimin kryesor në lidhje me ketë çështje.
Aktakuza është kthyer dy herë për plotësim – ndryshim. Fillimisht më 25 nëntor 2016,
gjyqtari i rastit kishte kërkuar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës të
bënte precizimin e aktakuzës.
Kërkesës së Gjykatës i është përgjigjur Prokurori Special, Agron Bajrami, duke e bërë
precizimin e aktakuzës më 15 dhjetor 2016.
Pas këtij precizimi të aktakuzës nga ana e prokurorit Bajrami, gjyqtari i rastit Sylë
Lokaj, me 11 maj 2017, ia ktheu prapë për plotësim -ndryshim aktakuzën e prokurorisë
Speciale.
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Më 19 qershor 2017, Prokurori Special Agron Bajrami, e dorëzoi aktakuzën e plotësuar
për të dytën herë në Gjykatë.
Pas pranimit të Aktakuzës së plotësuar, gjyqtari i çështjes më 25 korrik të vitit 2017 e
kishte hedhur poshtë aktakuzën ndërsa ndaj këtij vendimi Prokuroria Speciale e
Kosovës ushtroi ankesë.
Gjykata e Apelit më 22 shtator 2017, aktakuzën e hedhur poshtë ia riktheu për
rishqyrtim Gjykatës Themelore në Pejë me arsyetimin se shkalla e parë nuk ka dhënë
arsye të plota lidhur me hedhjen e parregullt të aktakuzës.
Më 21 nëntor 2017, në Asamblenë Komunale në Pejë, gjyqtari i rastit Sylë Lokaj e
mban shqyrtimin Fillestar.
39 të akuzuarit e këtij rasti u deklaruan të pafajshëm në lidhje me pikat e aktakuzës.
Pas kësaj, gjyqtari i njofton palët për kundërshtimin e provave dhe kërkesën për
hedhjen e aktakuzës.
Më 30 mars 2018, Gjykata Themelore në Pejë duke vepruar sipas kërkesave për
hedhjen e aktakuzës nga avokatët mbrojtës i ka miratuar pjesërisht kërkesat e tyre
duke i hedhur kështu disa nga pikat e aktakuzës si: Krimin e Organizuar në lidhje me
autorizimet në Ekonomi për të pandehurit Basri Kqiku, Avdyl Pireva, Rrustem Hajdari,
Florim Zuka, Skender Imeri, Naser Mehmeti, Mejdi Ahmeti, Burim Govori, Asllan
Asllani dhe Asllan Syla.
Kundër këtij vendimi ankesë pranë Gjykatës së Apelit kishte paraqitur Prokurori
Special Agron Bajrami.
Pas analizimit të pretendimeve ankimore, Gjykata e Apelit gjeti se aktvendimi i
Gjykatës Themelore në Pejë duhet anuluar, pasi që duhet pasur parasysh që lënda
është komplekse dhe me një numër të madh të të pandehurve kjo çështje kërkon një
trajtim më serioz dhe me të detajuar, me arsyetime e vlerësime me profesionale të
cilat në rivendosje duhet t’i ketë parasysh gjykata e shkallës së parë.
Pas pranimit të vendimit të apelit, gjyqtari i çështjes, Sylë Lokaj, me 30 nëntor 2018,
vendosi që ta largojë “Krimin e Organizuar”, nga aktakuza, dhe ta pushojë procedurën
penale ndaj të akuzuarve për keqpërdorime në ekonomi.
Po ashtu, tani e tutje, të pandehurit do të gjykohen me Kodin e ri Penal pasi që është
ligj më i favorshëm.
Sipas vendimit, në vend të krimit të organizuar, Qemajl Mustafa dhe të tjerët që ishin
të akuzuar për “Krim të Organizuar”, në lidhje me keqpërdorimet e detyrës zyrtari, tani
e tutje do të akuzohen për Keqpërdorim të detyrës zyrtare nga Neni 422, par 1, lidhur
me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Ndërsa përfundimisht në shkurt të vitit 2019, Gjykata e Apelit vendosi që ta prishë
edhe një herë vendimin e Gjykatës Themelore në Pejë dhe ta kthejë krimin e akuzuar
për të gjithë të pandehurit si dhe udhëzoi fillimin e shqyrtimit kryesor.
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Aktakuza
Prokuroria i akuzon të pandehurit: Qemajl Mustafa, Hatixhe Daku, Vehbi Geci,
Qefsere Sadriu, Ilaz Rashiti, Musa Nasufi, Muhamet Kastrati, Heset Mahmuti, Fatmir
Halili, Drita Bajrami, Agim Hoxha, Ramush Musliu; Selvije Shefkiu, Ganimete Kastrati,
Shemsedin Qerimi; Merita Canaj Shabani, Ibrahim Foniqi, Behar Mehtlleti, Hamdi
Ismajli, Fadil OSl11anl, Heset Asllani, Selver Xhelili, Qemajl Latifi, Enver Biqku, Asllan
Mustafa, Naser Sylejmani, Zeqirja Fazliu, Azem Mujku dhe Naim Jashari, për vepren
penale Krimi i organizuar. Nga neni 274 par. 2 te KPPK-se. lidhur me vepren penale
Shperdorimi i pozites zyrtare ose i autorizimit nga Neni 339, par. 3 lidhur me par 1 te
KPPK-se.
Ndërsa të pandehurit: Basri Kqiku, Avdyl Pireva, Rrustem Hajdari, Florim Zuka,
Skender Imeri, Naser Mehmeti, Mejdi Ahmeti, Burim Govori, Asllan Asllani dhe Asllan
Syla, akuzohen për veprat penale Krimi i organizuar, nga neni 274 par. 2 te KPPK-se,
lidhur me veprën penale Keqpërdorim i autorizimeve ne ekonomi nga Neni 236, par. 2
lidhur me par 1 nen-par. 5 te KPPK-së,
Sipas aktakuzës, zyrtarët duke vepruar në cilësinë e personave zyrtarë, kanë
keqpërdorur detyrën zyrtare, duke i tejkaluar kompetencat e tyre ose duke mos i
përmbushur detyrat e tyre zyrtare, ndërsa të pandehurit tjerë duke vepruar si pronarë
apo përfaqësues të këtyre operatorëve ekonomikë, kanë ushtruar veprimtari
ekonomike me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo
për operatorin ekonomik tjetër, me rastin e ofertimit në aktivitete të prokurimit, pranë
asaj komune.
Gjithnjë sipas aktakuzës, ish kryetari i asaj komune ka koordinuar me veprimtarinë e
këtij grupi rreth kurdisjes së aktiviteteve të prokurimit, përcaktimit të fituesit të
tenderit, gjithmonë duke u dakorduar paraprakisht me tani të pandehurit, më saktë
pronarët apo përfaqësuesit e operatorëve ekonomikë (bizneset) e cekura në
aktakuzë.
Sipas prokurorisë, gjatë analizimit dhe trajtimit të hollësishëm të këtyre aktiviteteve
të prokurimit në periudhën kohore 2008-2011 ka rezultuar se ish-kryetari, duke
ushtruar fuqinë e tij ekzekutive si kryetar i komunës ka koordinuar dhe ishte në dijeni
për të gjitha këto aktivitete të prokurimit, krejt kjo bazuar në komunikimet e
drejtpërdrejta dhe komunikimet përmes telefonit me menaxheren e prokurimit dhe
me pronarët apo përfaqësuesit e këtyre bizneseve. Përmes menaxheres së
prokurimit, ish-kryetari kishte fuqinë edhe sa i përket vendosjes së caktimit të
anëtarëve të komisioneve për vlerësimin e ofertave dhe anëtarëve të komisioneve
vlerësuese në aktivitete të ndryshme të prokurimit.
Nga këto komunikime, thuhet të ketë rezultuar se pronarët e bizneseve i fitonin këto
kontrata në bazë të kurdisjeve me ish-kryetarin, menaxheren e prokurimit dhe
dakordimeve paraprake të pronarëve të këtyre bizneseve, krejt kjo me qellim qe t’i
sjellin vetes apo tjetrit përfitim të kundërligjshëm dhe me këtë duke i shkaktuar dëm
Komunës së Gjilanit, buxhetit të Kosovës dhe operatorëve të tjerë ekonomikë, të cilët
nuk ishin pjesë e këtyre kurdisjeve.
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Propozimi për Konfiskim - Gjykatës i propozojmë që të gjitha kontratat e dala si
rezultat i këtyre aktiviteteve të kundërligjshme të prokurimit, të anulohen (të shpallen
nule), dhe të bëhet kthimi i pasurisë tek e dëmtuara Komuna e Gjilanit, si dhe të
bëhet kompensimi i të dëmtuarës së lartëcekur në të gjitha rastet e aktiviteteve të
prokurimit që kanë rezultuar të kundërligjshme, e që janë objekt trajtimi në këtë
aktakuzë.
Si dhe bazuar ne Nenin 96 dhe 97, par. I të KPRK-së, të detyrohen të pandehurit si në
aktakuzë, që të paguajnë shumën e të hollave e cila i përgjigjet dobisë së fituar
pasurore.
37

Ofiqari i Komunës së Klinës
Pkr. 32/18
Vepra Penale Falsifikimi i dokumentit zyrtar nga neni 434 par. I te KPRK-se
Të Akuzuar

Valdet Berisha

Prokurori i
rastit

Ardian Hajdaraj

Trupi gjykues Syle Lokaj
Stadi i
Procedurës

Aktgjykim dënues

Gjykata shpall aktgjykim
dënues

Ngritja e aktakuzës
20 prill 2018

6 korrik 2018

6 korrik 2018

Mbahet shqyrtimi
fillestar, i akuzuari pranon
fajësinë

Gjykimi
Prokuroria Themelore në Pejë ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit Valdet Berisha
më 20 prill 2018.
Pas ngritjes së aktakuzës më 6 korrik 2018 u mbajt shqyrtimi fillestar.
Gjatë shqyrtimit fillestar të aktakuzës, i pandehuri Valdet Berisha deklaroi se e
pranon fajësinë për falsifikim te dokumenteve zyrtare.
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Po të njëjtën ditë pas pranimit të fajësisë gjykata e shpalli aktgjykimin me të cilin e
gjykon me 6 muaj burgim i cili me pëlqimin e tij u zëvendesua me denim me gjobë në
shumë prej 2.500 euro, dënimi është ekzekutuar.
Të njëjtit si dënim plotësues i shqiptohet edhe ndalimi i ushtrimit të funksioneve në
administratën publike në kohëzgjatje prej 5 viteve. Valdet Berisha ishte i dënuar edhe
më parë për veprën e korrupsionit mirëpo kishte vuajtur dënimin.

Aktakuza
Më 19 janar 2016 në Klinë, duke përdorur pozitën zyrtare ka mundësuar përpilimin e
dokumentit zyrtar me përmbajtje te rreme, duke punuar si ofiqar Zyrën e Gjendjes
Civile në fshatin Jashanicë Komuna e Klinës qëllimisht ka regjistruar te dhëna të
rrejshme në regjistrin zyrtar për personin e quajtur J.D nga fshati Gjurgjevik i Komunës
së Klinës. Gjithnjë sipas aktakuzës, i pandehuri ne Librin Amzë të të lindurve, ka
regjistruar të dhëna të rrejshme për të lartcekurin J. D, të cilit ia ka mundësuar marrjen
e dokumentacionit të Republikës së Kosovës dhe atë letërnjoftimin e pasaportën.
Gjykimi dhe dënimi i mëparshëm
Valdet Berisha akuzohej edhe për dy vepra penale ‘keqpërdorim i pozitës apo
autoritetit zyrtar’ dhe ‘falsifikim i dokumentit zyrtar’, për këto vepra në gusht të vitit
2016, së bashku me avokatin e tij, Ndrecë Dodaj, kishte arritur marrëveshje për
pranimin e fajësisë.
Pas arritjes së marrëveshjes në fjalë, gjyqtarja e rastit Lumturie Muhaxheri, të
pandehurin Berisha e kishte shpallë fajtorë dhe e kishte gjykuar me 12 muaj burgim,
për të dy veprat penale.
Aktakuza
Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, Valdet Berisha akuzohet se në
periudhën kohore 2013-2016, si zyrtar i gjendjes civile në fshatin Jashanicë, Komuna
e Klinës, duke shfrytëzuar detyrën zyrtare, i tejkalon kompetencat e tij me qëllim të
përfitimit të dobisë pasurore për vete. Këtë e bënë duke përpiluar dhe lëshuar
ekstrakte të lindjes me përmbajtje të rreme, duke ndryshuar të dhënat e identitetit.

10 euro ryshfet
Pkr. 7/18
Vepra Penale Dhënie e Ryshfetit nga neni 429 par. 1 te KPRK-se.
Të Akuzuar Enes Kastrati
Prokurori i
rastit

Valbona Disha - Haxhosaj

Trupi gjykues Lumturie Muhaxheri
Stadi i
Procedurës

Aktgjykim dënues
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Gjykimi – Më 26 janar 2018, Prokuroria Themelore në Pejë, ka ngritur aktakuzë
kundër Enes Kastratit për veprën penale dhënie e ryshfetit.
Pas ngritjes së Aktakuzës, i pandehuri Enes Kastati, përmes mbrojtësit Sadullah
Zeqiri kërkoi që të hyjë në marrëveshje për pranim fajësie.
Me pëlqimin e kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Pejë, prokurorja Valbona
Haxhosaj hyri në negociata për pranimin e fajësisë.
I pandehuri deklaroi se është i gatshëm ta pranojë akuzën në shkëmbim të një dënimi
me të butë. I pandehuri dhe prokurorja u pajtuan që për veprën penale dhënia e
ryshfetit të shqiptohet dënimi me gjobë prej 150 deri në 200 euro si dhe dënimi
plotësues konfiskimi i kartëmonedhës prej 10 euro.
Marrëveshja për pranimin e fajësisë në mes tyre u aprovua në Gjykatë. Pas saj Gjykata
Themelore në Pejë shpalli aktgjykimin me të cilin e gjykon në gjobë në lartësi prej 150
euro të pandehurin Enes Kastrati për veprën penale Dhënia e Ryshfetit.
Aktakuza
Më 25 janar 2018 rreth orës 13:40 ne rrugën Rrozhajë – Pejë, në mënyrë direkte i ka
ofruar dobi pasurore personit zyrtar me qëllim që i njëjti të mos e kryejë detyrën e tij
zyrtare, në atë mënyre që kur i pandehuri është ndaluar nga ana e policisë se trafikut
për arsye se i njëjti nuk e mbante rrypin e sigurisë dhe me këtë rast polici kërkon t’i
shqiptojë gjobe ndërsa i pandehuri me qëllim që të shpëtojë nga gjoba-tiketë trafiku,
nxjerr 10 euro nga kuleta e tij dhe të njëjtat ia ofron policit ryshfet.
Lënda ende nuk është dërguar në ekzekutim.

Inspektori për miniera dhe minerale
Pkr.201/2016
Vepra Penale

Keqpërdorim i detyrës zyrtare nga neni 422 dhe Marrje e ryshfetit nga Neni 428

Të Akuzuar

Lulzim Citaku

Prokurori i
rastit

Sahide Gashi

Trupi gjykues Syle Lokaj, Sami Sharraxhiu, Sejdi Blakaj
Stadi i
Procedurës

Aktgjykim lirues, Rigjykim, Aktgjykim lirues

23 shator 2015

18 korrik 2018

Gjykata Themelore në Pejë e
shpall të pafajshëm të
akuzuarin Apeli rastin e kthen
në rigjykim për shkelje
esenciale

Gjykata Themelore në Pejë
përsëri e shpall të pafajshëm
Prokurorja ka paralajmëruar
përsëri ankesë në Apel
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Aktakuza
Në gjykimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe marrje të mitos, i pandehuri
Lulzim Çiraku doli dy herë i pa fajshëm.
Fillimisht me 23 shtator të vitit 2015, Gjykata Themelore në Pejë, e liroi nga të gjitha
akuzat Lulzim Çitakun.
Në aktgjykim e nxjerrë nga trupi gjykues I përbërë nga gjyqtaret Sylë Lokaj, Nushe
Kukaj-Mekaj, dhe Murat Hulaj, thuhej se nuk është provuar se ka kryer vepër penale,
për veprat penale për të cilat akuzohet.
E pakënaqur me vendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, Prokuroria paraqet ankesë
në Gjykatën e Apelit.
Apeli
Pas shqyrtimit të ankesës së Prokurorisë Themelore në Pejë, Gjykata e Apelit e ka
anuluar aktgjykimin dhe çështjen ia ka kthyer për gjykim edhe një here Gjykatës
Themelore në Pejë.
Në arsyetimin e këtij aktvendimi, thuhej se Gjykata e Apelit, në pajtim më nenin 394
par. 1, duke e shqyrtuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, sipas pretendimeve
ankimore dhe sipas detyrës zyrtare, ka gjetur se aktgjykimi i shkallës së parë, është i
përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale.
Rigjykimi
Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, dhe administrimit të të gjitha provave, Gjykata
me 18 korrik 2018, shpalli aktgjykimin me të cilin edhe një herë e liron nga akuza
Inspektorin e minierave dhe mineraleve Lulzim Citakun.
Sipas aktgjykimit të shpallur nga trupi gjykues në përbërje të gjyqtareve Sylë Lokaj,
Sami Sharraxhiu dhe Sejdi Blakaj, i pandehuri Çitaku është liruar nga akuza për shkak
se nuk është vërtetuar se ka kryer veprat penale për të cilat është ngarkuar nga
prokuroria.
Prokurorja e Rastit Sahide Gashi, për KALLXO ka paralajmëruar se përsëri do të
parashtrojë ankesë pranë Gjykatës së Apelit pasi që ka prova të mjaftueshme të cilat
e vërtetojnë fajësinë e Çitakut.
Akuza
Lulzim Çitaku akuzohej se në cilësinë e inspektorit në Komisionin e Pavarur për
Miniera dhe Minerale (KPMM), më 8 nëntor 2013, rreth orës 14:15, në fshatin Gremnik
të Komunës së Klinës, përfiton për vete në atë mënyrë që pas marrëveshjes të një
nate më herët tani me të dënuarin Nuredin Bislimi, shkojnë në vend punishten e
dëshmitarit Bedri Elezaj dhe derisa i dënuari Bislimi, i merr të hollat prej 1000 euro
nga dëshmitari Elezaj, i pandehuri Çitaku, kontrollon terrenin se mos është duke i
vëzhguar dikush dhe pas marrjes së të hollave largohen së bashku me veturë zyrtare
me ç’rast ndalohen nga hetuesit e policisë, të cilët i kishin nën përcjellje, ku të hollat
e fotokopjuara gjenden në xhepin e të dënuarit Nuredin.
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Në pikën e dytë të aktakuzës, i pandehuri akuzohet se gjatë periudhës 2011, deri më 8
tetor 2013, në regjionin e Pejës, Klinës, Deçanit e Gjakovës, në cilësinë e personit
zyrtar, me qëllim të përfitimit të dobisë për vete, kërkon nga pronari i operatorit
“Ndërtimi”, Gëzon Berisha, “Benita Compani”, me pronar Naser Kalludra, “Ermali”, me
pronar Jeton Aliqkaj, e vëllezërit Podrimja nga Gjakova, ta qerasin me darka e dreka
nëpër lokale të ndryshme, për të mos u shqiptuar gjoba për operimin e të njëjtave pa
licencë ose jashtë licencës së lëshuar nga KPMM-ja .
38

Gjykata Themelore në Gjakovë

Drejtori i Shkollës
Pkr.nr. 91/17

Vepra Penale Keqpërdorim i autoritetit zyrtar, nenin 422 par.2/1 nën par. 2.3 dhe marrja e
ryshfetit, neni 428 par.1 të KPK-së

Të Akuzuar:
Prokurori
i çështjes

Adem Muslija
Shpresa Bakija/Ali Uka

Trupi Gjykues Nikollë Komani, Besarta Doli dhe Shaqir Zika
Stadi i
Procedurës

Aktgjykim dënues

Gjykimi
Gjykata Themelore në Gjakovë, pas shqyrtimit të provave, dëgjimit të dëshmitarëve
dhe mbrojtjes së të akuzuarit Adem Muslija, drejtor i shkollës në SHMT. “Nexhemdin
Nixha” në Gjakovë, e shpalli fajtor për veprën penale marrja e ryshfetit, neni 428 par.1
të KPK-së dhe dënoi me 1 vit burg me kusht dhe 2000 euro gjobë. Ndërsa ka refuzuar
akuzën për keqpërdorim të detyrës zyrtare pasi që gjatë shqyrtimit gjyqësorë,
prokurori i çështjes është tërhequr nga ndjekja penale për këtë pikë të aktakuzës.
Apeli
Më datë 13 gusht 2018 Gjykata e Apelit, e refuzoi si të pabazuar ankesën e mbrojtësit
të dënuarit dhe vërtetoi aktgjykimin e shkallës së parë.
Gjykata Supreme
Kundër aktgjykimit të Themelores dhe Apelit, avokati mbrojtës ka parashtruar
kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë mirëpo edhe kjo kërkesë është refuzuar nga
Gjykata Supreme.
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Aktakuza
Sipas aktakuzës, Adem Musliu akuzohet se në cilësinë e personit zyrtar, drejtor në
shkollën e mesme “Nexhmedin Nixha”, në Gjakovë, në fillim të vitit shkollor
2015/2016, ka shpërdor detyrën zyrtare dhe në kundërshtim me vendimin e MASHT,
ka tërhequr diplomën e të dëmtuarit Mentor Quni, me arsyetimin se kinse privatisht
e ka kryer vitin e IV të kësaj shkolle. Po ashtu, Adem Musliu, akuzohet se në vendin
dhe kohën e njëjtë, në emër të diplomës së lëshuar për të dëmtuarin Mentor Quni,
kinse ka kryer vitin e IV të shkollës së mesme, ka marrë 400 euro ryshfet.
Sipas aktakuzës, Adem Musliu pretendohej se ka kryer veprën penale të marrjes së
ryshfetit, ashtu që në emër të diplomës së lëshuar për të dëmtuarin Mentor Quni, se
kinse ka kryer vitin e IV të shkollës së mesme, merr 400 euro ryshfet .
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Inkasanti
Pkr.nr.21/18
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422, par.1, të KPRK-së.
Të Akuzuar Bajram Rudi
Prokurori i
rastit

Ali Uka

Trupi gjykues Shaqir Zika
Stadi i
Procedurës

Aktgjykim dënues

Gjykimi
Gjykata Themelore në Gjakovë, pas shqyrtimit gjyqësor ka marrë aktgjykim dënues
ndaj të akuzuarit Bajram Rudi, duke e gjetur se i njëjti është fajtor për veprën penale
të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar si dhe duke ia shqiptuar dënimin me
burgim prej 1 viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet po qe se i akuzuari në afat prej 2
vitesh nuk kryen vepër tjetër penale.
Gjykata gjithashtu e kishte obliguar të akuzuarin Bajram Rudi, që t’ia kompensoj të
dëmtuarës KRU “Radoniqi-Dukagjini” në Gjakovë, shumën prej 947.27 euro, me këste
mujore nga 6 muaj gjerë në 1 vit.
I akuzuari Bajram Rudi, bashkë me mbrojtësin e tij avokatin Teki Bokshi, kishin
parashtruar kërkesë te prokurori i çështjes për negocimin e marrëveshjes mbi
pranimin e fajësisë.
Prokurori i shtetit Ali Uka, pranë Gjykatës Themelore në Gjakovë, solli marrëveshjen
mbi pranimin e fajësisë të arritur midis Prokurorisë, të akuzuarit Bajram Rudi dhe
mbrojtësit të tij Teki Bokshi -PP/I.nr.20/2018, të datës 18 prill 2018 dhe marrëveshja u
pranua nga Gjykata.
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Apeli
Gjykata e Apelit e hodhi si të palejuar ankesën e mbrojtësit të akuzuarit. Apeli vlerësoi
se ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit, sa i përket vendimit mbi dënimin nuk është e
lejuar.
Gjykata konsideron se aktgjykimi i shkallës së parë, me të cilën i akuzuari është
shpallur fajtor për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar,
është marrë në bazë të marrëveshjes së shkruar mbi pranimin e fajësisë. Gjykata ka
vlerësuar se palët kanë të drejtë ankese në vendimin mbi dënimin ndaj aktgjykimit të
marrë në bazë të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, vetëm në rastet kur i
pandehuri bashkëpunon substancialisht -neni 233 par.13 I KPP-së.
Aktakuza
Sipas aktakuzës, i akuzuari Bajram Rudi me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të
dobisë pasurore, ka keqpërdorur detyrën zyrtare, duke qenë në pozitën e inkasantit
në kompaninë KRU ”Radoniqi-Dukagjini” nga 18 korriku 2016 e gjer më 30 nëntor
2017, ka përvetësuar të holla në shumën prej 947.27 euro nga konsumatorët. Me këto
veprime i akuzuari Bajram Rudi kishte kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo
autoritetit zyrtar .
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Matja e gabuar
Pkr.nr.44/2018
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar neni 422 par.1 të KPRK-së
Të Akuzuar

Driton Hoti

Prokurori i
çështjes

Agron Matjani

Trupi gjykues Shaqir ZIka
Stadi i
Procedurës

Aktgjykim dënues
Gjykimi
Gjykata Themelore në Gjakovë, pas shqyrtimit gjyqësor ndaj të akuzuarit Driton Hoti
ka marrë Aktgjykim Dënues, duke vlerësuar se i njëjti është fajtor për veprën penale të
keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, dhe i shqiptoi dënim burgim në
kohëzgjatje prej 8 muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohej nëse në afat prej 1 viti nuk
kryen vepër tjetër penale.
Paraprakisht, i akuzuari Driton Hoti së bashku me avokatin e tij Azem Islamaj, kishin
parashtruar kërkesë te prokurori i çështjes për negocimin e marrëveshjes mbi
pranimin e fajësisë.
Prokurori i shtetit Agron Matjani, pranë Gjykatës Themelore në Gjakovë kishte sjellur
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të arritur midis Prokurorisë së shtetit, të
akuzuarit Driton Hoti dhe mbrojtësit të tij avokatit Azem Islamaj- PP/I.nr.38/2018, të
datës 01.08.2018.

https://kallxo.com/gjykimi-i-inkasantit-te-akuzuar-per-pervetesim-te-947-eurove/
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Kjo marrëveshje u pranua edhe nga Gjykata Themelore e Gjakovës.
Në marrëveshjen e arritur nga mbrojtësi i të akuzuarit, i akuzuari dhe Prokuroria e
Gjakovës janë dakorduar që të akuzuarit ti shqiptohet dënim me burgim në
kohëzgjatje prej 6 muaj gjerë në 1 vit, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin e
verifikimit prej 1 deri në 2 vite (dënim me kusht).
Gjykata duke vendosur mbi sanksionin penal juridik të propozuar në marrëveshje, i ka
shqiptuar dënim në kuadër të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, duke shqiptuar
dënim me burg në kohëzgjatje prej 8 muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që
se i akuzuari në periudhën e verifikimit prej 1 viti nuk do të kryej vepër tjetër penale.
Apeli
Nuk ka ankesë në Gjykatën e Apelit
Aktakuza
Sipas aktakuzës, me datën 17 mars 2017 Driton Hoti në cilësinë e personit zyrtar,
kishte keqpërdorur pozitën apo autoritetin e tij zyrtar. Hoti kishte bërë matjen
kadastrale të gabueshme, duke e vënë objektin e lojërave të fatit në afërsi të
drejtpërdrejtë me objektet arsimore, institucionet historike e fetare dhe të pronës
komunale. Këto objekte sikurse lojërat e fatit duhet të vihen së paku 500 metra larg
institucioneve të tjera .
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Legalizimi i armëve
PKR.nr.1/18
Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422, par.1 lidhur me nenin 33,
par.1 të KPRK-së.

Vepra Penale Hamëz Bibaj dhe Mirsad Rexha
Të Akuzuar

Agron Matjani

Prokurori i
çështjes

Nikollë Komani, Besarta Doli, Mentor Bajraktari

Trupi gjykues

Aktgjykim dënues

Stadi i
Procedurës Gjykimi
Gjykata Themelore në Gjakovë, pas shqyrtimit gjyqësor ka marrë Aktgjykim Dënues
ndaj të akuzuarve Hamëz Bibaj dhe Mirsad Rexha, duke vlerësuar se të njëjtit janë
fajtor për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.
Si rrjedhojë i akuzuari Hamëz Bibaj është dënuar me dënim burgimi prej 6 muajve, i
cili dënim i është zëvendësuar me gjobë në shumë prej 1000 euro, ndërsa për Mirsad
Rexha
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me dënim me burgim prej 4 muajve, i cili dënim i është zëvendësuar me gjobë në
shumë prej 800 euro.
Po ashtu Gjykata i obligoi të akuzuarit Hamëz Bibaj dhe Mirsad Rexha, që në afatin
prej 1 muaji të ju kompensojnë dëmin të dëmtuarve,.
Paraprakisht, të akuzuarit Hamëz Bibaj dhe Mirsad Rexha, bashkë me mbrojtësit e
tyre avokatët Sahit Bibaj dhe Myhedin Bekeri, kishin parashtruar kërkesë te prokurori
i çështjes për negocimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë.
Prokurori i shtetit Agron Matjani, pranë Gjykatës Themelore në Gjakovë, kishte sjellë
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të arritur midis Prokurorisë, të akuzuarve
Hamëz Bibaj dhe Mirsad Rexha dhe mbrojtësve të tyre avokatët Sahit Bibaj dhe
Myhedin Bekeri- PP/I.nr.100/2017, të datës 18.01.2018 dhe kjo marrëveshje ishte
pranuar nga Gjykata në Gjakovë.
Apeli
Nuk ka ankesë në Gjykatën e Apelit
Aktakuza
Sipas aktakuzës, i akuzuari Hamëz Bibaj në periudhën dhjetor 2016 e deri më korrik
2017, në cilësinë e personit zyrtar në zyrën për legalizim të armëve, pranë stacionit
policor në Rahovec, e ka keqpërdorë detyrën e tij me qëllim që të përfitojë për veti
dobi pasurore me veprime të kundërligjshme, në atë mënyrë që kandidatëve që kanë
ardhur për t’u pajisur me leje të armëve u kanë kërkuar shuma të ndryshme të parave
edhe pse për këtë gjë nuk kishte taksë të përcaktuar me ligj.
Ndërsa, sipas aktakuzës Mirsad Rexha, në cilësinë e mirëmbajtësit të objektit për
stacionin policor në Rahovec, i ka ndihmuar të akuzuarit Hamëz Bibaj, në kryerjen e
veprës penale dhe së bashku u kanë marrë para të dëmtuarve .
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Ekzamineri
PKR.nr.104/17
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1
Të Akuzuar

Luan Haxhishabani

Prokurori i
çështjes

Agron Matjani

Trupi gjykues Shaqir Zika
Stadi i
Procedurës

Aktgjykim dënues

https://kallxo.com/deklarohen-te-pafajshem-zyrtaret-e-policise-te-akuzuar-per-leje-te-armeve/
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Gjykimi
Gjykata Themelore në Gjakovë, pas shqyrtimit gjyqësor, nxori aktgjykim dënues ndaj
të akuzuarit Luan Haxhishabani, duke vlerësuar se i njëjti është fajtor për veprën
penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, dhe i shqiptoi dënim burgimi
prej 6 muajve, i cili dënim i është zëvendësuar me gjobë në shumë prej 2000 euro.
I akuzuari Luan Haxhishabani, bashkë me avokatin e tij Masar Vula, kishin
parashtruar kërkesë te prokurori i çështjes për negocimin e marrëveshjes mbi
pranimin e fajësisë.
Prokurori i shtetit Agron Matjani, pranë Gjykatës Themelore në Gjakovë, kishte sjellë
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të arritur midis Prokurorisë, të akuzuarit Luan
Haxhishabani dhe mbrojtësit të tij avokatit Masar Vula- PP/I.nr.87/2017
Apeli
Nuk ka ankesë në Gjykatën e Apelit
Aktakuza
Sipas aktakuzës, më parë e deri më 19 gusht 2016, në qendrën për patent-shoferë
dega në Gjakovë, kishte keqpërdorur detyrën e tij zyrtare me qëllim të përfitimit të
kundërligjshëm pasuror. Luan Haxhishabani duke qenë në pozitën zyrtare si
ekzaminues-pyetës për pjesën teorike-testin për patentë shofer, u ka marrë
kandidatëve para për të kaluar testin me shkrim në shumë prej 300-400 euro. Sipas
aktakuzës, i njëjti u ka plotësuar testin dy kandidatëve në mënyrë që t’i arrijnë pikët e
parapara me ligj për ta kaluar testin.

Rasti: Ragip Begaj
Keqpërdorim i autoritetit zyrtar, nenin 422 par.1 lidhur me par.2 nën par.2.1, 2.2 dhe

Vepra Penale 2.6 të KPRK-s

Të Akuzuar: Ragip Begaj
Prokurori
Abdurrahim Islami
i çështjes
Trupi
Gezim Pozhegu
gjykues
Stadi i Hedhje e aktakuzës
Procedurës
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Gjykimi
Pas shqyrtimit të kërkesave për hedhje të aktakuzës, Gjykata ka hedhur poshtë
aktakuzën dhe ka pushuar procedurën ndaj Ragip Begajt, Kryetar i Komunës së
Malishevës, duke gjetur se me asnjë provë nuk është vërtetuar dyshimi i bazuar mirë
se ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.
Gjykata ka konstatuar se vepra penale për të cilën akuzohet kryetari i Komunës se
Malishevës, Ragip Begaj nuk ka prova që e mbështesin dyshimin e bazuar mirë.
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Gjakovës veprimet e të akuzuarit Ragip Begaj nuk
përbëjnë vepër penale sepse nuk ka dashje, nuk ka përfitim dhe nuk ka dëme të
shkaktuara, andaj gjykata ka hedhur aktakuzën dhe ka pushuar procedurën.
Apeli
Gjykata e Apelit e refuzoi si të pabazuar ankesën e ushtruar nga Prokurori i
Prokurorisë Speciale të Kosovës, të paraqitur kundër aktvendimit PKR.nr.114/2017, të
datës 03.04.2018.
Gjykata vlerësoi se në këtë rast kemi të bëjmë me çështje administrative e cila
rregullohet me procedurën administrative.
Aktakuza
Sipas aktakuzës, kryetari i Malishevës, duke vepruar në kundërshtim me Ligjin për
Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, e ka dëmtuar buxhetin e kësaj komune.
Aktakuza e ngarkon drejtuesin e komunës së Malishevës që, duke vepruar në
kundërshtim me Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, e ka dëmtuar
buxhetin e kësaj komune duke e angazhuar Labinot Mazrekun në cilësinë e
Menaxherit të Prokurimit në kuadër të Drejtorisë për Administratë të Përgjithshme, në
Komunën e Malishevës.
Prokuroria po ashtu pretendonte se Ragip Begaj kishte ndërmarrë disa masa ndaj
zyrtarëve të prokurimit në kundërshtim me ligjin lidhur me disa keqpërdorime në
zyrën e prokurimit.

Rasti: Mjeku
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës zyrtare, neni 422 par.1
dhe konflikt interesi, neni 424 par.1

Të Akuzuar:
Prokurori Ramadan Sopaj
i çështjes Agron Matjani
Trupi
gjykues Nikollë Komani

Stadi i
Procedurës Hedhet aktakuza
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Gjykata Themelore
Gjykata Themelore në Gjakovë, pas shqyrtimit të dytë ka hedhur aktakuzën e
Prokurorisë Themelore në Gjakovë dhe ka pushuar procedurën penale ndaj të
akuzuarit Ramadan Sopaj, mjek në Malishevë, me arsyetimin se me asnjë provë nuk
e vërteton dyshimin e bazuar mirë për kryerjen e kësaj vepre.
Gjykata, nga provat e propozuara në aktakuzë, ka vërtetuar se nuk qëndrojnë
pretendimet e prokurorit të përshkruara në aktakuzë.
Gjykata pas vlerësimit dhe analizimit të provave ka konstatuar se me asnjërën nga
provat jo vetëm që nuk është kryer vepra penale që pretendohet por veprimet e të
akuzuarit nuk përbëjnë vepër penale, andaj gjykata e ka hedhur aktakuzën.
Apeli
Gjykata e Apelit e ka vërtetuar aktvendimin e Gjykatës Themelore të Gjakovës dhe e
ka konfirmuar hedhjen e aktakuzës.
Aktakuza
Sipas aktakuzës, ndërmjet gushtit të vitit 2017 dhe prillit të vitit 2018, akuzohej se ka
shfrytëzuar autoritetin e tij zyrtar me qëllim të përfitimit në mënyrë të kundërligjshme
për vete ose për fëmijët e tij.
Sopaj dyshohet se në cilësinë e mjekut familjar në Qendrën Kryesore të Mjekësisë
Familjare “Shpëtim Robaj” në Malishevë, kishte përshkruar terapinë e 2,957
pacientëve me medikamente të ndryshme, të cilat sirupa dhe ampula
(medikamente) i furnizonte djali i tij Shpend Sopaj, që punonte në depon
farmaceutike EP-DEA në Prishtinë.
Aktakuza e Prokurorisë gjithashtu shpjegon se edhe djali tjetër i të pandehurit,
Qëndrim Sopaj, punonte në deponë farmaceutike “Radinchpharm” në Prishtinë, po
ashtu ka furnizuar barnatoret në Malishevë me medikamentet Eselan, Neo Endosix,
Nipogalin etj.
Po ashtu Sopaj dyshohet se tabletat ose medikamentet e dhëna nuk i kishte
përshtatur me përshkrimin e terapisë për pacientët, veprime këto në kundërshtim me
Ligjin për shëndetësi të sektorit farmaceutik43.

Gjykata Themelore në Mitrovicë
Rasti: Drejtoresha e Arsimit në Mitrovicë
Vepra Penale

Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK

Të Akuzuar: Ajmane Barani
Prokurori
Ismet Ujkani
i çështjes
Trupi
Radoslav Markoviq
gjykues
Stadi i Shqyrtim gjyqësor
Procedurës

63

Parashtrimi i kallëzimit penal
nga Policia e Kosovës

prill 2015

Shqyrtimi fillestar

nëntor 2017

qershor 2018

Ngritja e aktakuzë
dhe dorëzimi në gjykatë

dhjetor 2018
Shqyrtimi gjyqësor kryesor

Gjykimi
Në këtë rast gjyqësor është tejkaluar dukshëm afati i paraparë me Kodin e
Procedurës Penale prej 30 ditëve për caktimin e seancës së shqyrtimit fillestar.
Ndërsa po ashtu ka pasur vonesa edhe deri në shqyrtimin gjyqësor kryesor që është
mbajtur më 13 dhjetor 2018.
Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor ku janë dëgjuar edhe dëshmitarët, si dhe e
dëmtuara në këtë rast Mirdona Istrefi, Gjykata ka marrë aktvendim përmes së cilit ka
liruar nga akuza të akuzuarën.
Sipas gjykatësit Radoslav Markoviq nuk ishte vërtetuar se e akuzuara ka kryer veprën
penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare, lidhur me akuzën për mos përfillje të
vendimit të Inspektoratit të Arsimit në Mitrovicë, që kishte vlerësuar se ka gabime në
data në procesverbalin e komisionit ku me më së shumti pikë është vlerësuar e
dëmtuara Mirdona Istrefi, e që kishte kërkuar që konkursi të ri shpallej, me ç‘rast
sërish ishte pranuar në punë një kandidate tjetër.
Akuza
Prokuroria Themelore e Mitrovicës e akuzonte Ajmane Baranin, ish- drejtoreshë e
Arsimit në Mitrovicë se duke e shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar nuk i ka
përmbushur detyrat zyrtare.
Në aktakuzë pretendohet se Barani me qëllim që vetës t’i sjellë dobi pasurore, i ka
shkaktuar dëm personit tjetër, tani të dëmtuarës Mirdona Istrefi.
Sipas aktakuzës, e akuzuara nuk e ka përfillur vendimin e komisionit për pranimin e
mësimdhënësve për lëndën e psikologjisë në gjimnazin “Frang Bardhi“ në Mitrovicë
lidhur me konkursin plotësues që ishte shpallur në dhjetor të vitit 2014.
Sipas aktakuzës, në këtë vendim, komisioni kishte vendosur për pranimin në punë të
kandidates Mirdona Istrefi, ndërsa në vendin e saj tani e pandehura ka pranuar një
kandidate tjetër.

Rasti: Agjentja e sigurimeve
Përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare nga neni 340 par 3.lidhur me par.1 të

Vepra Penale KPK-së

Të Akuzuar: Sanja Radojeviq
Prokurori
Njazi Rexha
i çështjes
Trupi
Beqir Halili kryetar, Tomislav Petroviq dhe Liridon Maloku
gjykues
Stadi i Aktgjykim dënues në Themelore, rasti është në Apel
Procedurës
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Parashtrohet kallëzimi penal

Shqyrtimi fillestar

prill 2010

gusht 2016

qershor 2011
Ngritet aktakuza

tetor 2018
Shpallet aktgjykimi

Kallëzimi penal lidhur me këtë çështje penale u parashtrua më datë 7 prill 2010, më
datë 13 qershor 2011 u ngrit aktakuza, ndërsa seanca e shqyrtimit fillestar u mbajt më
25 gusht 2016.
Gjykimi ndaj Sanja Rdojeviq e akuzuar për përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës
zyrtare ka përfunduar në tërësi më 10 tetor 2018.
Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, Gjykata e Mitrovicës e shpalli fajtore të
akuzuarën duke e dënuar me burgim prej 2 viteve dhe gjobë në lartësi 500 euro.
Sipas aktgjykimit këto ishin dënime me kusht dhe nuk do të ekzekutoheshin nëse e
akuzuara nuk kryen vepër penale brenda periudhës 3 vjeçare të verifikimit.
Prokurori i rastit kishte bërë përmirësimin e dispozitivit të aktakuzës ku në vend të
kualifikimit juridik “Përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare nga neni 340 par
3.lidhur me par.1 të KPK-së“, ka bërë ricilësimin në veprën penalë “Përvetësimi gjatë
ushtrimit të detyrës zyrtare” nga neni 425 par.2 të KPRK-së pasi që është me i
favorshëm ligji i ri për të pandehurën.
Apeli
Avokatja Fatmire Braha ka bërë ankesë në Apel, mirëpo ende nuk është vendosur në
lidhje me ankesën e saj.
Aktakuza
Sipas aktakuzës, Sanja Radojeviq në periudhës kohore janar 2005 deri më 31 dhjetor
2006, duke ushtruar detyrën zyrtare – agjente pranë zyrës së sigurimeve ne
ish-kompaninë e sigurimeve “Dukagjini”, ka përvetësuar detyrën zyrtare duke i sjellë
vetës dobi pasurore përmes shitjes së policave nga auto përgjegjësia e sigurimeve në
emër të llogarisë së kompanisë.
Ndërsa nga mjetet e fituara nga shitja e policave në mënyrë simbolike një pjesë i
kishte derdhur në llogarinë e kompanisë, ndërsa pjesën më të madhe i kishte derdhur
në llogarinë e vet bankare.

P.nr. 101/2017
Vepra Penale

Përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës”, nga neni 340 të Kodit Penal të Kosovës.

Të Akuzuar: Zhivorad Millutinoviq me Av. Ljubomir Pantoviq
Prokurori
Njazi Rexha
i çështjes
Trupi
Beqir Halili, Besnik Feka, Florije Syla
gjykues
Stadi i Aktgjykim dënues, Rigjykim
Procedurës
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Rasti kthehet në rigjykim
nga Apeli

Është ngritur aktakuza

korrik 2009

prill 2017

korrik 2017

Gjykata Themelore e Mitrovicës kishte shpallur
aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit për Zhivorad
Millutinoviq duke e shpallur fajtor dhe duke e
dënuar me 3 vite burgim dhe 1,000 euro gjobë

3257
Ditë

apo 8 vjet e 7 muaj e 20 ditë kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës dhe rasti është ende
në fazën fillestare
Gjithashtu gjykata e ka obliguar Zhivorad Millutinoviq që palës së dëmtuar në këtë
rast ndërmarrjes Trepça në Zveqan t’ia kompensojë dëmin në lartësi prej 40.000
euro.
Apeli
Rasti është kthyer në rigjykim nga gjykata e Apelit me 20 korrik 2017. Sipas vendimit,
pas ankesës së mbrojtësit së të akuzuarit, avokatit Ljubomir Pantoviq, është gjetur se
aktgjykimi i shkallës së parë është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale, nga neni 384 lidhur me nenin 370 të Kodit të Procedurës Penale,
e që sipas vendimit ndërlidhet edhe me vërtetim jo të plotë të gjendjes faktike.
Rigjykim në Themelore
Më 11 qershor 2018 ishte caktuar seanca e rigjykimit në këtë rast, por e njëjta kishte të
dështuar të mbahet për shkak të mungesës së të akuzuarit Zhivorad Millutinoviq.
Gjyqtari i rastit Beqir Halili kishte njoftuar se nga fletë-kthesa është vërtetuar se
personi që e kishte pranuar është i panjohur.
Ndërsa për këtë mbrojtësi i të akuzuarit Millutonoviq, avokati Lubomir Pantoviq, tha
se për seancën e radhës do të marrë përsipër që ta njoftojë të akuzuarin dhe të
sigurojë prezencën e tij.
Në seancë ka munguar edhe përfaqësuesja e të dëmtuarës, KXMK “Trepça” në
Zveçan.
Më 4 shtator 2018 ishte caktuar të mbahet seanca tjetër e cila kishte dështuar për
shkak të mungesës së të akuzuarit.
Mbrojtësi i të akuzuarit Zhivorad Millutinoviq, avokati Ljubomir Pantoviq, gjykatës i
kishte prezantuar një dokument mjekësor të 3 shtatorit 2018, në të cilin, sipas tij,
konstatohej se i akuzuari Millutinoviq është i sëmurë.
Më 8 tetor 2018 ishte caktuar seanca tjetër e cila po ashtu ka dështuar të mbahet.
Ndërsa seanca kishte dështuar të mbahet për shkak të kërkesës së përfaqësueses së
“Trepçës”, Liljana Lumoviq.
Lumoviq kërkoi nga trupi gjykues që kjo seancë të shtyhej pasi që, siç tha ajo, nuk
kishte pranuar aktgjykimin e shkallës së parë, ankesën e mbrojtësit të të pandehurit,
madje as aktgjykimin e shkallës së dytë.
Kurse pas tri dështimeve, më 13 nëntor, u mbajt seanca me ç‘rast u caktua që të
bëhet ekspertizë për vërtetimin e gjendjes faktike, ashtu siç kishte kërkuar Gjykata e
Apelit.
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Trupi gjykues me kryetarin Beqir Halili dhe anëtarët Besnik Feka dhe Florije Syla ka
njoftuar se Gjykata e Apelit ka anuluar aktgjykimin e shkallës së parë dhe ka kërkuar
që të caktohet një ekspert me qëllim që të vlerësojë sa ka qenë sasia e grimcave të
argjendit, për të vërtetuar më pas gjendjen faktike.
I pandehuri është deklaruar se nuk ndjehet fajtor për veprën penale, ndërsa palët
kanë qëndruar pranë fjalës hyrëse që e kishin dhënë në seancat e mëparshme.

Rasti: 15 policët e Jugut
Vepra Penale Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK
Ahmet Hasani, Arton Bimbashi, Avdi Beqiri, Avni Mehmeti, Bojan Saviq, Destan

Të Akuzuar: Rrecaj, Esat Haxhiu, Halit Shabani, Jovica Trajkoviq, Nazim Hamiti, Rushit Hoti,
Sabit Hajdari, Sedat Haxhimehmeti, Sllavisha Spasiq, Zeki Shala

Prokurori
Zejnije Kela
i çështjes
Trupi
Beqir Halili, Besnik Feka, Florije Syla
gjykues
Stadi i Shqyrtim gjyqësor
Procedurës
Të akuzuar në këtë rast janë: Ahmet Hasani, Arton Bimbashi, Avdi Beqiri, Avni
Mehmeti, Bojan Saviq, Destan Rrecaj, Esat Haxhiu, Halit Shabani, Jovica Trajkoviq,
Nazim Hamiti, Rushit Hoti, Sabit Hajdari, Sedat Haxhimehmeti, Sllavisha Spasiq,
Zeki Shala për veprën penale marrje ryshfeti .
Inspektorati Policor i Kosovës në Prishtinë – Departamenti për Hetime Speciale
Divizioni për Hetim Proaktiv dhe Testit të Integritetit pranë PTH në Mitrovicë –
Departamentit të krimeve të Rënda, ka parashtruar kallëzimin penal më 19 dhjetor
2016.
Aktakuza u ngrit me 17 maj 2017
Aktakuza u dorëzua në gjykatë 18 maj 2017
Gjykimi
Seanca e shqyrtimit fillestar e caktuar të mbahej më 29 qershor 2017 kishte dështuar
të mbahet. Ndërsa pas veçimit të procedurës në korrik të vitit 2017, u caktua seanca
e radhës më 2 tetor.
Seanca e shqyrtimit fillestar u mbajt më 2 tetor 2017 ndërsa 15 zyrtarët policorë të
Njësisë së Trafikut të Mitrovicës Jugore janë deklaruar të pafajshëm rreth akuzave për
marrje ryshfeti.
Në seancë ishin të pranishëm të gjithë policët e akuzuar: Ahmet Hasani, Arton
Bimbashi, Avdi Beqiri, Avni Mehmeti, Bojan Saviq, Destan Rrecaj, Esat Haxhiu, Halit
Shabani, Jovica Trajkoviq, Nazim Hamiti, Rushit Hoti, Sabit Hajdari, Sedat
Haxhimehmeti, Sllavisha Spasiq dhe Zeki Shala.
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Kallëzimi penal – Inspektoriati Policor i Kosovës në Prishtinë – Departamenti për
Hetime Speciale Divizioni për Hetim Proaktiv dhe Testit të Integritetit pranë PTH në
Mitrovicë – Departamentit të krimeve të Rënda, ka parashtruar kallëzimin penal më
datë 19 dhjetor 2016.

Gjykimi
Gjykata Themelore e Mitrovicës përkatësisht, gjyqtari i rastit Avni Mehmeti kishte
veçuar procedurën në rastin e 35 policëve të trafikut në korrik të vitit 2017.
Sipas vendimit, veçimi i procedurës për të akuzuarit nga Njësia e Trafikut Regjional në
Veri, nga pjesa tjetër e të akuzuarve që kanë qenë të angazhuar në Njësinë e Trafikut
Rajonal në Jug të Mitrovicës, është bërë për shkak të ekonomizimit dhe efikasitetit të
procedurës penale.
Seanca e shqyrtimit fillestar e caktuar të mbahej më 29 qershor 2017 kishte dështuar
të mbahet.
Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti në seancën e cila u mbajt në Shtëpinë e
Kulturës “Rexhep Mitrovica” ka njoftuar se nuk janë plotësuar kushtet e mbajtjes së
seancës gjyqësore.
Seanca kishte dështuar për shkak të mungesës së të pandehurit Manjole
Vllashkoviq, si dhe disa mbrojtësve.
Avokati Miro Deleviq, përmes një vërtetimi të 28 qershorit 2017, e ka njoftuar gjykatën
se klienti i tij, Vllashkoviq është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe nuk ka mundësi
të paraqitet në seancë.
Më 3 tetor 2017 u mbajt seanca e shqyrtimit fillestar në këtë rast.
Në këtë seancë, pas leximit të akuzës nga prokurorja Zejnije Kela, 20 policët nga
njësia e trafikut regjioni në veri ishin deklaruar të pafajshëm lidhur me veprën penale
më të cilën akuzoheshin nga prokuroria.
Pas kësaj, gjyqtari Avni Mehmeti i njoftoi palët që nuk do të mbahet shqyrtimi i dytë,
por palëve do t’u jepet mundësia e kundërshtimit të aktakuzës dhe provave në afat
prej 30 ditësh si dhe vendimin në lidhje me kundërshtimin në rast se do të këtë do ta
marrë jashtë seancës gjyqësore.
Zhvillimi i këtij rasti ka mbetur në fazën e kundërshtimeve, dhe që prej seancës së
shqyrtimit fillestar nuk është mbajtur asnjë seancë tjetër lidhur me këtë rast.
Në mesin e të akuzuarve për veprën penale “dhënia e ryshfetit” kanë qenë edhe dy
qytetarë, Slavolub Dimiq dhe Goran Gjuriq, të cilët edhe e kanë pranuar fajësinë.
Ndërsa me propozimin e Prokurorisë, Gjykata Themelore e Mitrovicës u kishte
shqiptuar urdhër ndëshkimor në qershor 2016 dhe të njëjtit i ka dënuar me gjobë prej
500 eurosh për secilin.
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Rasti i 20 Policëve të Veriut
Vepra Penale Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK
Të Akuzuar:

Vojkan Stepiq, Vasko Raduloviq, Shefqet Maxhuni, Srdjan Zivkoviq, Sinisha
Milutinoviq, Milan Jovanoviq, Sllavisha Filipoviq, Nedzad Islamoviq, Zmajko
Milenkoviq, Sdrjan Djoroviq, Branko Radosavljeviq, Milan Vitkoviq, Stevica
Ignjatoviq, Zlatomir Simoviq, Milijan Jovanoviq, Vesko Kandiq, Srdjan Milojeviq,
Manjole Vlaskoviq, Milorad Mitroviq dhe Milijan Miliceviq

Prokurori
Zejnije Kela
i çështjes
Trupi
Avni Mehmeti
gjykues
Stadi i Urdhër ndëshkimor
Procedurës
Kallëzimi penal – Inspektoriati Policor i Kosovës në Prishtinë – Departamenti për

Hetime Speciale Divizioni për Hetim Proaktiv dhe Testit të Integritetit pranë PTH në
Mitrovicë – Departamentit të krimeve të Rënda, ka parashtruar kallëzimin penal më
datë 19 dhjetor 2016.
Aktakuza u ngrit më 17 maj 2017
Aktakuza u dorëzua në gjykatë më 18 maj 2017
Gjykimi
Gjykata Themelore e Mitrovicës përkatësisht, gjyqtari i rastit Avni Mehmeti kishte
veçuar procedurën në rastin e 35 policëve të trafikut në korrik të vitit 2017.
Sipas vendimit, veçimi i procedurës për të akuzuarit nga Njësia e Trafikut Regjional në
Veri, nga pjesa tjetër e të akuzuarve që kanë qenë të angazhuar në Njësinë e Trafikut
Rajonal në Jug të Mitrovicës, është bërë për shkak të ekonomizimit dhe efikasitetit të
procedurës penale.
Seanca e shqyrtimit fillestar e caktuar të mbahej më 29 qershor 2017 kishte dështuar
të mbahet.
Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti në seancën e cila u mbajt në Shtëpinë e
Kulturës “Rexhep Mitrovica” ka njoftuar se nuk janë plotësuar kushtet e mbajtjes së
seancës gjyqësore.
Seanca kishte dështuar për shkak të mungesës së të pandehurit Manjole
Vllashkoviq, si dhe disa mbrojtësve.
Avokati Miro Deleviq, përmes një vërtetimi të 28 qershorit 2017, e ka njoftuar gjykatën
se klienti i tij, Vllashkoviq është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe nuk ka mundësi
të paraqitet në seancë.
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Në këtë seancë, pas leximit të akuzës nga prokurorja Zejnije Kela, 20 policët nga
njësia e trafikut regjioni në veri ishin deklaruar të pafajshëm lidhur me veprën penale
më të cilën akuzoheshin nga prokuroria.
Pas kësaj, gjyqtari Avni Mehmeti i njoftoi palët që nuk do të mbahet shqyrtimi i dytë,
por palëve do t’u jepet mundësia e kundërshtimit të aktakuzës dhe provave në afat
prej 30 ditësh si dhe vendimin në lidhje me kundërshtimin në rast se do të këtë do ta
marrë jashtë seancës gjyqësore.
Zhvillimi i këtij rasti ka mbetur në fazën e kundërshtimeve, dhe që prej seancës së
shqyrtimit fillestar nuk është mbajtur asnjë seancë tjetër lidhur me këtë rast.
Në mesin e të akuzuarve për veprën penale “dhënia e ryshfetit” kanë qenë edhe dy
qytetarë, Slavolub Dimiq dhe Goran Gjuriq, të cilët edhe e kanë pranuar fajësinë.
Ndërsa me propozimin e Prokurorisë, Gjykata Themelore e Mitrovicës u kishte
shqiptuar urdhër ndëshkimor në qershor 2016 dhe të njëjtit i ka dënuar me gjobë prej
500 eurosh për secilin.

Rasti i 24 personave të akuzuar në mesin e tyre edhe
12 policë, për vepra të ndryshme penale
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 të KPRK-së, “tregti e
ndaluar” nga neni 305, paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1, e lidhur me nenin 81
paragrafi 1 e 31 të KPRK-së.

Prokurori
Njazi Rexha
i çështjes
Trupi
Avni Mehmeti, Tomislav Petroviq, Ferki Gjaferi
gjykues
Stadi i Shqyrtim gjyqësor
Procedurës
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Gjykimi
Aktakuza në këtë rast u ngrit me 10 prill 2015, ndërsa në gjykatë u pranua ma 14 prill
2015. Policia e Kosovës, rajoni Mitrovicë, kishte dorëzuar kallëzimin penal me numër
të rastit 2013 – KE 116 të datës 14 mars 2013. Hetimet janë bërë sipas aktvendimit mbi
fillimin e hetimeve të datës PP.I.nr.49/2013 të datës 14 prill 2013
Seanca e shqyrtimit fillestar e caktuar me 26 dhjetor 2017 ka dështuar të mbahet.
Arsye e mos mbajtjes ishte mungesa e dy avokatëve dhe tre të pandehurve. Arsyeja
e mos mbajtjes së kësaj seance, ka qenë mungesa e të akuzuarve, Besim Zeqiri, Ukë
Atashi, Xhevat Muzliukaj, si dhe mbrojtësve, Aziz Rexha dhe Nexhat Beqiri.
Gjykatësi Avni Mehmeti, për të akuzuarin Zeqiri kishte thënë se gjykata nga policia
ishte njoftuar se i njëjti që një kohë gjendet jashtë Kosovës. Ndërsa, për të akuzuarin
Atashi, gjykatësi Mehmeti tha se fletëkthesa e dërguar ende nuk është kthyer në
gjykatë dhe nuk dihet nëse ai e ka pranuar. Kurse, për të akuzuarin Muzliukaj, gjykatësi
Mehmeti tha se gjendet në Suedi, në bazë të konfirmimit edhe nga vëllai i të akuzuarit
i pandehuri tjetër në këtë rast Ali Muzliukaj.
Seanca e radhës ishte caktuar më 6 shkurt 2018.
Kurse të pandehurit janë njoftuar nga gjykata, se në rast të mosparaqitjes në
seancën e radhës do të merren masa ligjore për sigurimin e tyre.
Sipas gjykatësit Mehmeti, me ftesë të veçantë do të ftohet i akuzuari Ukë Atashi, të
cilit ftesa do t’i dërgohet përmes Policisë së Kosovës, Stacionit Policor në Pejë.
Ndërsa, për të pandehurit Besim Zeqiri dhe Xhevat Muzliukaj, gjykatësi tha se përmes
policisë, gjykata do t’i verifikojë nëse ata gjenden në adresat e tyre që kanë dhënë në
Kosovë, në të kundërtën, sipas tij, do të lëshohet urdhër arrest vendor, e pastaj edhe
fletë rreshtim ndërkombëtar.
Seanca e shqyrtimit fillestar e caktuar u mbajt më 6 shkurt 2018. Në këtë seance janë
deklaruar lidhur me fajësinë e tyre 21 të akuzuarit.
Prokurori i rastit Njazi Rexha ishte tërhequr nga ndjekja penale për të akuzuarin Ismet
Zeqiri. Prokurori tha se tërhiqet nga ndjekja penale për të pandehurin Zeqiri, për pikën
1 të dispozitivit që e ngarkon me veprën penale “tregti e ndaluar”, nga neni 305 të
KPRK-së, ngase sipas tij veprimet e të akuzuarit manifestohen me elemente të
veprës penale të kundërvajtjes . Po ashtu, prokurori është tërhequr edhe nga dy vepra
të tjera penale, me të cilat ngarkohej i akuzuar Ismet Zeqiri, atë të armëmbajtjes pa
leje, për shkak se, sipas tij, kjo vepër penale është përfshirë në amnisti dhe veprën
tjetër “shmangie nga tatimi”.
Ndërsa për mungesën e dy të akuzuarve tjerë në këtë rast, Besim Zeqiri dhe Xhevat
Muzliukaj, gjykatësi Avni Mehmeti ka veçuar procedurën ndaj tyre për shkaqe të
efikasitetit.
Për mungesën e të akuzuarit, Besim Zeqiri, gjyqtari Mehmeti tha se sipas një njoftimi
të policisë, i datës 4 janar 2018, i njëjti qe një kohë gjendet jashtë Kosovës dhe nuk i
dihet adresa e vendbanimit. Ndaj tij është lëshuar urdhër arrest.
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Kurse për të akuzuarin Xhevat Muzliukaj, gjyqtari Mehmeti tha se i njëjti më 10 janar
2018 është paraqitur në gjykatë, ku nga gjykata është njoftuar për kohën, vendin edhe
orën e mbajtjes së kësaj seance. Të njëjtit gjykata i ka dërguar edhe ftesë për këtë
seancë, por ai edhe pse është ftuar në mënyrë të rregullt, mungesën nuk e ka
arsyetuar.
Gjyqtari i rastit Avni Mehmeti u kishte dhënë afat palëve prej 30 deri 40 ditë, t’i
paraqesin kundërshtimet e tyre mbi aktakuzën dhe se për këtë gjykata do të vendosë
jashtë seancës gjyqësore.
Ndërsa më 5 tetor 2018, Gjykata Themelore e Mitrovicës kishte marrë aktvendim
lidhur me kundërshtimet për aktakuzën.
Sipas këtij aktvendimi gjykata i ka aprovuar si të bazuara kundërshtimet e të
akuzuarve në këtë rast, zyrtarëve policorë, Mustafë Osmanaj, Haxhi Vojvoda,
Sllavisha Zhivkoviq, Agron Hyseni, Shukri Basholli, Nexhat Imeri, Avdi Beqiri dhe Nazif
Salihi, me ç’rast ishte hedhur aktakuza ndaj tyre dhe ka pushuar procedura penale
nën akuzën për kryerjen e veprës penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit
zyrtar”.
Ndërsa Gjykata Themelore e Mitrovicës, i ka refuzuar si të pabazuara kundërshtimet
e katër zyrtarëve tjerë policorë, Mentor Dallku, Ruzhdi Kajtazi, Beqir Dajakaj dhe Bedri
Haliti, për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave.
Apeli
Më 29 tetor 2018, Gjykata e Apelit ka marrë aktvendim me anë të së cilit shkalla e
dytë ka hedhur poshtë ankesën e Prokurorisë Themelore të Mitrovicës dhe të
avokatëve të cilët kishin bërë ankesë kundër aktvendimin të shkallës së parë, për
hedhjen poshtë të akuzës ndaj 12 personave, tetë prej të cilëve policë.
Në aktvendimin e Apelit thuhej se sa i përket pretendimeve të mbrojtësve të të
pandehurve Spahija, Dallku, Kajtazi, Haliti dhe Idrizi ka thënë se ato nuk janë të
bazuara, sepse gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar për hedhjen e
aktakuzës është kujdesur që në mënyrë të drejtë të japë arsyet e mjaftueshme se
aktakuza e ngritur nga Prokuroria e Mitrovicës kundër të pandehurve të lartcekur ka
prova të mjaftueshme të cilat e mbështesin dyshimin e bazuar mirë se kanë kryer
veprat penale për të cilat akuzohen, ndërsa tani nuk ka argumente bindëse për të
cilat mund të hedhet aktakuza.
Apeli në arsyetimin e vet ka shtuar se gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e
atakuar për hedhjen e akuzës është kujdesur, sipas detyrës zyrtare, të vlerësojë drejt
dhe në mënyrë të artikulueshme dhe ka dhënë arsye të mjaftueshme për
aktvendimin e saj lidhur më hedhjen e akuzës.
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Aktakuza
Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, zyrtarët policorë Mentor
Dallku, Ruzhdi Kajtazi, Beqir Dajakaj, Bedri Haliti, akuzoheshin se nga 21 marsi i vitit
2013 e deri më 12 prill 2013, përderisa kanë qenë në orarin e punës duke punuar në
pika kontrolli të ndryshme, në magjistralen Mitrovicë-Prishtinë, nuk i kanë
përmbushur detyrat e tyre si persona zyrtarë.
Sipas aktakuzës, vepra është kryer në atë mënyrë që derisa i pandehuri Besim Zeqiri
me ndihmësit e tij kanë transportuar mallra pa autorizim, konkretisht derivate të
naftës, ata janë njoftuar nga të pandehurit mbi gjendjen në rrugë me qëllim që kur
rrugët kanë qenë të lira të bëhet transportimi, duke mos i penguar për kryerjen e
veprave penale ashtu siç kanë qenë të detyruar sipas ligjit.
Po ashtu bazuar në aktakuzë, Jeton Zymeri, Driton Spahija dhe Ukë Atashi, akuzohen
se në bashkëkryerje, që nga 21 marsi 2013 e deri më 12 prill 2013, në fshatin Shupkovc
të Mitrovicës, në vazhdimësi pa autorizim kanë shitur-blerë apo edhe shkëmbyer
derivate të naftës, paraprakisht duke organizuar rrjetin e shitësve-blerësve si dhe të
ndërmjetësve, duke realizuar përfitimin i cili kalon shumën 15.000 euro .
Më 7 shkurt 2019 u mbajt seanca e parë e shqyrtimit gjyqësor në këtë rast që pas
vendosjes lidhur me kundërshtime e palëve, nga ana e gjykatësit Avni Mehmeti.
Me rastin e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, trupi gjykues ka bërë bashkimin e
procedurës për të pandehurin Besim Zeqiri.
I pandehuri Xhevat Muzliukaj nuk gjendet ne Kosovë dhe ndaj tij është lëshuar
urdherarrest ndërsa ndaj të pandehurit Besim Zeqiri gjykata ka arritur ta sigurojë të
njëjtin, është mbajtur shqyrtimi filllestar më 8 maj 2018 sipas lëndës P.nr 10/2018 me
të njëjtën aktakuzë, nuk ka pasur kundërshtime brenda afatit ligjor dhe gjyqësor dhe
për këtë arsye kjo lënde ndaj këtij të pandehuri i plotëson kushtet që të vazhdojë
shqyrtimin gjyqësor.
Tutje seanca ka vazhduar me paraqitjen e fjalës hyrëse nga të gjitha palët, ndërsa
pas përfundimit të dhënies së fjalës hyrëse seanca është shtyrë për 21 dhe 22 mars.
Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me 21 mars u bë administrimit i provave
materiale të propozuara nga ana e Prokurorisë.
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Rasti: Zyrtari i Qendrës për Punë Sociale
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me par. 2

nënpar. 2.2 e nënpar 2.6 të KPRK, si dhe vepra tjetër penale Marrja e ryshfetit nga
neni 428 neni 1 të KPRK.

Të Akuzuar: Vladimir Kovaqeviq
Prokurori
Njazi Rexha
i çështjes
Trupi
Avni Mehmeti kryetar, Dragica Jakovljeviq dhe Liljana Stojanoviq
gjykues
Stadi i Aktgjykim dënues dhe lirues
Procedurës
Gjykimi
Më 21 shkurt 2017, në Gjykatën e Mitrovicës është dorëzuar aktakuza. Seanca e
shqyrtimit fillestar u mbajt me 25 prill 2017. Në këtë seancë i pandehuri Vlladimir
Kovaqeviq e kishte mohuar në tërësi fajësinë për veprat penale që akuzohet sipas
akuzës së prokurorisë.
Seanca e shqyrtimit gjyqësor u mbajt më 28 shkurt 2018. Në këtë seancë ishte
dëgjuar dëshmitari njëkohësisht edhe i dëmtuar në këtë rast Gazmend Zeqiri.
Seancat tjera janë mbajtur me 10 prill dhe 10 maj 2018. Seancat e caktuara me 20
dhe 30 maj kanë dështuar të mbahen. Arsye e mos mbajtjes së seancës më 20 maj
ishte mungesa e anëtares së trupit gjykues, gjykatëses Liliana Stojanoviq. Kryetari i
trupit gjykues, gjykatësi Avni Mehmeti, deklaroi se gjykatësja e ka njoftuar atë se për
shkak të disa obligimeve familjare nuk mund të prezantojë në seancë.
Edhe seanca e caktuar të mbahet me 30 maj ka dështuar të mbahet. Mungesa e
anëtares së trupit gjykues, gjykatëses Dragica Jakovleviq, ka qenë arsye e shtyrjes së
seancës së shqyrtimit gjyqësor.
Kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Avni Mehmeti, njoftoi se gjykatësja Jakovleviq e ka
njoftuar se ka udhëtuar në Beograd për shkaqe shëndetësore dhe, sipas tij, në
mungesë të kushteve, kjo seancë nuk mund të mbahet.
Prezent në këtë seancë nuk ishte as prokurori Njazi Rexha dhe anëtarja tjetër e trupit
gjykues, gjykatësja Liliana Stojanoviq të cilët, sipas gjykatësit Mehmeti, janë njoftuar
paraprakisht nga gjykata për shtyrjen e seancës, me ç‘rast kjo seancë është shtyrë
për afat të pacaktuar.
Seanca e fundit gjyqësore në këtë rast është mbajtur me 19 korrik 2018.
Në këtë seancë ishte dhënë fjala përfundimtare nga ana e palëve, si dhe i pandehuri
Vlladmir Kovaqeviq kishte paraqitur mbrojtjen e tij.
Të gjitha seancat gjyqësore janë mbajtur në gjuhën shqipe, por janë përkthyer në
gjuhën serbe pasi që i pandehuri i përket komunitetit serb, dhe i njëjti ka deklaruar se
nuk e njeh dhe nuk e kupton gjuhën shqipe.
Më 20 korrik 2018 gjykata ka shpallur publikisht aktgjykimin në prezencën e të
pandehurit, mbrojtësit të tij avokatit Faruk Korenica, të dëmtuarit Gazmend Zeqiri,
dhe në mungesë të prokurorit Ismet Ujkani.
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Aktgjykimi i Gjykatës Themelore
Sipas aktgjykimit të shpallur me 20 korrik 2018 në Gjykatën Themelore të Mitrovicës
Vlladimir Kovaqeviq për pikën I të aktakuzës “Keqpërdorim i pozitës apo autoritet
zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me par 2 nën par.2.2 e 2.6 sipas Kodit Penal të
Republikës së Kosovës“, ishte liruar nga akuza.
Kurse për pikën II për veprën penale “ Marrje e ryshfetit nga neni 428 par.1 sipas Kodit
Penal të Republikës së Kosovës“, ai u dënua me dënim me burg në kohëzgjatje prej 6
muaj si dhe dënim me gjobë prej 500 euro.
Kurse me pëlqimin edhe të të pandehurit Vlladimir Kovaqeviq dënimi më burgim që
ishte shqiptuar ndaj të pandehurit u zëvendësua me dënim më gjobë ashtu që i
pandehuri u obligua që të paguajë shumën e gjobës prej 3,080 euro, në afat prej 15
ditëve jo më larg se një vit nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi.
Apeli
Gjykata e Apelit ka refuzuar si të pabazuar ankesën e Prokurorisë Themelore të
Mitrovicës dhe të mbrojtësit të të akuzuarit Vlladimir Kovaqeviq duke e vërtetuar
kështu aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës.
Apeli kundër këtyre ankesave ka thënë se pretendimet ankimore të prokurorisë dhe
avokatit mbrojtësit të të akuzuarit nuk qëndrojnë për arsye se gjykata e shkallës së
parë në mënyrë të pakontestueshme ka vërtetuar se i dëmtuari ia ka dhënë paratë të
akuzuarit në shumë prej 100 euro, dhe atë pasi që më parë paratë në i ka marrë nga
policia, para këto të cilat i janë gjetur dhe konfiskuar të akuzuarit.
Aktakuza
Vlladimir Kovaqeviq akuzohej nga Prokuroria Themelore në Mitrovicë se duke punuar
si zyrtar në Qendrën për Punë Sociale në Prilluzhë ka keqpërdorur pozitën e tij zyrtare.
Sipas aktakuzës i pandehuri ishte dakorduar me të dëmtuarin Gazmend Zeqiri që ai
do t’ia paguante shumën prej 100 eurove për të realizuar të drejtën e tij të asistencës
sociale, duke i thënë të dëmtuarit se duhet të ri-aplikojë, edhe pse me vendimin të
gjykatës kishte të drejtë në asistencë sociale, duke shtuar se fare nuk do të dërgonte
komision për verifikim në shtëpinë e tij, nëse do të paguante këtë shumë.

Gjykata Themelore në Gjilan
Rasti: Maratona Gjyqësore e Ramadan Mujës
Vepra Penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRKsë
Të Akuzuar: Ramadan Muja, Sadik Paqarizi, Avni Ademaj, Kadri Ukimeri(tashmë i ndjerë),
Abdulla Tejeci dhe Minir Krasniqi

Prokurori
Fikrije Krasniqi
i çështjes
Trupi
Fikrije Krasniqi
gjykues
Stadi i Aktgjykim dënues, lënda në Apel
Procedurës
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Nis procesi në Gjykatën Themelore
të Prizrenit

Avokatët mbrojtës ankohen në
Gjykatën e Apelit

mars 2013

maj 2014

mars 2014
Përfundon procesi me
aktgjykim dënues në shkallë
të parë

Qershor 2015
Pas 15 muajsh mbahet seanca
në Gjykatën e Apelit

28 seanca u mbajtën deri në
shpalljen e aktgjykimit

Gjykata e Apelit e kthen
rastin në rigjykim

gusht 2015

Gjykata Themelore në Gjilan
shpall përsëri aktgjykim dënues

dhjetor 2015

dhjetor 2018

Gjykata Supreme e aprovon kërkesën e
Prokurorisë që lënda t’i kthehet një paneli
tjetër të Apelit në rivendosje

Vendimi i Gjykatës Themelore në Prizren:
Procedura ndaj kryetarit Muja dhe të tjerëve lidhur me akuzat me të cilat
ngarkoheshin ishte nisur nga Gjykata më 25 mars të vitit 2013, për të përfunduar në
shkallë të parë në marsin e vitit 2014.
Në fjalën përfundimtare të procesit gjyqësor, pas mbajtjes së 28 seancave gjyqësore,
Muja së bashku me pesë zyrtarët komunalë kërkuan pafajësinë.
Më 13 mars 2014, kryetari i Komunës së Prizrenit Ramadan Muja, së bashku me pesë
zyrtarë tjerë komunalë, u gjetën fajtorë dhe u dënuan nga Gjykata Themelore e
Prizrenit.
Ramadan Muja, për katër pikat e aktakuzës, për keqpërdorim të detyrës apo
autoritetit zyrtar u dënua me burgim prej dy vjetësh, me kusht që ai të mos kryejë
vepra tjera penale gjatë 3 vjetëve. Ai po ashtu mori edhe dënimin plotësues, ndalimin
e ushtrimit të funksioneve publike në kohëzgjatje prej 30 muajsh.
Minir Krasniqi ish-drejtor i Administratës Publike u dënua me 1 vjet e 6 muaj burgim
me kusht që për dy vjet të mos bëjë vepër tjetër penale. Edhe Krasniqit iu ndalua
ushtrimi i funksioneve publike për 18 muaj.
Kadri Ukimeri, ish-drejtor i Gjeodezisë, dhe Sadik Paçarizi, ish-drejtor i Urbanizmit, u
dënuan me 8 muaj burgim me kusht që për 2 vjet të mos bëjnë vepër tjetër penale.
Avni Ademaj, ish-drejtor i Gjeodezisë dhe Kadastrit, u dënua me 5 muaj burgim me
kusht që për 1 vit të mos shkaktojë vepra tjera penale.
Edhe përkundër faktit që për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit
zyrtar” Kodi Penal i Republikës së Kosovës parasheh dënimin me burgim prej 6
muajve deri në 5 vjet, gjykata e shkallës së parë në Prizren, e udhëhequr nga gjykatësi
ndërkombëtar i EULEX-it, i cili gjeti fajtorë zyrtarët komunalë të Prizrenit, vendosi që
të mos u shqiptojë dënime me burgim. Në rastin konkret ai shkoi në minimum duke u
shqiptuar dënime me kusht.
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Ankesa në Apel
Avokatët mbrojtës, të pakënaqur me vendimin e shkallës së parë, asaj të Gjykatës
Themelore të Prizrenit, lëndën e kishin apeluar në Gjykatën e Apelit në Prishtinë.
Sipas avokatëve, ankesa u deponua në muajin maj 2014, mirëpo lëndës së kryetarit
të Prizrenit iu deshën katër muaj për të shkuar në Gjykatën e Apelit. Kjo vonesë, sipas
arsyetimit zyrtar nga zyra ligjore e EULEX-it, ishte bërë për shkak të përkthimit të
ankesave nga gjuha shqipe në gjuhën angleze.
Një vonesë e paparë në praktikë, edhe pse Kodi i Procedurës Penale të Republikës së
Kosovës, nuk parasheh ndonjë afat kohor për dërgimin e lëndës në shkallën e dytë në
rastet kur kemi të bëjmë me personat që nuk janë në paraburgim. Mirëpo, marrë
parasysh faktin se vepra penale për të cilën Muja së bashku me pesë zyrtarët
komunalë ishte dënuar nga Gjykata Themelore e Prizrenit, bën pjesë në grupin e
veprave penale të korrupsionit, lëndë këto të cilat gjyqësori është zotuar që do t’i
trajtojmë prioritet, vonesa prej katër muajve ishte vonesë e tejzgjatur.
Pas 15 muajsh shtyrje, i erdhi radha edhe kësaj lënde. Më 9 qershor 2015, në Gjykatën
e Apelit u mbajt seanca dëgjimore në të cilën mbrojtësit dhe të akuzuarit i arsyetuan
edhe një herë ankesat e tyre dhe e kundërshtuan vendimin e Gjykatës Themelore të
Prizrenit si Gjykatë e shkallës së parë.
Zvarritjet kaq të gjata të rastit Muja nuk të japin përshtypjen që gjyqësori është i
interesuar që lëndët e korrupsionit t’i trajtojë me prioritet. Për më tepër, rasti Muja të
jep përshtypjen se gjykata e apelit ka vepruar në mënyrë selektive, ngase është një
numër i madh rastesh tjera të cilët nga dita e ardhjes në punë janë kryer brenda një,
dy e tre muajve, për dallim nga rasti Muja të cilit iu deshën mbi një vit kohë për të
vendosur.
Vendimi i Gjykatës së Apelit
Gjykata e Apelit si Gjykatë e shkallës së dytë, shfrytëzoi të drejtën që aktgjykimin e
Gjykatës së shkallës së parë ta kthejë në rigjykim.
Më 31 gusht 2015, pas gati një viti e gjysmë pas shpalljes së aktgjykimit ndaj kryetarit
të Komunës së Prizrenit, aktvendimi i Gjykatës së Apelit për kryetarin Muja, zyrtarisht
u kthye në Gjykatën Themelore të Prizrenit.
Vendimi i Gjykatës Supreme
Në ndërkohë papritur, zvarritjet e rastit Muja vazhduan edhe më tutje, duke bërë që ai
ta vazhdojë drejt përfundimit mandatin e marrë për drejtimin e Komunës së Prizrenit.
Prokurorja e rastit, e pakënaqur me vendimin e Gjykatës së Apelit, ka vendosur që të
parashtrojë ankesën Gjykatën Supreme. Në këtë ankesë, Prokurorja kërkoi nga
Supremja, që Gjykata e Apelit ta rishqyrtojë lëndën e Mujës, por me një panel tjetër
gjykatësish.
Në ankesën e prokurores së EULEX-it Judit Eva Tatrai thuhet se Gjykata e Apelit ka
dështuar për ta adresuar çështjen nëse Gjykata Themelore ka tejkaluar akuzën, siç
kanë pretenduar disa avokatë mbrojtës.
“Ne mund të konstatojmë se vendimi i Gjykatës se Apelit vuan nga të njëjtat mangësi
të përcaktuara nga ana e tyre në lidhje me aktgjykimin e Gjykatës Themelore“, thuhet
në ankesën e Prokurores Tatrai.
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Gjykata Supreme, në muajin dhjetor 2015 mori Aktvendim që ankesa e paraqitur nga
Prokurori, e datës 4 shtator 2015, kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit të lëshuar
më 22 korrik 2015, për rastin Muja dhe të tjerët, të PRANOHET.
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.
Në arsyetimin e Gjykatës Supreme ndër të tjera thuhet se ekziston një mospërputhje
e dukshme në mes të vlerësimit të Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Supreme sa i
përket mundësisë për të proceduar me shqyrtimin e meritave të lëndës nga Apeli.
Duke u nisur nga ky fakt, Gjykata Supreme ka vendosur që lënda të kthehet në
Gjykatën e Apelit për rishqyrtim nga një kolegj i ri.
“Secili vendim i Gjykatës së Apelit duhet patjetër të jetë i bazuar në vlerësimin e plotë
dhe të hollësishëm të faktorëve relevant dhe të jetë i arsyetuar në mënyrë të duhur…”
Fatkeqësisht, kjo nuk është bërë nga Gjykata e Apelit në aktvendimin e kundërshtuar,
andaj është vendosur që lënda t’i kthehet Gjykatës së Apelit për rishqyrtim nga një
trup i ri gjykues”, thuhet në arsyetimin e Gjykatës Supreme.
Rasti Muja sërish në rigjykim
Pas një heshtjeje të gjatë të Apelit, në fund lënda u kthye në rigjykim, kësaj radhe për
t’u gjykuar nga vendorët. Meqë Gjykata Themelore e Prizrenit ishte tërhequr, rasti i
shkoi Gjykatës Themelore në Gjilan. Kjo e fundit caktoi seancën e shqyrtimit fillestar
ndaj Mujës dhe të akuzuarve tjerë për datën 14 dhjetor 2017. Datë kjo e cila për “çudi”
korespondoi me ditën e parë të tij si qytetar i lirë pa obligime zyrtare pas kryerjes së
mandatit të kryetarit të komunës.
Ramadan Muja që më 13 dhjetor 2017 dorëzoi detyrën, më 14 dhjetor 2017 tregoi në
gjykatë se është pensionist. “Dje kam dorëzuar postin e kryetarit të Prizrenit e tash
jam pensionit”, tha Ramadan Muja në seancën e gjykimit ku akuzohet për
shpërdorim detyre.
Në këtë seancë u paraqitën edhe katër të akuzuarit tjerë, pos Kadri Ukimerit që
tashmë është i ndjerë.
Marrë parasysh faktin që ndaj kryetarit Muja dhe pesë zyrtarëve tjerë komunalë të
Prizrenit, seancat gjyqësore filluan në fillimin e vitit 2013, kanë kaluar pesë vite dhe
ende nuk shihet fundi i kësaj lënde, përderisa Muja arriti që ta përfundojë mandatin e
tij si kryetar i Komunës së Prizrenit.
Deri më tani nga rigjykimi në Gjilan janë mbajtur 12 seanca gjyqësore, prej të cilave 9
efektive dhe 3 të dështuara. Kështu, seanca e datës 13 shtator 2018, nuk u mbajt për
shkak të mungesës së të akuzuarit Minir Krasniqi- i cili ishte jashtë vendit. Për
mungesën e tij, ka njoftuar një ditë më herët mbrojtësi i tij. Seanca e datës 6 Korrik
2018, nuk është mbajtur për shkak të grevës në gjykatë. Gjykimi kishte filluar rishtas
më 13 mars 2018, sepse gjyqtari Afrim Shala ishte emëruar në Gjykatën e Apelit dhe
u zëvendësua nga gjyqtari Zyhdi Haziri. Ndërsa seanca e datës 19 mars 2018 kishte
dështuar për shkak të mungesës së kryetarit të trupit gjykues Agim Ademi- i cili ishte
duke kryer intervistimin në KGJK, për kryetar të Gjykatës në Gjilan.
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Aktgjykimi dënues i Gjilanit
Pas një maratone gjyqësore Muja u gjet fajtor dhe u dënua me dënim unik prej 12
muajsh me kusht për periudhë verifikimi 2 vjeçare. Minir Krasniqi u dënua me 6 muaj
me kusht, Avni Ademaj me 5 muaj me kusht dhe Sadik Pacarizi me 6 muaj burg me
kusht.
Aspak befasi nuk përbën fakti se njëra nga pikat e akuzës, pika 4 arriti vjetërsimin
teksa lënda shëtitej gjykatave të Kosovës.
Aktakuza
Muja akuzohej për katër pika të keqpërdorimit të detyrës apo autoritetit zyrtar. Me të
njëjtën akuzë, bashkë me kreun komunal të Prizrenit, ngarkoheshin edhe pesë zyrtarë
të kësaj komune. Sadik Paçarizi, drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit
Hapësinor, Avni Ademaj, Kadri Ukimeri (tashmë i ndjerë), Abdullah Tejeci, dhe Minir
Krasniqi- drejtor i Drejtorisë së Administratës.
Avni Ademaj, Kadri Ukimeri, Abdullah Tejeci në periudha të ndryshme kohore për të
cilat akuzohen, drejtuan Drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadastër të Komunës së
Prizrenit, ose ishin ushtrues detyre të saj. Gjashtë të akuzuarit me qëllim dhe për
arsye të sjelljes së dobisë pasurore për të tjerët, nuk kanë zbatuar një vendim të
Gjykatës Supreme, kanë dhënë në shfrytëzim tokën që ishte nën administrimin e
Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe në një rast tjetër kanë dhënë në shfrytëzim pa
pagesë tokën e komunës, pa përfillur procedurat ligjore. Kjo ka ndodhur gjatë një
periudhe kohore prej vitit 2008 deri në vitin 2012, kur zyrtarët komunalë në këtë
periudhë kanë kryer edhe një vepër tjetër penale, duke penguar edhe ekspertët tjerë
të gjeodezisë për të dëshmuar nëpër seancat gjyqësore të të dëmtuarve nga këto
keqpërdorime me toka, në së paku shtatë raste. Për rastin e pengimit të punës së
gjykatës emisioni “Drejtësia në Kosovë” kishte shfaqur një reportazh më 11 shtator
2011. Vlera e disa prej tokave për të cilat zyrtarët komunalë prizrenas akuzoheshin se
kanën keqpërdorë detyrën zyrtare kap shumën prej rreth 200,000 euro. 44
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https://kallxo.com/ne-gjykimin-e-ish-kryetarit-te-prizrenit-u-moren-ne-pyetje-tre-te-akuzuarit-e-tjere/
https://kallxo.com/ish-kryetari-i-prizrenit-del-neser-para-gjyqit-ne-gjilan/
https://kallxo.com/gjykata-ndalon-filmimin-e-fytyrave-te-ramadan-mujes-dhe-te-tjereve/
https://kallxo.com/ne-rigjykimin-e-ramadan-mujes-lexohen-deklaratat-e-10-deshmitareve/
https://kallxo.com/muja-nuk-kam-kryer-veper-penale-por-veper-humane/
https://kallxo.com/supremja-kthen-ne-apel-vendimin-per-ramadan-mujen/
https://kallxo.com/ramadan-muja-te-gjykohet-ne-gjilan/
https://kallxo.com/gjykimi-ramadan-mujes-nis-nga-zeroja/
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V. LIBERALIZIMI I KORRUPTUAR II
Historiku
Luftimi i rasteve të krimit të organizuar dhe korrupsionit është kryefjala e klasës
politike të Kosovës, krerëve të shtetit, e në veçanti e drejtuesve të sistemit gjyqësor
dhe prokurorial të Kosovës. Megjithatë, pothuajse të gjitha raportet ndërkombëtare
por edhe vendore e kanë evidentuar si shumë problematik luftimin e kësaj dukurie
dhe zgjidhjen e këtyre lëndëve. Në këtë drejtim, zgjidhja e rasteve të profilit të lartë të
korrupsionit dhe krimit të organizuar u imponua si kriter nga Bashkimi Evropian, e
plotësimi i këtij kriteri do t’i hapte rrugë proceseve të integrimit evropian të Kosovës,
më konkretisht do të përbënte kriterin e fundit për liberalizim të vizave, proces ky në
të cilin Kosova po kalon për më shumë se 8 vjet.
Procesi i identifikimit të rasteve më të rëndësishme të krimit të organizuar dhe
korrupsionit rezultoi fillimisht me shënjestrimin e 39 rasteve. Më vonë ky numë është
ngritur në 43, kryesisht të veprave penale të kapitullit të korrupsionit dhe
keqpërdorimit të detyrës zyrtare.
Më 16 mars 2018, BIRN dhe Internews Kosova publikuan pjesën e parë të raportit
sipas të cilit vetëm 8 raste ishin zgjidhur me vendim të formës së prerë, ndërsa pjesa
tjetër kishin mbetur të pazgjidhura, edhe atë në faza të ndryshme të procedurës
penale.
Me këtë rast, do të evidentojmë se si performnaca e drejtësisë kosovare jo që nuk
është përmirësuar në trajtimin e këtyre rasteve, por kemi një përkeqësim të theksuar
për shkak të dështimit të aktakuzave në fazat fillestare të gjykimit, dështimit të
argumentimit të aktakuzave, zvarritjeve enorme të rasteve për shkak të lëshimeve
elementare, vjetërsimit të lëndëve, dënimeve minimale, e shumë e shumë shkelje të
tjera që shpërfaqin disfatën e drejtësisë kosovare për t’u përballur me luftimin e
korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Tabela: Rastet e Shënjestruara për liberalizim të vizave, statusi i lëndëve dhe mënyra e
zgjidhjes.
Lënda LV

Në punë

E kryer Th.

E kryer A

Themelore

Apel

Rigjykim

Avokati 1

X

Hedhje
e aktakuzës

Avokati 2

X

Dënim me
gjobë

Qeraja

X

Dënues/
Lirues

Suhareka

X

Refuzues

Matrix

X

Dënues

OShP

X

Lirues

PROKURORI

X

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues/
Lirues

Rigjykim për
pjesën dënuese

UP

X

Dënues

KLLOKOTI 1

X

Hedhje
e aktakuzës

KLLOKOTI 2

X

Lirues

INSPEKTORI

X

Dënues

APELI

X

Lirues
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Lirues

Lirues

Lënda LV

Në punë E kryer Th.

E kryer A

NDËRTIMI

X

AUTORITETI
PROJEKTI

X

SEKSERI

X

Themelore
Dënues/
Lirues

Apel
Rigjykim pjesën dënues
Vërtetim në pjesën liruese

Hedhje e aktakuzës
dhe Lirues
Konfirmim i
aktakuzës

Hedhje e aktakuzës
/ Rigjykim

X

Dënues/Lirues
Refuzues

Rigjykim për pjesën
dënuese

X

Dënues/
Refuzues

Lirues dhe Rigjykim

MSH II

X

Dënues/
Lirues

GJYQTARI

X

Dënues/
Lirues

Rigjykim

MERGIMTARI

X

Dënues

Rigjykim

NDËRRIMI

X

Dënues

FERRONIKELI

X

Dënues/Refuzues
(parashkrim)

FAN

X

Lirues

GOLD

X

Dënues

(pjesa për Emin Beqirin)

KONTRATA
KEDS

POSTA

X

VETERANËT

X

VIZAT

X

SIGURIA

X

AVOKATI 3

X

QARKU

X

DETYRIMI

X

DEMI

X
X

1/3

STENTA

X

Dënues

SHKOLLA

X

Dënues

Rigjykim

HIB-NAFTA

X

Dënues

Rigjykim

X

SHKURTI

Hetime

AVANSI

Hetime

PËRVETËSIM

Hetime

HEKURUDHA

Hetime

KLINA

Hetime

QAFA

Hetime

Lirues 1

Dënues

TRANSPORTUESTI

KRYSTAL

Rigjykim
Refuzim 1
(parashkrim)
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Lirues

Analiza Individuale e Rasteve
Lënda “FERRONIKELI”
Pkr.nr. 65/17, Gjykata Themelore Prishtinë
Gjyqtar: Beqir Kalludra;
Prokuror: Agron Bajrami
Aktgjykimi i Gjykatës Themelore të Prishtinës: (dënues, lirues, refuzues)
Ish-kryetari i komunës së Lipjanit, Shukri Buja, është shpallur fajtor nga Gjykata
Themelore në Prishtinë në akuzat për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe është
dënuar me 3 vjet burg.
I akuzuari i dytë në këtë rast, Nebih Zeqiri, është dënuar me 2 vjet e gjysmë burg
ndërsa edhe i akuzuari i tretë Halit Gashi është gjetur fajtor. I akuzuari tjetër, Fahri
Ratkoceri është liruar nga akuza ndërsa Fahri Vishesella është dënuar me 5 muaj
burg, Edmond Rexhepi me 6 muaj (që mund të shndërrohet në gjobë prej 3,500
euro), Bajram Rizani me 6 muaj (që mund të shndërrohet në gjobë prej 500 euro),
ndërsa Driton Avdiu, Magbule Sadiku e Burim Kodra janë liruar nga akuza.
Aktakuza: Lidhur me këtë rast të akuzuar janë ish-kryetari i Lipjanit, Shukri Buja, tetë
zyrtarë komunalë si dhe një pronar i kompanisë ndërtuese. Të akuzuarit janë: Shukri
Buja, Nebih Zeqiri, Halit Gashi, Fahri Retkoceri, Hasim Vishesella, Edmond Rexhepi,
Driton Avdiu, Burim Kodra, Bajram Rizani dhe Magbule Sadiku, ku në mesin e të
akuzuarve janë një ish-kryetar komune dhe 8 zyrtarë të tjerë si dhe një pronar i
kompanisë ndërtuese.
Sipas aktakuzës, të akuzuarit me qëllim që të përfitojnë çfarëdo dobie për vete apo
për të tjerët dhe me këtë duke i shkaktuar dëm tani të dëmtuarave: komunës në fjalë
dhe ndërmarrjeve shoqërore nën menaxhimin e AKP-së, kanë vepruar në
bashkëkryerje me dashje direkte, në mënyrë të kundërligjshme, kanë nxjerrë vendime
me të cilat fillimisht kanë eksproprijuar dhe më pas kanë tjetërsuar pronat shoqërore
dhe pronat komunale. Kryetar i trupit gjykues të kësaj lënde është Beqir Kalludra,
ndërsa prokuror është Agron Bajrami
Pretendohet se ka
ndodhur vepra penale!

Fillojnë hetimet për
pjesën e parë

Fillojnë hetimet për
pjesën e dytë

2008

21 tetor 2015

15 dhjetor 2015

Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

Shqyrtimi i dytë

28 prill 2017

31 maj 2017

13 shkurt 2017

129
Ditë

129 ditë (4 muaj e 9 ditë): Nuk është caktuar seanca e shqyrtimit gjyqësor lidhur me
këtë rast nga koha kur ka vendosur Gjykata e Apelit. Në përgjigjen e Gjykatës
Themelore të Prishtinës për BIRN dhe Internews Kosova nuk është dhënë ndonjë
arsye se pse nuk është caktuar seanca e shqyrtimit gjyqësor;
http://kallxo.com/aktakuze-ndaj-ferid-aganit-dhe-63-personave-te-tjere/
http://kallxo.com/gjykimi-per-stentat-ne-sallen-e-konferencave/
http://kallxo.com/vetem-1-minute-pamje-nga-gjykimi-ne-rastin-stenta/
http://kallxo.com/gjykata-nuk-e-hedh-poshte-rastin-stenta/
http://kallxo.com/rasti-stenta-kthehet-ne-rivendosje/
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1226 ditë (3 vjet e 4 muaj e 7 ditë): qëkur ka filluar hetimi ende nuk kemi aktgjykim të
formës së prerë në lidhje me këtë rast;
Dita Muaji Viti: Parashkrimi: Por disa të akuzuar në mesin e tyre edhe Shukri Buja
kanë përfituar nga parashkrimi i katër pikave të para të aktakuzës sepse ato janë
parashkruar meqë veprat pretendohet se janë kryer në vitin 2008 ndërsa aktvendimi
për fillim të hetimeve ishte marrë në vitin 2015;
Lënda “STENTA”
Pkr.nr. 369/16, Gjykata Themelore Prishtinë
Kryetare e trupit gjykues në këtë çështje është Shadije Gërguri, ndërsa janë ndërruar
plot 6 prokurorë: Besim Kelmendi, Agron Bajrami, Admir Shala, Sylë Hoxha, Florije
Salihu – Shamolli.
Në këtë gjykim janë të akuzuar 59 persona fizikë dhe 4 persona juridikë, ndërsa
akuzat janë në lidhje me trajtimin e pacientëve në spitale private. I akuzuar në këtë
rast është edhe ish-ministri i Shëndetësisë, Ferid Agani, ndërsa në aktakuzë lidhur
me pozitën e tij si sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë është edhe
Gani Shabani. Në këtë aktakuzë janë përfshirë gjithsej 59 persona fizikë dhe 4
persona juridikë.
Prej të akuzuarve janë 44 mjekë dhe një infermier të punësuar në institucionet
publike shëndetësore, si dhe 13 persona që kanë punuar ose punojnë në institucionet
private shëndetësore, ku një numër prej tyre janë udhëheqës ose aksionarë të këtyre
institucioneve private shëndetësore.
Në këtë çështje, hetimet për pjesën e parë të të akuzuarve kanë filluar më 16 qershor
2014, ndërkaq për pjesën e dytë kanë filluar me datën 11 janar 2016. Prokuroria
Speciale ka ngritur aktakuzë më 14 qershor 2016, ndërkaq shqyrtimi fillestar ka filluar
më 21 tetor 2016. Ky shqyrtim është shtyrë për mungesë të një të akuzuari. Edhe një
shtyrje tjetër ka ndodhur për shkak të mosdorëzimit të provave avokatëve mbrojtës11.
Më 5 gusht 2017, Gjykata Themelore në Prishtinë refuzoi kundërshtimet e
mbrojtësve12 lidhur me aktakuzën, ndërkaq në nëntor të 2017 Gjykata e Apelit e
ktheu në rivendosje çështjen e kundërshtimit të aktakuzës13. Me 26 shkurt të vitit
2018, Gjykata Themelore e veçoi procedurën në tri pjesë .
Fillojnë hetimet për pjesën
e parë të akuzuarve

16 qershor 2014

Fillojnë hetimet për pjesën e
dytë të akuzuarve

Ngritja e aktakuzës

11 janar 2016

14 qershor 2016

Shqyrtimi fillestar

21 tetor 2016

646
Ditë

646 ditë apo 1 vjet 9 muaj e 9 ditë - kanë kaluar nga koha kur është ngritur aktakuza
deri sa çështja ka kaluar në shqyrtim gjyqësor lidhur me këtë rast;
989 ditë apo 2 vjet 8 muaj e 14 ditë - Kanë kaluar qëkur është ngritur aktakuza dhe
ende nuk kemi vendim as në shkallë të parë në lidhje me këtë rast;
9 seanca janë mbajtur lidhur me këtë rast, ende pa kaluar në shqyrtim gjyqësor;
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Lënda “SIGURIA”
PKR.nr.18/15, Gjykata Themelore Prishtinë
Lidhur me këtë rast akuzohen 7 persona lidhur me tenderin për sigurimin fizik të
objekteve të KEK-ut, në këtë rast ndër të akuzuarit janë edhe ish-drejtori i KEK-ut,
Arben Gjukaj, ish-kreu i OShP-së, Hysni Hoxha, ish-kryetari i Skenderajt Sami
Lushtaku.
Vlera e tenderit në lidhje me dhënien e të cilit akuzohen të pandehurit ishte rreth 6
milionë euro.
Gjyqtari i çështjes është gjyqtari Beqir Kalludra, por para transferimit të lëndës prej
EULEX-it te vendorët, këtë lëndë e ka gjykuar gjyqtari Vladimir Micula. Ndërsa,
prokuror i kësaj çështjeje është prokurori i EULEX-it, Danilo Ceccarelli.
Pasi që Gjykata Themelore e Prishtinës refuzoi kundërshtimet e mbrojtjes ndaj
aktakuzës, Gjykata e Apelit pranoi pjesërisht kundërshtimet duke gjetur se aktakuza
ishte ngritur pas afatit të hetimeve. Më 9 shtator 2015, prokurori parashtroi ankesë në
Gjykatën Supreme të Kosovës ndaj vendimit të Apelit dhe Supremja ndryshoi
aktvendimin e Apelit.
Pas shkurtit të vitit 2016 (kur seanca fillestare fillon rishtazi) e deri në qershor të vitit
2016, janë mbajtur 16 seanca lidhur me këtë rast nga trupi gjykues i EULEX-it.
Pas 16 seancave të mbajtura, Këshilli Gjyqësor i Kosovës aprovoi kërkesën e EULEX-it
për transferimin e lëndës te vendorët.
Në nëntor të vitit 2016, Gjykata Kushtetuese e Kosovës vendosi lidhur me kërkesat e
parashtruara nga mbrojtja në lidhje me afatin e ngritjes së aktakuzës dhe i refuzoi
këto kërkesa.
Pas vendimit të Kushtetueses, në dy raste është shtyrë seanca e paraparë, për shkak
se avokatët mbrojtës kanë pasur angazhime të tjera. Ndërsa në një rast tjetër, seanca
është shtyrë me kërkesë të prokurorit të EULEX-it, Danilo Ceccareli.
Në nëntor të vitit 2017 rifilloi gjykimi nga gjykatësi vendor, por seanca e paraparë për
19 dhjetor të atij viti u shty për shkak të gjendjes shëndetësore të të akuzuarit Sami
Lushtaku46
Seanca e vetme në vitin 2018 është shtyrë për shkak të afatores sepse sipas
gjykatës, në afatoren e vitit 2017, data 19 shkurt nuk ka figuruar ditë pushimi dhe
vetëm pasi e kanë pranuar afatoren e vitit 2018 e kanë kuptuar.

http://kallxo.com/gjendja-shendetesore-e-lushtakut-shtyn-gjykimin-per-tenderin-e-kek-ut/
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Fillojnë hetimet

Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

5 tetor 2012

16 janar 2015

10 shkurt 2015

Shqyrtimi fillestar
(rishtazi)

KGJK transferon lëndën te
vendorët

Rifillon gjykimi nga vendorët

27 shtator 2016

29 nëntor 2017

shkurt 2016

1,504
Ditë

20 dëshmitarë u dëgjuan në lidhje me këtë rast para se lënda të transferohej nga
trupi gjykues me përbërje të EULEX-it, te vendorët;
1,504 ditë apo 4 vjet 1 muaj e 12 ditë – kanë kaluar nga koha kur është ngritur
aktakuza dhe ende nuk kemi vendim në shkallë të parë në lidhje me këtë lëndë;
16 seanca janë mbajtur në lidhje me këtë lëndë para se të transferohej te vendorët;
5 seanca janë shtyrë për arsye të ndryshme lidhur me këtë rast deri më 16 mars 2018;
1 seancë gjykimi është shtyrë për shkak të afatores;
5 seanca të tjera janë shtyrë nga marsi i vitit të kaluar deri më datën 28 shkurt 2019;
Rasti: “Viza”
Nr. i lëndës: PKR.nr. 202/18
Të akuzuar: Ilir Krasniqi, Milaim Zeka, Edmond Kërliu
Prokurori i çështjes: Atdhe Dema
Gjykatësi: Mustafë Tahiri

Ngritja e aktakuzës

Nuk mbahet seanca fillestare për shkak të
mungesës së të akuzuarit Milaim Zeka46

Të akuzuarit u deklaruan të
pafajshëm

28 gusht 2018

2 tetor 2018

29 tetor 2018

Refuzohen kërkesat për hedhje të
aktakuzës

Gjykata e Apelit konfirmon
aktvendimin e shkallës së parë

Janar 2019

Shkurt 2019

Aktakuza
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me datë 28 gusht ka ngritur aktakuzë
kundër të pandehurve Ilir Krasniqi, Milaim Zeka dhe Edmond Kërliu, për veprat penale
mashtrimi, shmangia nga tatimi si dhe për veprën penale pastrimi i parave.
Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të pandehurit, Ilir Krasniqi dhe Milaim Zeka,
që nga viti 2016 e deri në mars të vitit 2017, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm
pasuror, fillimisht të pandehurit e lartcekur më 02.06.2016, kanë regjistruar biznesin,
si agjenci punësimi, ku kanë paraqitur fakte të rreme kinse për punësimin e
qytetarëve të Kosovës në Gjermani, ashtu që të pandehurit Ilir Krasniqi dhe Milaim
Zeka, kanë mashtruar 900 aplikues për viza pune.
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Të pandehurit prokuroria i akuzon se si bashkëkryerës kanë kryer veprën penale
mashtrimi, si dhe ata akuzohen se në bashkëkryerje kanë kryer edhe veprën penale
shmangia nga tatimi.
Gjithashtu, të pandehurit Ilir Krasniqi, Milaim Zeka dhe Edmond Kërliu, sipas
prokurorisë kanë kryer veprën penale pastrimi i parave lidhur me veprat penale
mashtrimi dhe shmangia nga tatimi47
Rasti: “Posta”
Nr. i lëndës: PKR.nr.202/2018
Të akuzuar: Agron Mustafa, Ejup Qerimi dhe Rexhë Gjonbalaj
Prokurori i çështjes: Naim Abazi (Abdurrahim Islami më parë)
Gjykatësi: Lutfi Shala
Prokuroria Speciale ngrit
aktakuzë48

U mbajt shqyrtimi fillestar,
të akuzuarit u deklaruan të
pafajshëm

Gjykata Themelore në Prishtinë
aprovoi kërkesat e mbrojtjes
dhe hodhi aktakuzën

17 korrik 2018

27 shtator 2018

18 dhjetor 2018

Shkurt 2019
Gjykata e Apelit aprovoi ankesën e Prokurorisë
dhe ndryshoi vendimin e Themelore duke
konfirmuar aktakuzën

Aktakuza
Sipas aktakuzës, i pandehuri Ejup Qerimi gjatë periudhës kohore shkurt 2012 - tetor
2014, duke shfrytëzuar detyrën, respektivisht autoritetin zyrtar nuk i ka përmbushur
detyrat e tij zyrtare, me qëllim që t’i shkaktojë dëme materiale dikujt tjetër.
Me këto veprime, i pandehuri Qerimi, sipas aktakuzës, dyshohet se ka kryer veprën
penale, “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1, të
KPRK-së.
Ndërkaq, i pandehuri Agron Mustafa nga data 19.02.2015, kur ka marrë pozitën
udhëheqëse e deri me datën 24.05.2017, kur ky i pandehur edhe pse nuk ka qenë
kompetent kishte lidhur marrëveshjen për ekzekutimin e vendimit final, i pandehuri
Agron Mustafa duke shfrytëzuar detyrën, respektivisht autoritetin zyrtar nuk ka
përmbushur detyrat e tij zyrtare, me qëllim që të t`i shkaktojë dëme materiale një
kompanie tjetër.
Me këto veprime i pandehuri, sipas aktakuzës, dyshohet se ka kryer veprën penale,
“keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1, të KPRK-së.
Po ashtu, në aktakuzën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, theksohet
se i pandehuri i tretë Rexhë Gjonbalaj duke shfrytëzuar detyrën e tij zyrtare nuk e ka
përmbushur detyrën e tij zyrtare me qëllim që t`i shkaktojë dëme materiale dikujt
tjetër.
Me këto veprime i pandehuri Rexhë Gjonbalaj dyshohet se ka kryer veprën penale,
“keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1, të KPRK-së.48
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Rasti: “Sekseri”
Numri i lëndës: Pkr.nr.112/18
Të akuzuar: Emin Beqiri, Rrahim Hashimi
Prokurori i çështjes: Fikrije Fejzullahu
Gjykatësi: Vesel Ismajli

Prokuroria Speciale
Kosovës ngrit aktakuzë

Mbahet seanca fillestare në
lidhje me rastin

Gjykata Themelore refuzon
kërkesë për hedhje
të aktakuzës49

4 maj 2018

16 maj 2018

25 qershor 2018

21 shtator 2018
Gjykata e Apelit aprovon ankesën e mbrojtjes duke hedhur poshtë
aktakuzën ndaj Emin Beqirit ndërsa e vërteton atë në lidhje me
Rrahim Hashimin50

140
Ditë

140 ditë apo 4 muaj e 17 ditë ka zgjatur procedura deri në hedhjen e aktakuzës ndaj
Emin Beqirit
Gjykata Themelore
Më 16 maj 2018, gjatë seancës së shqyrtimit fillestar të mbajtur në Gjykatën
Themelore të Prishtinës, ish shefi i krimeve ekonomike në Policinë e Kosovës, Emin
Beqiri, dhe i akuzuari tjetër Hashim Rrahimi ishin deklaruar të pafajshëm. Pas kësaj të
akuzuarit pranë Gjykatës Themelore të Prishtinës kishin parashtruar kërkesë për
kundërshtim të provave dhe hedhje të aktakuzës.
Më 25 qershor 2018, Gjykata Themelore e Prishtinës i kishte refuzuar kërkesat e
mbrojtjes lidhur me kundërshtimin e provave dhe hedhje të aktakuzës dhe e kishte
konfirmuar aktakuzën. Të akuzuarit nëpërmes mbrojtësve të tyre i ishin drejtuar
Gjykatës së shkallës së dytë.
Gjykata e Apelit
Në shtator të vitit 2018, Gjykata e Apelit duke vendosur kundrejt ankesave të
parashtruara nga ana e mbrojtësve të të akuzuarve ndaj aktvendimit të Gjykatës
Themelore të Prishtinës lidhur me refuzimin e kërkesës për hedhjen e aktakuzës, ka
aprovuar ankesën e mbrojtjes së Emin Beqirit.
Gjykata e Apelit vlerësoi se nuk kishte prova që rëndojnë të akuzuarin Emin Beqiri dhe
hodhi poshtë aktakuzën ndaj tij ndërsa lidhur me të akuzuarin e tjetër Rrahim
Hashimi rasti është kthyer në rishqyrtim në Gjykata Themelore.
Aktakuza
Më 4 maj, Prokuroria Speciale kishte ngritur aktakuzë ndaj ish- drejtorit të Krimeve
Ekonomike të Policisë së Kosovës Emin Beqiri dhe biznesmenit Rrahim Hashimi.
Aktakuza në këtë rast lidhet me aferën e korrupsionit në hetimin e organizatës
joqeveritare QAD.
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Rrahim Hashimi është arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin se ka kërkuar
100 mijë euro ryshfet për të lehtësuar hetimin në një rast penal. Sipas Prokurorisë dy
të akuzuarit u kanë marrë 100 mijë euro drejtuesve të organizatës QAD, për t’ua
mbyllur një rast ku ishin subjekt hetimi.
I akuzuari Beqiri ngarkohej me veprat penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit
zyrtar”, “pengimi i të provuarit” dhe “moslajmërimi i veprave penale apo kryesve të
tyre”, ndërsa i akuzuari Hashimi me vepra penale “ushtrim i ndikimit” dhe “mashtrim”.
Sipas aktakuzës, Emin Beqiri në cilësinë e drejtorit të Drejtorisë për Krime Ekonomike
në Prishtinë, gjatë muajit dhjetor 2016, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për
vete dhe personin tjetër, përmes drejtorit të “City Group”, të akuzuarit tjetër Rrahim
Hashimi, ka kërkuar 100 mijë euro nga të dëmtuarit Valmir Hajrullahu dhe Freskim
Buqaj, për të cilët drejtoria kishte filluar një hetim në drejtim të veprës penale të
mashtrimit.
Në aktakuzë thuhet se Emin Beqiri i kishte dhënë Rrahim Hashimit informata që
konsiderohen si fshehtësi zyrtare, dhe se më pas Rrahim Hahimi u kishte treguar të
dëmtuarve se kontrolli-bastisja e lokaleve dhe shtëpive të tyre nuk do të bëhet sipas
urdhëresës së Gjykatës, me ç‘rast ishte përpjekur për t’i bindur që t’i jepnin paratë e
kërkuara me qëllim që procedura kundër tyre të mbyllet.
Rasti: “Kristal”
Numri i lëndës: P.nr. 76/18
Të akuzuar:
Tunë Kçira, Kastriot Kçira, Gjon Kçira, Benson Buza, Gjekson
Kçira, Gëzim Kçira, Marjan Kçira, Zyrafete Hukolli, Besfort Omaj,
Ragip Fazlija, Ekrem Leci, Hil Kaçinari, Sejdë Kaqorraj
Prokurori i rastit: Merita Bina - Rugova
Trupi Gjykues: Xheladin Osmani, Artan Sejrani, Refki Piraj
Ngritet aktakuza nga
Prokuroria Speciale e
Kosovës51

18 maj 2016

Shqyrtimi i dytë, të akuzuarit
kërkojnë hedhjen e aktakuzës52

17 tetor 2016

Gjykata Themelore në Prizren
shpall aktgjykimin

12 shkurt 2018

Tetor 2018
Apeli e kthen rastin në rigjykim

1016
Ditë

1016 ditë apo 2 vjet e 9 muaj kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës dhe rasti është në
pikën fillestare në rigjykim
Në aktgjykimin e shënjestruar për liberalizim të vizave gjyqtari në aktgjykim nuk
shënon emrat e anëtarëve të trupit gjykues
https://kallxo.com/mbetet-ne-fuqi-aktakuza-ndaj-emin-beqirit-dhe-hashim-rrahimit/
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Pas gati dy vjet gjykim, Gjykata Themelore e Prizrenit shpalli aktgjykimin në lidhje me
njërin nga rastet më të mëdha të gjykuara në Prizren.
Pjesa liruese e aktgjykimit:
Tunë Kçira, Kastriot Kçira, Gjon Kçira, Benson Buza, besoft Omaj, Gjekson Kçira, dhe
Gëzim Kçira, janë liruar nga këto pika të aktakuzës:
Tunë Kçira për veprën penale Krim i Organizuar lidhur me veprën penale detyrim,
ndërsa lidhur me veprën penale Fajdeja.
Gjon Kçira dhe Amrian Kçira për veprën penale Krim i Organizuar, lidhur me veprën
penale detyrim, dhe lidhur me veprën penale Fajdeja, ndërsa të akuzuarit Kastriot
Kçira, Benson Buza, Gjekson Kçira, dhe Gëzim Kçira, gjithashtu për veprën penale
Krim i Organizuar.
Ragip Fazlija dhe Sejd Kaçorraj janë liruar nga akuzat për shkak të veprës penale
Organizim i skemave piramidale, dhe bixhozit të paligjshëm,
Tunë Kçira, Kastriot Kçira, Benson buza, Marian Kçira, dhe Gjon Kçira, janë liruar nga
akuzat për shkak të veprës penale shpëlarja e parasë.
Pjesët dënuese të aktgjykimit:
Kastriot Kçira është shpallur fajtor për veprën penale Fajdeja, dënim me burgim në
kohëzgjatje prej 3 vjet, ndërsa për veprën penale mbajtja në pronësi dhe kontroll të
paautorizuar të armëve, dënim me gjobë prej 1.500 Euro.
Benson Buza është shpallur fajtor për veprën penale Detyrim, dënim me burgim në
kohëzgjatje prej 2 vjet e 5 muaj, dhe për veprën penale mbajtja në pronësi kontroll
ose posedim të paautorizuar të armëve, me dënim prej 1.500 Euro.
Gjekson Kçira është shpallur fajtor për veprën penale Fajdeja, dënim me burgim
kohëzgjatje prej 8 muaj.
Gëzim Kçira është shpallur fajtor për veprën penale Fajdeja, dënim me burgim 8
muaj.(zëvendësim me gjobë shumën prej 2.000 Euro ).
Zyrafete Hukolli është shpallur fajtore për veprën penale Fajdeja, dënim me burgim
prej 6 muajsh, për veprën penale mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të
paautorizuar të armëve, dënim me gjobë 1.500 Euro.
Besfort Omaj është shpallur fajtor për veprën penale Detyrim, dënim me burgim
kohëzgjatje prej 2 vjet e 5 muaj.
Tunë Kçira është shpallur fajtor për veprën penale Organizim i skemave primaidale
dhe bixhozit të paligjshëm, dënim me burgim kohëzgjatje prej 2 vitesh e 3 muaj,
ndërsa për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar
të armëve, me dënim me gjobë prej 1.500 Euro.
Gjon Kçira është shpallur fajtor për veprën penale i skemave primaidale dhe bixhozit
të paligjshëm, i është shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 vite e 5 muaj,
ndërsa për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar
të armëve, me dënim me gjobë prej 1.500 Euro.
Marjan Kçira është shpallur fajtor për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose
posedim të paautorizuar të armëve, me dënim me gjobë prej 1.500 Euro.

89

Ekrem Leci është shpallur fajtor për veprën penale Organizim i skemave piramidale
dhe bixhozit të paligjshëm, dënim me burgim kohëzgjatje prej 6 muajsh.(zëvendësim
me gjobë shumën prej 2.500 Euro)
Hil Kaçinari është shpallur fajtor për veprën penale organizim i skemave piramidale
dhe bixhozit të paligjshëm, dënim me burgim kohëzgjatje prej 6 muajsh.
(zëvendësim me gjobë shumën prej 2.500 Euro)
Gjykata e Apelit
Kundër aktgjykimit paraqitën ankesë pala e dëmtuar, Prokuroria Speciale e Kosovës
si dhe avokatët e të akuzuarve.
Vendimi i Apelit
Gjykata e Apelit pas vlerësimit të pretendimeve ankimore të Prokurorisë, lidhur me
shkeljet esenciale të procedurës penale, sipas detyrës zyrtare, gjeti se aktgjykimi i
ankimuar është përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale.
Shkeljet konsistojnë në atë se aktgjykimi nuk është përpiluar në pajtim me nenin 370
të KPP-së, ngase në hyrje të aktgjykimit të ankimuar të gjykatës së shkallës së parë
fare nuk janë të cekur emrat e kryetarit të kolegjit e as të anëtarëve të kolegjit e as të
procesmbajtëses e kjo përbën shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale,
ngase përbërja e trupit gjykues nuk është në pajtim me ligjin.
Gjithashtu shkelja tjetër esenciale të dispozitave të procedurës penale është se në
hyrje të aktgjykimit nuk është cekur fare se i akuzuarit Tunë Kçira, KAstriot Kçira, Gjon
Kçira, Marjan Kçira, Benson Buza, Gjekson Kçira, janë të akuzuar për veprën penale
krim i organizuar, lidhur me veprën penale Detyrim dhe Fajdeja, siç e parasheh par. 2
i nenit 370 të KPP-së, i cili parasheh se në hyrje të aktgjykimit përfshihen shënimi se
aktgjykimi merret në emër të popullit emrin e gjykatësit emrin dhe mbiemrin e
gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues dhe të anëtarëve të trupit
gjykues, dhe të procesmbajtëse, veprën penale për të cilën është akuzuar etj. Gjykata
e shkallës së parë është dashur në hyrje të aktgjykimit të cekë se për cilat vepra
penale të akuzuarit janë akuzuar sipas aktakuzës e jo vetëm për veprat penale për të
cilat është shpallur fajtor apo liruar.
Për këto arsye Gjykata e Apelit ka gjetur se aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkalës
së parë duhet anuluar dhe se këto të meta pamundësojnë vlerësimin e pretendimeve
tjera ankimore të përfaqësuesit të palës së dëmtuar si dhe ankesa e mbrojtësve të
akuzuarve.
Sipas vendimit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë në rigjykim duhet t’i
evitojë shkeljet e konstatuara, t’i administrojë edhe njëherë provat, të vlerësojë se a
është e nevojshme dëgjimi i dëshmitarëve policëve të propozuar nga ana e
Prokurorisë, gjithashtu të marrë parasysh edhe pretendimet ankimore tjera të
prokurorisë lidhur me shkeljen e ligjit penal, lidhur me atë se a është gjykuar në tërësi
sipas aktakuzës e pastaj të nxjerrë një vendim të drejtë dhe të bazuar me ligj.
Ndërsa sa i përket propozimeve të prokurorisë lidhur me vendimet mbi konfiskimet,
Gjykata e Apelit ka gjetur se për këtë duhet vendosur gjykata e shkallës së parë, në
bazë të arsyeshmërisë konkrete ndërsa kërkesën lidhur me delegimin e lëndës në
ndonjë gjykatë tjetër themelore, Gjykata Apelit konsideroi se nuk ka arsye të
parapara me dispozitat e KPP-së për përjashtimin e kësaj gjykatë në këtë çështje
penale.
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Aktakuza
Sipas Prokurorisë Speciale, të pandehurit Tunë, Kastriot, Gjon, Marjan, Gjekson e
Gëzim Kqira dhe Benson Buza kanë vepruar si grup i organizuar kriminal më qëllim të
përfitimit të drejtpërdrejt të dobisë financiare, duke kryer vepra të rënda penale.
Sipas aktakuzës, Tunë Kqira i ka mbikëqyrur dhe i ka drejtuar veprimet e këtij grupi
kriminal.
Sipas aktakuzës, grupi ka shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare ose papërvojën e të
dëmtuarve dhe u ka dhënë para me fajde. Pastaj, duke përdorur kërcënimet e rënda,
i kanë detyruar të paguajnë kamata dukshëm jo proporcionale ose të kryejnë ndonjë
veprim tjetër në dëm të pasurisë së tyre.
Ata dyshohet se kanë vepruar si grup i organizuar kriminal dhe me qëllim të përfitimit
Gjykata Themelore në Prizren - Rigjykimi
Fillimisht më 12 nëntor 2018 ishte paraparë të mbahej shqyrtimi i parë i rigjykimit.
Në seancë kishin munguar të akuzuarit Benson Buza, Zyrafete Hukolli, Ragip Fazlija,
Ekrem Leci. Nën këto rrethana në mungesë të kushteve ligjore seanca dështoi të
mbahej.
Prokurorja nga ana e prokurorisë speciale Merita Bina – Rugova, kishte deklaruar se
ajo do të analizonte mundësinë e ndarjes së lëndës apo veçimit të procedurës për
disa të akuzuar të cilët në vazhdimësi mungonin dhe e pengonin rrjedhën e
procedurës penale.
Më 13 dhjetor 2018, filloi rigjykimi. Në këtë seancë me propozimin e prokurores
speciale Merita Bina-Rugova, është veçuar procedura për 5 të akuzuarit Zyrafete
Hukolli, Ragip Fazlija, Ekrem Leci, Sejdë Kaçorri dhe Hil Kaçinari.
Xheladin Osmani, kryetar i trupit gjykues, me aktvendim të posaçëm jashtë seance
ka aprovuar kërkesën e prokurores speciale pasi që kërkesën e saj nuk e kanë
kundërshtuar palët në procedurë.
Më 14 janar 2019 është mbajtur seanca e radhës ku nuk kanë munguar polemikat dhe
përplasje fjalësh e shumë mospajtime ndërmjet prokurores speciale Merita Bina Rugova dhe kryetarit të trupit gjykues Xheladin Osmani. E njëjta situatë ishte shfaqur
edhe në seancën e datës 13 dhjetor 2018.
Në seancën e datës 21 shkurt 2019, e njëjta situatë ndërmjet prokurores speciale
Merita Bina - Rugova dhe kryetarit të trupit gjykues Xheladin Osmani. Edhe
përfaqësuesi i palës së dëmtuar, avokati Tomë Gashi, kishte shumë kundërshtime
dhe vërejtje ndaj kryetarit të trupit gjykues.
Në këto rrethana më 21 shkurt 2019, prokurorja speciale Merita Bina - Rugova ka
kërkuar përjashtimin e kryetarit të trupit gjykues Xheladin Osmani.
Propozimin e saj e ka mbështetur përfaqësuesi i palës së dëmtuar, avokati Tomë
Gashi.
Prokurorja kishte konsideruar se kryetari i trupit gjykues Xheladin Osmani nuk po e
udhëheq shqyrtimin kryesor në mënyrë objektive dhe të paanshme.
Ajo kërkoi edhe video dhe audio-incizimet që i janë bërë seancave të rigjykimit, të
cilat do t’i bashkëngjesë si prova në kërkesën e saj për përjashtimin e kryetarit të
trupit gjykues.
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Në këto rrethana më 21 shkurt 2019, prokurorja speciale Merita Bina - Rugova ka
kërkuar përjashtimin e kryetarit të trupit gjykues Xheladin Osmani.
Propozimin e saj e ka mbështetur përfaqësuesi i palës së dëmtuar, avokati Tomë
Gashi.
Prokurorja kishte konsideruar se kryetari i trupit gjykues Xheladin Osmani nuk po e
udhëheq shqyrtimin kryesor në mënyrë objektive dhe të paanshme.
Ajo kërkoi edhe video dhe audio-incizimet që i janë bërë seancave të rigjykimit, të
cilat do t’i bashkëngjesë si prova në kërkesën e saj për përjashtimin e kryetarit të
trupit gjykues.
Seanca është ndërprerë dhe pritet që kryetari i gjykatës Ymer Hoxha të vendosë për
kërkesën e prokurores Merita Bina - Rugova për përjashtimin e kryetarit të trupit
gjykues.
Rasti: NDËRTIMI”
Numri i lëndës: Pkr. 10/18 (rigjykim)
Të akuzuar: Salim Jenuzi, Nexhat Selaj
Prokurori i rastit: Genc Nixha
Trupi Gjykues: Ajser Skenderi, Kymete Kicaj, Teuta Krusha

Gjykata Themelore në
Prizren shpall aktgjykim
lirues/dënues

21 Nëntor 2017

Gjykata e Apelit e kthen rastin
në rigjykim për pjesën dënuese

Mars 2018

Gjykata në Prizren shpall
aktgjykim lirues/refuzues
në rigjykim

9 tetor 2018

Parashkrim i rastit të shënjestruar për liberalizim të vizave

Gjykata Themelore Prizren
Ish - kryetari i Komunës së Dragashit, Salim Jenuzi, në nëntor të vitit 2017 ishte dënuar
me një vit burgim me kusht, pasi është shpallur fajtor për keqpërdorim të detyrës
zyrtare.
I akuzuari tjetër Nexhat Selaj ishte dënuar me gjashtë muaj burgim për uzurpim të
pronës së paluajtshme, ndërsa të akuzuarit Bean Haxhihasani dhe Vetim Hasani
ishin liruar nga akuza për keqpërdorim të pozitës zyrtare, me pasi sipas Gjykatës nuk
ishte vërtetuar gjendja faktike, sipas aktakuzës.
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Gjykata e Apelit
Në mars të vitit 2018, çështja penale ndaj të akuzuarit Salim Jenuzi dhe 3 të tjerëve
ishte kthyer në rigjykim me arsye se ka shkelje esenciale të procedurës penale.
Apeli po ashtu ka vendosur që rasti të kthehet në rigjykim edhe për të akuzuarin
Nexhat Selaj i cili ishte dënuar me gjashtë muaj burgim me kusht, ndërsa për dy të
akuzuarit tjerë, Bean Haxhihasani dhe Vetim Hasani, të cilët ishin liruar nga akuzat,
Apeli ka vërtetuar aktgjykimin në fjalë.
Në aktgjykimin e Apelit thuhet se gjykata e shkallës së parë nuk ka arritur të arsyetojë
vendimet për dënimin e të akuzuarve Jenuzi dhe Selaj, duke mos treguar saktësisht
veprimet e secilit me qëllim të kryerjes së veprës penale për të cilën akuzohen.
Apeli ka kërkuar që Gjykata Themelore e Prizrenit, gjatë rishqyrtimit të kësaj çështje
penale të arsyetojë ndërlidhjen e provave që përmban aktakuza dhe të tregojë nëse
kryetari ka pasur apo jo të drejtë të nënshkruajë lejen në vend të drejtorit komunal që
ka munguar.
Po ashtu, Apeli ka kërkuar precizimin e kohës së kryerjes së veprës penale pasi që
kanë konstatuar se ish-kryetari Jenuzi ka nënshkruar një dokument dhe nuk mund të
qëndrojë koha e kryerjes së veprës penale nga 31 gushti 2011 e deri më 2016.
Rigjykimi
Gjykata Themelore Prizren në rigjykim ka marrë aktgjykim refuzues për të akuzuarin
Salim Jenuzi. Prokurori i rastit, Genc Nixha, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se
heqë dorë nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit Salim Jenuzi pasi që ka arritur
parashkrimi absolut për veprën penale që akuzohet ngase ndaj tij vlen ligji më i
favorshëm e që në këtë rast është Kodi i Përkohshëm Penale.
Sipas këtij Kodi, veprimi i Salim Jenuzi parashihet si tejkalim i kompetencave, andaj
në këtë rast ka ardhur deri te parashkrimi i veprës penale duke marrë parasysh kohën
e fillimit të procedurës penale. Momenti kur konsiderohet se është kryer vepra penale
është koha 31 gusht 2011, e kjo vepër është kualifikuar sipas Kodit të Përkohshëm
Penal, andaj edhe trupi gjykues mori aktgjykim refuzues. Ndërsa ndaj të akuzuarit
tjetër Nexhat Selaj mori aktgjykim lirues pasi që nuk u provua se i njëjti ka kryer
veprën penale që ngarkohej nga aktakuza.
Aktakuza
Sipas aktakuzës, ish - kryetari i Dragashit Salim Jenuzi prej vitit 2009 deri në vitin
2016 në Dragash me qëllim të fitimit të dobisë pasurore për tjetrin dhe shkaktimin e
dëmit Komunës, duke përdorur pozitën e tij si kryetar i ka mundësuar pronarit të
furrës “Evropa”, Nexhat Selajt, përvetësimin e kësaj patundshmërie.
Selaj me këtë rast kishte ndërtuar objektin afarist dykatësh pa kompensim dhe pa
vendim të Asamblesë Komunale në Dragash.
Ndërsa drejtori i Urbanizmit, Behan Haxhihasani, në vitin 2011 fillimisht kishte lëshuar
aktvendim me të cilin Nexhat Selajt i lejohet ndërtimi i objektit afarist në pronën
shoqërore të evidentuar në emër të Komunës së Dragashit.
Ndërsa më vonë, po gjatë atij viti, Haxhihasani kishte lëshuar aktvendim me të cilin
vërtetohet se Nexhat Selaj ka bërë uzurpimin arbitrar të tokës në pronë shoqërore, e
evidentuar si pronë e Komunës së Dragashit.
Inspektori Komunal i ndërtimit, Vetim Hasanin, akuzohej se me dashje nuk i ka kryer
detyrat e domosdoshme të përcaktuara me ligj, pasi nuk ka ndërmarrë veprimet për
ndërprerjen, ndalimin dhe ekzekutimin e punimeve në objektin e ndërtuar nga i
akuzuari Nexhat Selaj, duke lejuar kryerjen dhe përfundimin e ndërtimit të objektit
dykatësh.
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Rasti: “QARKU”
Nr i lëndës P.nr. 129/17
Prokurori i rastit: Agron Bajrami
Trupi Gjykues: Burim Ademi, Avni Mehmeti, Tomislav Petroviq

Gjykata Themelore në
Prizren shpall aktgjykim
lirues/dënues

12 tetor 2017

Gjykata e Apelit e kthen rastin
në rigjykim për pjesën dënuese

5 dhjetor 2017

Gjykata në Prizren shpall
aktgjykim lirues/refuzues
në rigjykim

24 janar 2018

1,2,3,4 dhe 5 tetor 2018
dështojnë të mbahen seanca shkaku i mungesës së
prokurorit dhe avokatit

Rasti i njohur si “QARKU“ ku të akuzuar janë 46 persona, për veprat të ndryshme
penale si pjesëmarrja ose organizmi i grupit kriminal nga neni 283 par. 1 lidhur me
veprat penale: Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore neni 318
par. 3 të KPRK-së dhe Tregti e ndaluar nga neni 305 par.2 të KPRK-së, falsifikim i
dokumenteve nga neni 398 par. 2 lidhur me par.1 të KPRK-së, keqpërdorim i pozitës
apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së.
Për katër të akuzuarit Imri Bajrami, Nimon Zogaj, Mirko Iliq dhe Mursel Qalakoviq
është veçuar procedura në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur me 24 janar
2018.
Argëtim Ismaili, Armend Smaili, Arben Ismaili, Shkumbim Ismaili, Afrim Rrustolli,
Besim Biberoviq, Mursel Çalakoviq, Bahri Rexhepi, Liridon Borovci, Haki Isufi, Radisav
Mutavxhiq, Milan Stojanoviq, Mirko Iliq, Ramush Salihu, Zekri Salihu, Shkëlzen Salihu,
Ismet Zeqiri, Blerim Avdylaj, Kujtim Avdylaj, Nexhmedin Bajrami, Dukagjin Kollçaku,
Ardian Rraci, Ahmet Syla, Ruzhi Kolica, Afrim Hoti, Imri Bajrami, Alban Islami, Nimon
Zogaj, Nezir Zogaj, Afrim Xhaçkaj, Rinor Rrustolli, Arben Rrustolli, Lulzim Kastrati,
Gazi Tarashaj, Artan Kurpalaj, Florim Krasniqi, Reshat Kamberaj, Endrit Kllokoqi,
Ramadan Mehmeti, Hasan Rexhepbeqaj, Zenel Isufi dhe Xhemail Islami janë 42 të
akuzuarit.
Në këtë rast nga prokuroria është propozuar raporti i ekspertizës financiare, i datës 12
prill 2017, përpiluar nga ekspertët e certifikuar të ATK dhe Dogana e Kosovës.
Seanca e shqyrtimit fillestar e caktuar të mbahej me 5 dhjetor 2017 kishte dështuar.
Ajo ishte shtyrë për në janar të vitit 2018. Mungesa e katër prej të akuzuarve si dhe
mungesa e mbrojtësve për 13 të pandehur, ishte arsyeja e shtyrjes së kësaj seance të
shqyrtimit fillestar.
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Më 24 janar 2018 ishte mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar, ku të pandehurit ishin
deklaruar lidhur me fajësinë.
Në vazhdim, gjyqtari Burim Ademi kishte vendosur lidhur me kundërshtimet e
avokatëve për këtë rast, dhe kishte caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor për datën 1
tetor 2018.
Kjo seancë ishte shtyrë me kërkesën e prokurori Agron Bajrami dhe avokatit Gezim
Baloku. Avokati Baloku në kërkesën e tij për shtyrjen e seancës kishte treguar që më 1
dhe 4 të këtij muaji, data këto në të cilat ishte caktuar të mbahet ky gjykim, ishte i
zënë në një çështje tjetër penale në Gjykatën e Prishtinës, ku i mbrojturi i tij ishte nën
masën e paraburgimit.
Ndërsa prokurori Agron Bajrami përmes kërkesës për shtyrjen e seancës ka treguar se
me datën 3 dhe 5 është i zënë në një çështje tjetër penale për të cilën kishte pranuar
ftesat që më herët.
Me aktvendim seancat e këtij shqyrtimi gjyqësor që ishin caktuar të mbahen më 1, 2,
3, 4 dhe 5 tetor, ishin shtyrë.
Ndërsa seancat e radhës janë caktuar për datat 20, 21 dhe 22 nëntor. Seancat e
caktuara për 20 dhe 21 janë mbajtur, ndërsa qëllimi ishte që të përfundojë dhënia e
fjalës hyrëse nga avokatët e të pandehurve.
Seanca e datës 21 nëntor ishte paraparë të fillojë në orën 09:30, por për shkak të
vonesës së avokatit Zyhdi Axhemi seanca filloi në orën 11:05. Avokati për këtë vonesë
ishte dënuar me 250 euro gjobë nga trupi gjykues.
Gjatë kësaj seance të shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri Xhemajl Islami i cili ishte i
akuzuar për veprën penale të armëmbajtjes pa leje, ka dashur të deklarohet, me
ç‘rast edhe e ka pranuar fajësinë kurse për të gjykata ka njoftuar se me aktvendimi e
veçoi procedurën dhe lënda ndaj tij do të marrë numër të ri dhe do të zhvillohet
procedura ashtu që palët do të kenë mundësi të japin fjalën e tyre përfundimtare.
Më pas seanca ka vazhduar me dhënien e fjalës hyrëse nga ana e mbrojtësve të të
akuzuarve.
Disa nga avokatët fjalën hyrëse e kanë dorëzuar vetëm me shkrim pranë trupit
gjykues, ndërsa disa të tjerë edhe e kanë elaboruar.
Seancat tjera të këtij rasti ishin caktuar të mbahen më datat 14 dhe 15 janar 2019.
Seanca e datës 14 Janarit kishte dështuar të mbahej për shkak të mungesës së
anëtarit të trupit gjykues Sinisha Mandushiq.
Gjykatësi i rastit, Burim Ademi, ka thënë para palëve se gjyqtari Sinisha Mandushiq ka
probleme shëndetësore andaj nuk mund të prezantojë në seancë.
Për këtë arsye edhe nuk ishin plotësuar kushtet ligjore për mbajtjen e seancës
gjyqësore në Gjykatën Themelore të Mitrovicës, kurse seanca e caktuar për 15 janar
është mbajtur.
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Aktakuza
Sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Speciale, të akuzuarit nga janari 2015 deri
më 22 mars 2016 me dashje, me dijeni, në mënyrë të qëllimshme dhe në grup të
organizuar kanë kryer vepra penale që janë të dënueshme me burgim se paku katër
vjet.
Gjithashtu, të akuzuarit në mënyrë të sofistikuar kishin arritur të organizojnë tri skema
të punës apo më saktë: import të kundërligjshëm përmes mos deklarimit të saktë të
mallrave të llojit cigare dhe kontrabandimit të tyre, kontrabandimit të produkteve
farmaceutike dhe stimuluesve seksualë të llojit “Kamagra” dhe “Viagra”.
Sipas aktakuzës, në këtë mënyrë, të gjithë këta në grup të organizuar duke u
shmangur nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore apo tarifave të tjera me
rastin e importimit apo eksportimit të mallrave të llojit cigare, produkte farmaceutike
dhe stimuluesve seksualë që rezultojnë me shmangie të përgjithshme doganore në
shumë prej 1,666,842.07 euro dhe njëkohësisht duke iu shmangur obligimeve
tatimore për mallrat e lartcekura dhe mos deklarimit të saktë të pasqyrave financiare
që rezultojnë në shumën prej 2,430,620.16 e që njëkohësisht është përfitim i
kundërligjshëm gjatë periudhës së aktivitetit kriminal të këtyre të pandehurve të
lartcekur.
Lënda “DËMI”
PKR.nr. 658/15, Gjykata Themelore Prishtinë
Të akuzuar në lidhje me këtë rast janë Blerim Sinani, Skender Sinani, Samir Sinanaj,
Isa Dërguti, Sabit Sogojeva, Enver Hasani dhe Mentor Emini, ndërsa sipas aktakuzës
dëmi i shkaktuar ishte rreth 4 milionë euro.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ngriti aktakuzë kundër Blerim, Fatmir e
Skender Sinanit, Samir Sinanaj, Isa Dërgutit, Sabit Sogojevas, Enver Hasanit dhe
Mentor Eminit. Më vonë, për të akuzuarin Fatmir Sinani, Gjykata Themelore në
Prishtinë veçoi procedurën.
Me pretendimin se të akuzuarit kanë vepruar ndër vite si grup i organizuar kriminal
me qëllim që vetit t’i sjellin pasurim të drejtpërdrejtë financiar, tetë të akuzuarit që
nga nëntori i vitit 2015 po përballen me akuzat e prokurorisë.
Në bazë të aktakuzës, tetë të akuzuarit janë marrë vesh që fillimisht t’i regjistrojnë
bizneset e tyre. Disa nga këto biznese sipas prokurorisë janë fiktive.
Në trupin gjykues të këtij rasti ishte gjyqtari Elmaz Zenuni, i cili pas 22 seancave të
mbajtura, kishte kërkuar të rikthehej në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Kjo kërkesë e
tij u miratua nga KGjK-ja dhe lënda i është caktuar gjyqtarit Hamdi Ibrahimi. Tani
pritet rifillim i tërë procesit gjyqësor, duke i hedhur poshtë 22 seanca të mbajtura.
Ndërsa, prokuror është Faik Halilaj.
Në prill 2018, pasi gjykimi filloi rishtazi, prokurori Faik Halili u tërhoq nga pjesa e
aktakuzës që të akuzuarit i ngarkonte për krim të organizuar duke e arsyetuar këtë
veprim me faktin se nuk është arritur të provohet ‘një strukturë mirë e organizuar’. Pas
këtij veprimi avokatët kanë kërkuar që lënda të dërgohet në kompetencë në
Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës mirëpo gjyqtari Hamdi Ibrahimi e ka
refuzuar këtë kërkesë deri në dhjetor të vitit të kaluar kur është pajtuar me
transferimin e lëndës.
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Në Departamentin e Përgjithshëm nuk kemi informacion se është caktuar mbajtja e
ndonjë seance në lidhje me këtë rast.
Aktvendim për
fillim të hetimeve

Ngritja aktakuzës

Shqyrtimi fillestarë

28 maj 2015

20 Nëntor 2015

23 shkurt 2016

Shqyrtimi i dytë

Shqyrtimi kryesor

Gjykimi fillon rishtazi

21 shtator 2016

19 Mars 2018

12 korrik 2016

Prokurori Faik Halili heqë dorë
nga kualfikimi juridik ‘krim i
organizuar

Rasti kalon nga Departamenti i
Krimeve të Rënda në
Departamentin e Përgjithshëm

Prill 2018

Dhjetor 2019

1196
Ditë

1196 ditë apo 3 vjet 3 muaj e 8 ditë kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës, ndërsa lënda
është ende vazhdon të “shëtitet” nga një departament në tjetrin teksa i rrezikohet
parashkrimi;
886 ditë apo 2 vjet e 5 muaj e 4 ditë pasi ngritjes së aktakuzës dhe mbi 20 seanca i
janë dashur prokurorit Faik Halili që në vitin e tij të fundit para se të dalë në pension,
të kuptojë se nuk qëndron rrethana e krimit të organizuar në këtë rast;
22 seanca janë mbajtur para se gjyqtari Elmaz Zenuni të kërkojë të rikthehet në
Gjykatën Themelore në Ferizaj dhe kërkesa e tij të aprovohet nga KGjK-ja. Lënda në
ndërkohë i është ndarë në punë gjyqtarit Hamdi Ibrahimi;
2 dëshmitarë janë dëgjuar në 22 seancat e mbajtura;
3 herë është shtyrë seanca deri më 16 mars 2018 - Më 13 tetor 2016 për mungesë të
të akuzuarit Skender Sinani. Më 7 nëntor 2016 është shtyrë përsëri në mungesë të
ekspertit financiar Selman Berisha. Më 19 mars 2018 është shtyrë në mungesë të
avokates Emine Bajrami- Statovci .
238 ditë apo 7 muaj e 24 ditë i janë dashur gjyqtarit të rastit për të kuptuar se ky rast
duhet të gjykohet nga Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatës Themelore;
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Lënda “APELI”
PKR.338/16, Gjykata Themelore Prishtinë
Në këtë rast të akuzuar ishin ish-kryetari i Gjykatës së Apelit, Salih Mekaj që akuzohej
për keqpërdorim të detyrës zyrtare ndërsa gjatë procesit vepra iu ri-cilësua si ushtrim
ndikimi si dhe tre persona tjerë që akuzoheshin për vepra tjera.
Ky gjykim qysh nga faza fillestare ishte zhvilluar prapa dyerve të mbyllura me kërkesë
të mbrojtjes, ndërsa me mbylljen e seancës ishte pajtuar edhe prokuroria.
Gjyqtari i çështjes ishte gjyqtari Shashivar Hoti, ndërsa prokurorja e çështjes ishte
Drita Hajdari.
Pas ngritjes së aktakuzës është shtyrë dy herë shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimi i dytë.
Shqyrtimi fillestar i datës 20 tetor 2016 është shtyrë për shkak se nuk është sjellë nga
paraburgimi i akuzuari . Ndërsa, shqyrtimi i dytë i datës 30 janar 2017 është shtyrë për
shkak të mungesës së njërit nga të akuzuarit.
Pas kërkesës së mbrojtjes për hedhje të aktakuzës, Gjykata Themelore refuzoi
kundërshtimet e mbrojtjes, ndërsa Apeli e anuloi vendimin e themelores dhe e ktheu
rastin në rivendosje. Pas Apelit, Gjykata Themelore refuzoi për herë të dytë kërkesat
dhe kundërshtimet e mbrojtjes. Gjykata e Apelit e liroi nga njëra prej akuzave për
keqpërdorim Salih Mekajn, ndërsa e vërtetoi pjesën tjetër të aktvendimit të
Themelores.
Rasti i Salih Mekajt shkoi në Gjykatën Supreme sipas kërkesës për mbrojtje të
ligjshmërisë të paraqitur nga prokuroria . Seanca e fundit në këtë lëndë është
planifikuar të mbahet me 19 janar 2018, por është shtyrë për shkak se Gjykata
Supreme nuk ka vendosur ende për kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe se nuk
ka qenë prezent njëri nga të akuzuarit e rastit.
Më 28 maj 2018, Gjykata Themelore e Prishtinës, i shpalli të pafajshëm të gjithë të
akuzuarit e këtij rasti53.
Më 23 nëntor 2018, Gjykata e Apelit që dikur udhëhiqej nga Mekaj, e vërtetoi
aktgjykimin e Gjykatës Themelore dhe refuzoi ankesën e Prokurorisë54.
Në janar të këtij viti, Gjykata Supreme e Kosovës i dha vulën pafajësisë së
ish-kryetarit të Apelit duke refuzuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të ushtruar
nga Prokuroria.55
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https://kallxo.com/gjykata-vendosi-per-salih-mekajn/
https://kallxo.com/gjykata-e-apelit-ia-verteton-pafajesine-ish-kryetarit-te-vet/
https://kallxo.com/supremja-i-verteton-pafajesine-salih-mekajt/
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Arrestimi i Salih Mekajt

Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestarë

Korrik 2015

31 maj 2016

30 nëntor 2016

Shqyrtimi i dytë

Gjykata Themelore e shpall
të pafajshëm

Apeli vërteton
aktgjykimin e Themelores

28 maj 2018

23 nëntor 2018

30 janar 2017

Supremja refuzon kërkesën
për mbrojtje të ligjshmërisë

Janar 2019

1283
Ditë

1283 ditë apo mbi 3 vjet e 6 muaj kohë janë dashur nga arrestimi i Mekajt deri tek
vendimi i Supremes që përfundimisht vërteton pafajësinë e Mekajt;
661 ditë apo 1 vjet 9 muaj e 23 ditë - kanë kaluar nga koha e ngritjes së aktakuzës deri
tek shqyrtimi gjyqësor;
3 seanca - janë shtyrë për shkak të mungesës së të akuzuarve;
Lënda “FAN”
PKR.734/15; Gjykata Themelore Prishtinë
Në këtë rast i akuzuar është deputeti Naser Osmani, i cili akuzohet për keqpërdorim
të detyrës zyrtare. Së bashku me të, të akuzuar janë edhe Bahri Shabani, Shkelzen
Lluka, Naim Avdiu, Melita Ymeraga, Adrian Kelmendi si dhe Agim Deshishku.
Lënda ka përfunduar me aktgjykim lirues në shkallë të parë për të gjithë të akuzuarit
përvec Agim Deshishkut i cili u dënua me 1 vit e 8 muaj burg, ndërsa pritet ushtrimi i
mjetit juridik nga palët.
Kryetar i trupit gjykues është gjyqtari Shashivar Hoti, ndërsa lëndën e përfaqëson
prokurorja Fikrije Fejzullahu.
Prej ngritjes së aktakuzës më 23 dhjetor 2015, deri më 4 prill 2016, nuk është mbajtur
seanca fillestare për shkak se është shtyrë tri herë. Në janar të vitit 2016 u shty
seanca fillestare për shkak të vdekjes së njërit nga avokatët , ndërsa dy herë të tjera u
shty seanca për shkak të prokurorit56.
Pas shqyrtimit të dytë, gjatë tërë vitit 2017 janë shtyrë katër seanca të parapara për
t’u mbajtur. Në një rast, seanca është shtyrë për shkak të mungesës së të akuzuarës
Melita Ymeraga , ndërsa në rastin tjetër është shtyrë seanca në mungesë të të
akuzuarve Naser Osmani e Bahri Shabani, avokatit Besnik Berisha si dhe anëtarit të
trupit gjykues Beqir Kalludra.
Seancat e 11 shtatorit dhe 16 tetorit të vitit 2017 janë shtyrë me kërkesën e të
akuzuarit Naser Osmani57, respektivisht, në mungesë të kryetarit të trupit gjykues,
gjyqtari Shashivar Hoti.
https://kallxo.com/gjykata-vendosi-per-salih-mekajn/
https://kallxo.com/gjykata-e-apelit-ia-verteton-pafajesine-ish-kryetarit-te-vet/
https://kallxo.com/supremja-i-verteton-pafajesine-salih-mekajt/

55

56
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Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

Shqyrtimi i dytë

23 dhjetor 2015

4 prill 2016

6 maj 2016

Shpallet aktgjykimi

8 shkurt 2019

1143
Ditë

7 seanca – janë shtyrë që nga ngritja e aktakuzës si dhe përgjatë zhvillimit të
shqyrtimit gjyqësor;
1143 ditë apo 3 vjet, 1 muaj e 16 ditë - kanë kaluar që nga ngritja e aktakuzës, deri në
shpalljen e aktgjykimit në shkallë të parë;
Lënda “KEDS”
Pkr.nr.577/15, Gjykata Themelore Prishtinë
Të akuzuar në këtë proces gjyqësor ishin tre persona (fillimisht ishin katër, por njëri
nga të akuzuarit ka vdekur).
Të akuzuarit në këtë gjykim janë Vjollca Ajvazi, Drita Hamiti (prokurori është tërhequr
nga ndjekja penale) dhe Avni Alidemaj.
Pjesë e aktakuzës në këtë rast ishte edhe Blerim Sokoli që akuzohej se “si drejtor i
Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në
bashkëveprim dhe duke shfrytëzuar detyrën zyrtare me dashje tejkaloi kompetencat
e veta duke u mundësuar palëve të interesit KEDS dhe ‘Kohler’ të përfitojnë dobi
kundërligjshëm”.
Kryetar i trupit gjykues është gjyqtari Shashivar Hoti, ndërsa aktakuzën e përfaqëson
prokurori Hivzi Bajraktari.
Në këtë gjykim, pas shqyrtimit fillestar të datës 27 nëntor 2015, 5 herë është shtyrë
seanca, në tri raste me kërkesë të avokatëve mbrojtës dhe në një rast për mungesë
të një të akuzuari56.

56

http://kallxo.com/shtyhet-seanca-per-njehsoret-kohler/
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Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

6 tetor 2015

27 nëntor 2015

shpallet aktgjykimi, dy të akuzuarit
dënohen nga 6 muaj me kusht

5 seanca janë shtyrë

2016, 2017
dhe 2018

Gjykata e apelit e liron nga akuza
Ali Demajn ndërsa e kthen në rigjykim
rastinpër Vjollca Ajvazin

28 maj 2018

prill 2019

965
Ditë

965 ditë apo 2 vjet e 7 muaj e 22 - ditë kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës deri në
vendimin e shkallës së parë
5 herë është shtyrë ky gjykim për shkak të arsyeve të ndryshme
3 herë shqyrtimi është shtyrë pas kërkesës së avokatit;
20 dëshmitarë ishin propozuar të dëgjohen;
14 të dëmtuar si dhe 2 ekspertë u propozuan të dëgjohen;
Lënda “DETYRIMI”
Pkr.nr. 458/16; Gjykata Themelore Prishtinë
Në lidhje me këtë rast Arben Bashota, Osman Bajrami dhe Sylejman Bajrami,
akuzohen për krim të organizuar lidhur me veprën penale detyrim.
Sipas aktakuzës, të akuzuarit nga viti 2004 së bashku me Ruzhdi Shaqirin të njohur si
“Baksi” (i vrarë në gusht të vitit 2014) kanë bërë presione të vazhdueshme ndaj disa
të dëmtuarve që ta lirojnë pronën në sipërfaqe prej 10.12.53 hektarë që gjendet në
Fushë-Kosovë, rrugës për në Prishtinë.
Sipas aktakuzës së përpiluar nga prokurorja Merita Bina-Rugova, pala e dëmtuar, në
këtë rast, pronën kontestuese e kishte marrë në shfrytëzim për 10 vjet nga KBI
Ndërmarrja Shoqërore “Bujqësia”.
Gjyqtari i çështjes është gjyqtari Arben Hoti, ndërsa prokurore është Merita Bina –
Rugova.
Aktvendim për fillimin e hetimeve

Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

26 janar 2015

8 gusht 2016

14 tetor 2016

Shqyrtimi i dytë

Shqyrtimi gjyqësor

21 nëntor 2016

25 prill 2017

934
Ditë

Me 6 maj 2019 gjykata themelore e Prishtinës shpalli aktgjykimin dënues me 6 vjet burg për Arben Bashoten
4 vjet e 6 muaj burg për Osman Bajramin dhe 3 vjet për Sylejman Bajramin.

*
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934 ditë apo 2 vjet e 6 muaj e 20 ditë - kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës e deri më
tani në këtë lëndë;
67 ditë apo 2 muaj e 6 ditë - kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës deri në shqyrtimin
fillestar;
9 seanca janë mbajtur lidhur me këtë rast deri më tani;
9 dëshmitarë janë dëgjuar në seancat e mbajtura;
4 seanca janë shtyrë në periudhën korrik- nëntor 2018;
Lënda “HIB-NAFTA”
PKR.385/15;
Në këtë rast i akuzuar është Kujtim Bucaliu dhe HIB Petrol Sh.p.k për shkak të veprës
penale mashtrim konform nenit 335, par. 5 lidhur me par. 3 dhe 1 të KPRK-së, dhe
veprës penale mashtrim i blerësve konform nenit 299, par.1 të KPRK-së.
Kjo lëndë është në procedim e sipër, gjendet në fazën e marrjes në pyetje të ekspertit
- përfaqësuesit të laboratorit testues “Kosova Lab”, e cila seancë do të mbahet në
muajin maj të këtij viti.
Kryetar i trupit gjykues në këtë lëndë është gjyqtari Rrustem Begolli, ndërsa
aktakuzën e përfaqëson prokurori Atdhe Dema.
Në maj të vitit të kaluar, Gjykata Themelore e Prishtinës i gjeti fajtorë dhe i dënoi me
4 vjet burg unik të akuzuarin Kujtim Bucaliu i cili u dënua gjithashtu edhe me gjobë,
ndërsa me 30 mijë dënim unik u dënua përfaqësuesi juridik i HIB. 57
Pas ankesave të mbrojtjes, në shtator të vitit të kaluar, Gjykata e Apelit vendosi që
çështjen ta kthejë në rigjykim. 58
Në nëntor të vitit të kaluar, gjykatësi, Rrustem Begolli kërkoi nga prokurori i ri i
çështjes, Bashkim Zeqaj që ta plotësoj aktakuzës pasi që sipas tij ‘aktakuza nuk
përmban përshkrimin e detajuar të veprimeve inkriminuese të veprimeve të
pandehurve”.
Aktvendimi për fillimin e hetimeve

Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

3 tetor 2014

6 korrik 2015

16 tetor 2015

Aktgjykimi në shkallë të parë

Apeli e kthen në rigjykim

18 maj 2018

24 shtator 2018

102
Ditë

102 ditë apo 3 muaj e 10 ditë - kanë kaluar që nga ngritja e aktakuzës e deri në
mbajtjen e shqyrtimit fillestar;
405 ditë apo 1 vjet, 1 muaj e 9 ditë - kanë kaluar që nga parashtrimi i kallëzimit penal
e deri në ngritjen e aktakuzës;
https://kallxo.com/gjykata-vendos-per-kujtim-bucaliun-dhe-hib-petrolin/
58
https://kallxo.com/rasti-i-hib-petrolit-per-naften-jocilesore-kthehet-ne-rigjykim/
*Me datë 10 maj 2019 Gjykata themelore në rigjykim i shpall të pafajshëm të akuzuarit
57
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Lënda “MINISTRIA E SHËNDETËSISË”
PKR.382/15 – Gjykata Themelore Prishtinë
Në këtë rast i akuzuar është ish-sekretari i përhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir
Tolaj, i cili akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Së bashku me të, të akuzuar
janë edhe Zenel Kuqi, Bekim Fusha, Valentina Haxhija-Pacolli, Florije Tahiri si dhe
Remzije Thaçi.
Ky rast është në fazën e administrimit të provave në shqyrtimin gjyqësor.
Kryetare e trupit gjykues është gjyqtarja Valbona Musliu-Selimaj, ndërsa lëndën e
përfaqëson prokurorja Florie Shamolli.
Pas ngritjes së aktakuzës më 6 korrik 2015, në një rast është shtyrë seanca fillestare.
Në një rast, seanca është shtyrë për shkak se avokatët kanë deklaruar se nuk janë
pajisur me të gjitha shkresat e lëndës59. Dhe në rastin e dytë, seanca është shtyrë për
shkak se munguan i akuzuari Ilir Tolaj dhe disa nga të akuzuarit e tjerë.
Më 6 shkurt të vitit 2016 u veçua procedura ndaj dy biznesmenëve Arion Lleshi e
Shpend Agani, të cilët lidhën marrëveshje për pranim fajësie . Pas shqyrtimit të dytë
të 27 shkurtit 2016, deri më 20 shkurt 2018 janë shtyrë seancat shtatë herë. Në tre
raste, seanca është shtyrë për shkak të prokurorit60,61,62. Në një rast, seanca është
shtyrë për shkak se ka munguar e akuzuara Valentina Haxhijaj63 dhe në tri raste të
tjera për mungesë të ekspertëve64, ose mungesës së ekspertizës në shkresat e
lëndës.
Më 6 qershor 2018, Gjykata Themelore e Prishtinës shpalli aktgjykimin lirues ndaj të
akuzuarve, Ilir Tolaj, Zenel Kuqi, Bekim Fusha, Valentina Haxhijaj, Florije Tahiri e
Nxjerrja e aktvendimit për
fillimin e hetimeve

Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

23 prill 2013

6 korrik 2015

20 janar 2016

Shqyrtimi i dytë

Gjykata themelore e Prishtinës
shpall aktgjykim lirues65

27 shkurt 2016

6 qershor 2018

102
Ditë

198 ditë apo 6 muaj e 14 ditë – kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës dhe mbajtja e
shqyrtimit fillestar
9 seanca – janë shtyrë që nga ngritja e aktakuzës si dhe përgjatë zhvillimit të
shqyrtimit gjyqësor
1066 ditë apo 2 vjet, 11– kanë kaluar që nga ngritja e aktakuzës e deri në vendimin e
shkallës së parë të gjykatës;66

http://kallxo.com/ilir-tolaj-edhe-sot-ne-banken-e-te-akuzuarve/
http://kallxo.com/dy-biznesmene-do-ti-kthejne-buxhetit-te-shtetit-402-228-euro/
http://kallxo.com/mungon-prokurori-shtyhet-gjyqi-ndaj-tolajt/
62
http://kallxo.com/mungojne-palet-deshton-seanca-e-gjykimit-per-korrupsion/
63
http://kallxo.com/shtyhet-seanca-ne-rastin-e-ilir-tolajt/
64
http://kallxo.com/shtyhet-gjykimi-ilir-tolajt/
65
http://kallxo.com/eksperti-vales-nuk-shkon-ne-gjykimin-e-ilir-tolajt/
66
https://kallxo.com/video-seanca-ku-ilir-tolaj-fitoi-pafajesine/
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Lënda “INSPEKTORI”
Pkr.nr. 24/17; Gjykata Themelore Prishtinë
Në këtë rast në cilësinë e të akuzuarit është Muhamet Binaku, i cili akuzohej se në
shtator 2016, në cilësinë e kryeinspektorit të Regjionit të Prishtinës pranë
inspektoratit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka kërkuar
ryshfet.
Pas pranimit të fajësisë, të pandehurit i është shqiptuar dënim me burg prej 6 muajve
me mundësi që t’i konvertohet në të holla.67

Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

23 janar 2017

9 shkurt 2017
8 maj 2018

Shqyrtimi i dytë

10 mars 2017

Aktgjykimi i shkallës së parë

424
Ditë

424 ditë apo 1 vjet e 2 muaj - kanë kaluar nga koha e ngritjes së aktakuzës deri në
shqyrtimin gjyqësor;
470 ditë apo 1 vjet e 3 muaj e 15 ditë janë dashur ngritja e aktakuzës e deri tek vendimi
i shkallës së parë;
1 seancë - është shtyrë për shkak të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë;
Lënda “UP”
Pkr.nr. 432/15, Gjykata Themelore Prishtinë
Lidhur me këtë lëndë akuzoheshin ish-rektori i Universitetit të Prishtinës, Enver
Hasani, ish zyrtari i prokurimit në Universitetin e Prishtinës, Hakif Veliu si dhe Drejtori
i Institutit për Studime Ndërkombëtare, Albert Rakipi.
Aktakuza i ngarkonte ata për veprën penale të mashtrimit në detyrë lidhur me
kontratën për përkthimin e librave nga gjuha angleze në gjuhën shqipe për nevojat e
Universitetit të Prishtinës.
Më 18 tetor 2018 Gjykata Themelore e Prishtinës e dënoi me 1 vit burg me kusht Enver
Hasanin, ndërsa Albert Rakipi dhe Hakif Veliu u dënuan me nga 6 muaj burg me
kusht, i cili dënim u kthye në dënim me të holla, nga 10 mijë euro67.

https://kallxo.com/gjnk/ekskluzive-arsyetimi-i-apelit-per-lirimin-e-enver-hasanit/
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Në maj të vitit të kaluar, Gjykata e Apelit duke vendosur sipas ankesave e ndryshoi
vendimin e Themelores duke e liruar nga akuza Enver Hasanin, teksa dy të akuzuarve
tjerë, Albert Rakipi dhe Hakif Veliu ua ashpërsoi dënimet.68
Këtë rast e gjykoi Arben Hoti (më parë Afërdita Bytyqi), ndërsa prokurore ishte Drita
Hajdari.
Aktvendim për fillimin
e hetimeve

Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

Janar 2014

31 korrik 2015

8 dhjetor 2015

Shqyrtimi i dytë

Shqyrtimi gjyqësor

Shpallja e aktgjykimit

9 mars 2016

18 tetor 2017

11 janar 2016

Gjykata e Apelit e liron nga akuza
Enver Hasanin

Maj 2018

801
Ditë

801 ditë apo 2 vjet 8 muaj e 18 ditë - janë dashur që nga ngritja e aktakuzës deri në
shpalljen e aktgjykimit në shkallë të parë;
130 ditë apo 4 muaj e 8 ditë - kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës deri në deklarimin
e të akuzuarve në shqyrtim fillestar;
314 ditë apo 10 muaj e 10 ditë - nuk është mbajtur asnjë seancë në këtë (20 maj 2016
– 30 mars 2017);
3 seanca të këtij rasti janë shtyrë për arsye të mungesës së të akuzuarit, prokurores
dhe dëshmitarit;
229 ditë po apo 6 muaj e gjysmë ju deshën Gjykatës së Apelit të vendosë në lidhje me
këtë rast;

68
https://kallxo.com/gjnk/ekskluzive-arsyetimi-i-apelit-per-lirimin-e-enver-hasanit/
*me 16 prill 2019 gjykata e apelit në rivendosje i shqyrton ankesat në lidhje me pjesen dënuese të
aktgjykimit
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Lënda “GOLDI”
P.nr. 137/18, Gjykata Themelore në Ferizaj, Dega Kaçanik
34 persona fizikë janë të akuzuar nga Prokuroria Themelore në Ferizaj për veprat
penale kontrabandë me mallra, shmangie nga tatimi, tregti e ndaluar dhe për veprën
penale blerje, pranim ose fshehje e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës
penale.
Sipas aktakuzës, 12 nga të akuzuarit, akuzohen për veprën penale kontrabandë me
mallra dhe shmangie nga tatimi, pasi që nga Turqia në Kosovë, përmes pikës
doganore të Hanit të Elezit kanë bartur fshehurazi mallra si ar dhe argjend, duke iu
shmangur kështu doganës në vlerë të përgjithshme prej 243,275.39 eurove.
Për 12 të akuzuar rëndon akuza për tregti të ndaluar, ndërsa për pjesën tjetër rëndon
akuza për Blerje, pranim ose fshehje të sendeve të përfituara me kryerjen e veprës
penale.
Gjyqtar në këtë çështje penale është gjyqtari Shabi Idrizi, ndërsa prokuror është
prokurori Valdet Avdiu.
Në këtë lëndë, pas aktvendimit për fillimin e hetimeve, prokuroria ka zgjeruar hetimet
plot katër herë (22 shkurt, 3 maj, 26 maj dhe 6 shtator 2016).

Kallëzimi penal

Aktvendimi për fillimin
e hetimeve;

Ngritja e aktakuzës

5 shkurt 2016

22 shkurt 2016

5 shkurt 2018

17 prill 2018
Shqyrtimi fillestarë

1 vit e 11 muaj e 17 ditë – që prej aktvendimit për fillimin e hetimeve dhe ngritjes së
aktakuzës
65 ditë – që nga koha e ngritjes së aktakuzës deri te shqyrtimi fillestar (i cili është
caktuar për 17 prill 2018)
31 dhjetor 2018 - Gjykata Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik ka shpallur
aktgjykim në çështjen penale të evidentuar si: P.nr.137/18 kundër të pandehurve:
Visar Ibraj, Gani Ibraj, Bujar Ibraj, Shefqet Lajqi, Naser Ballkan, Ibrahim Ballkan,
Taulant Lajqi, Haki Ibraj, Izet Ballkan, Shenoll Ballkan, Rexhep Ballkan dhe Ardit Ibraj
etj… nga Peja për shkak veprës penale të kryer në bashkëkryerje Kontrabandim i
mallrave nga neni 317 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK, veprën penale fshehja e
tatimit nga neni 313 paragrafi 3 lidhur me nenin 31 të KPK-së, tregtia e ndaluar nga
neni 305 paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, si dhe të akuzuarave Sadedin
Sharku, Marsel Seba, Kristian Seba, Agron Osmani, Xhemajl Bajrami, Behar Pruthi,
Enver Tertini, Ilaz Ilazi, Ridvan Halimi, Arian Hasani, Edmond Zhavelli, Fuat Llausha,
Abdurrahman Bakiq, Hilmi Jupolli, Hizir Cini, Ozan Shporta Qemajl Foki, Naser
Kamberi, Taulant Tamniku, Durim Sylejmani, Bastri Ismajli dhe Orhan Kasemi për
veprën penale të kryer veç e veç; blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara
me kryerjen e veprës penale nga neni 345 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 të
KPRK-së.
https://kallxo.com/gjnk/ekskluzive-arsyetimi-i-apelit-per-lirimin-e-enver-hasanit/
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Andaj të njëjtit janë gjykuar si më poshtë:
1. Visar Ibraj: 180 ditë i zëvendësuar me dënim me gjobë 3 mijë euro.
2. Gani Ibraj: dënim burgimi 150 ditë shumë prej 2.500 euro.
3. Bujar Ibraj: 180 ditë i zëvendësuar me 2.800 euro.
4. Shefqet Lajqi – dënim 150 ditë zëvendësohet me dënim me gjobë 2 mijë euro.
5. Naser Ballkan 180 ditë i zëvendësuar me 2800 euro.
6. Ibrahim Ballkan, dënim 180 i zëvendësuar me 3 mijë euro.
7. Taulant Lajqi dënime me 120 ditë i zëvendësuar me 1800 euro.
8. Haki Ibraj dënim prej 90 ditëve i zëvendësuar me 1200 euro.
9. Izet Balkan: dënim me 120 ditë i zëvendësuar me 2000 euro.
10. Shenoll Ballkan: dënim me 180 ditë i zëvendësuar me 3000 euro.
11. Recep Ballkan: dënim me 120 ditë i zëvendësuar me 2000 euro.
12. Ardit Ibraj: dënim me 90 ditë me kusht.
13. Sadedin Sadiku: dënim me 1 vit me kusht.
14. Marsel Seba: dënim me 90 ditë me kusht.
15. Kristian Seba: dënim me 120 ditë me kusht.
16. Agron Osmani dënim me 1 vit me kusht.
17. Xhemajl Bajrami dënim me 120 ditë me kusht.
18. Behar Pruthi: dënim me 120 ditë me kusht.
19. Enver Tertini: dënim me 1 vit me kusht.
20. Ilaz Ilazi: dënim me 90 ditë me kusht.
21. Ridvan Halimi dënim me 90 ditë me kusht.
22. Arian Hasani: dënim me 1 vit me kusht.
23. Edmond Zhaveli 90 ditë me kusht.
24. Fuad Llausha: dënim me 1 vit me kusht.
25. Abduraman Bakiqi: dënim me 1 vit me kusht.
26. Hilmi Jupolli: dënim me 1 vit me kusht.
27. Hizir Cini: dënim me 1 vit me kusht.
28. Ozan Shporta: dënim me 1 vit me kusht.
29. Qemal Foki: dënim me 1 vit me kusht.
30. Naser Kamberi: dënim me 90 ditë me kusht.
31. Taulant Tamniku: dënim me 90 ditë me kusht.
32. Durim Sulejmani dënim me 1 vit me kusht.
33. Bastri Ismajli: dënim me 1 vit me kusht.
34. Orhan Kasemi: dënim me 1 vit me kusht.
Të pandehurit Visar Ibraj, Gani Ibraj, Bujar Ibraj, Shefqet Lajqi, Naser Balkan, Ibrahim
Balkan, Taulant Lajqi, Haki Ibraj, Izzet Balkan, Shenoll Ballkan, Recep Balkan dhe
Ardit Ibraj konform nenit 364 paragrafi 1 pika 1.3 të KPPK-së lirohen nga akuza për
veprat penale shmangia nga tatimi nga neni 313 paragrafi 3 lidhur me paragrafi 1dhe
nenin 31 të KPRK-së dhe veprën penale Tregti e ndaluar nga neni 305 paragrafi 2
lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Ky rast është gjykuar nga gjyqtari Shabi Idrizi.
Lënda “AUTORITETI-PROJEKTI”
PKR.220/17, Gjykata Themelore Prishtinë

Në këtë rast të akuzuar ishin ish-drejtori i prokurimit në Ministrinë e Arsimit, Shkencës
dhe Teknologjisë (MAShT), Xhemajl Buzuku dhe Afrim Demiri, drejtor i Kompanisë
“Alb-Architect”.
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Pjesë e këtij procesi gjyqësor në cilësinë e të akuzuarve për veprën penale
keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, ishte edhe ish- ministri i MAShT- it,
Ramë Buja, si dhe ish- sekretari i përgjithshëm në të njëjtën ministri, Xhavit Dakaj, por
që më pas, gjykatësi Valon Kurtaj, kishte aprovuar kërkesën e mbrojtjes për hedhje të
aktakuzës.
Në këtë proces gjyqësor, i akuzuari Buzuku ngarkohej me veprën penale keqpërdorim
i pozitës apo autoritetit zyrtar, derisa i akuzuari Demiri ngarkohet me atë të
mashtrimit.
Aktakuza ndaj Buzukut dhe Demirit ka të bëjë me tenderin “Mbikëqyrja Profesionale
e Objekteve Kapitale të Ndërtuara nga MASHT”, për të cilin në vitin 2009 ishte lidhur
kontratë me kompaninë “Alb-Architect”.
Kryetari i trupit gjykues është gjykatësi Arben Hoti, ndërsa ende nuk dihet kush do ta
përfaqësojë këtë lëndë.
KALLXO.com raportoi se për ngritjen e kësaj aktakuze, Zyra për Informim e
Prokurorisë Speciale të Kosovës nuk lëshoi komunikatë68
Në shqyrtimin dytë të datës 11 prill 2017 u kërkua hedhja e aktakuzës nga mbrojtja69
Më 28 prill të të njëjtit vit, Gjykata Themelore në Prishtinë aprovoi pjesërisht
kundërshtimet dhe kërkesat e mbrojtjes për hedhjen e aktakuzës, kështu duke
pushuar procedurën penale ndaj ish- ministrit të MAShT- it, Ramë Buja, si dhe
ish-sekretarit të kësaj ministrie, Xhavit Dakaj70.
Ndërsa më 29 maj Gjykata e Apelit të Kosovës ka refuzuar si të pabazuar ankesën e
prokurorit special Ali Rexha, si dhe mbrojtjes së të akuzuarve Xhemajl Buzuku e Afrim
Demiri, të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Ky
vendim i shkallës së dytë vërtetoi hedhjen e aktakuzës ndaj Bujës dhe Dakajt, ndërsa
vërtetoi aktakuzën për Buzukun e Demirin.
Më 20 janar 2018 u suspendua prokurori special Ali Rexha, i cili e kishte ngritur këtë
aktakuzë dhe po e përfaqësonte atë në gjykatë71. Që prej kësaj dite, ende nuk dihet se
kush do të përfaqësojë aktakuzën në këtë lëndë.
Më 2 maj 2018, Gjykata Themelore e Prishtinës shpalli aktgjykim lirues ndaj dy të
akuzuarve .72
Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

Shpallet aktgjykimi lirues
në shkallë të parë

7 nëntor 2016

7 mars 2017

2 maj 2018

298 ditë apo 9 muaj e 23 ditë - kanë kaluar nga koha kur Gjykata e Apelit të Kosovës
ka marrë vendim lidhur me ankesat e palëve në procedurë të parashtruara ndaj
vendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë;
501 ditë apo 4 muaj e 16 ditë - kanë kaluar nga momenti i ngritjes së aktakuzës deri
në fillimin e shqyrtimit gjyqësor;
541 ditë apo 1 vjet e 5 muaj e 25 ditë – kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës deri tek
vendimi i gjykatës në shkallë të parë;
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Lënda “KONTRATA”
Pkr.220/17, Gjykata Themelore, Prishtinë
Në këtë proces gjyqësor Xhavit Dakaj dhe Milot Vokshi akuzoheshin se duke i
tejkaluar kompetencat e tyre, në dhjetor të vitit 2014 me qëllim të përfitimit të dobisë
pasurore për vete apo persona tjerë në mënyrë të kundërligjshme kishin lidhur
marrëveshje të mirëkuptimit mes institucionit ku punonin, përkatësisht mes
MAShT-it dhe Gjykatës Kushtetuese, me qëllim të shfrytëzimit të kontratës publike
kornizë nga ana e MAShT-it për shfrytëzimin operatorit ekonomik ‘Grafo- Loni’ për të
furnizuar MAShT- in me mall.
Me lidhjen e kësaj kontrate, Prokuroria Speciale pretendon se operatorit ekonomik në
fjalë i janë sjellë përfitime në vlerë prej 31,612.60 eurove, për të cilën shumë prokuroria
pretendon se është dëmtuar buxheti i shtetit të Kosovës.
Rasti i Xhavit Dakajt dhe Milot Vokshit me vendim të Apelit ishte kthyer në rigjykim.
I akuzuari Dakaj në shkallën e parë ishte shpallur fajtor për keqpërdorim të pozitës
zyrtare dhe cenimi i barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike në
bashkëkryerje, me dënim unik në kohëzgjatje prej 10 muajve burgim.
Për të njëjtat vepra penale, i akuzuari Vokshi ishte dënuar me dënim unik në
kohëzgjatje prej 6 muajve burgim. Pjesë e kësaj aktakuze ishin edhe Xhemajl Buzuku,
Fehmi Zylfiu e Bukurije Borovci.
Kryetar i trupit gjykues në këtë lëndë është gjykatësi Vehbi Kashtanjeva, ndërsa
aktakuzën e përfaqësoi prokurori special Faik Halili.
Më 30 dhjetor të vitit 2016, Gjykata Themelore në Prishtinë dënoi Xhavit Dakajn me
10 muaj burgim efektiv, ndërsa me 6 muaj burgim efektiv Milot Vokshin. Ndërkaq,
ndaj zyrtarit Xhemajl Buzuku, gjykata ka shpallur aktgjykim lirues në mungesë të
provave. Pjesë e këtij procesi gjyqësor kanë qenë edhe Fehmi Zylfiu dhe Bukurije
Borovci, ndaj të cilëve gjykata shpalli aktgjykim refuzues, pasi që prokurori në fjalën
përfundimtare u tërhoq nga ndjekja penale për këta të dy.
Ndërsa me 19 qershor të vitit 2017, Gjykata e Apelit refuzoi si të pabazuar ankesën e
Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për pjesën liruese të aktgjykimit,
përkitazi me të akuzuarin Xhemajl Buzuku. Gjykata e Apelit aprovoi ankesat e
mbrojtësve të të akuzuarve Xhavit Dakaj dhe Milot Vokshi, kështu duke anuluar
vendimin e Gjykatës Themelore dhe duke e kthyer çështjen penale në rigjykim.
Në tetor të vitit 2017, gjykatësi Valon Kurtaj u zgjodh drejtor i Akademisë së Drejtësisë
dhe në të njëjtin muaj u ndërrua kryetari i trupit gjykues. Gjykatësi kryesues aktual
Vehbi Kashtanjeva, bëri të ditur se shqyrtimi gjyqësor fillon rishtas për shkak të
ndërrimit të kryetarit të trupit gjykues.
Në janar të vitit 2018 u mbajt shqyrtimi gjyqësor, në të cilin tre ekspertë financiarë
elaboruan ekspertizat e tyre financiare të përpiluara lidhur me këtë proces gjyqësor.
Për shkak të ekspertizave kundërthënëse, Gjykata Themelore në Prishtinë lëshoi
urdhëresë për kryerjen e të ashtuquajturës super- ekspertizë financiare nga grupi i
ekspertëve financiarë të Fakultetit Ekonomik68.
Më 29 nëntor 2018, Gjykata Themelore e Prishtinës i shpalli të pafajshëm të
akuzuarit.69
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Ngritja e aktakuzës

Shpallet aktgjykimi

Apeli kthen në rigjykim lëndën

29 Dhjetor 2015

30 dhjetor 2016

19 qershor 2017

Shqyrtimi gjyqësor
(rigjykim)

Shpallja e aktgjykimit
(rigjykim)

17 janar 2018

29 nëntor 2018

Ndërrohet kryetari
i trupit gjykues

29 nëntor 2017

171 ditë apo 5 muaj e 20 ditë- kanë kaluar nga koha kur është bërë shpallja e
aktgjykimit, deri në kohën kur Gjykatës së Apelit ka marrë vendim për kthimin e
lëndës në rigjykim;
1066 ditë apo 2 vjet e 11 muaj - kanë kaluar nga koha kur është ngritur aktakuza, deri
në shpalljen e aktgjykimit në shkallë të parë;
Lënda “NDËRTIMI”
Pkr.220/17, Gjykata Themelore, Prishtinë

Pkr. 10/18 (Pkr. 131/16 para se të kthehet në rigjykim), Gjykata Themelore Prizren
Si pjesë e këtij rasti i akuzuar është ish-kryetari i Komunës së Dragashit Salim Januzi
dhe tre persona të tjerë.
Prokuroria Themelore në Prizren pretendonte se Salim Januzi duke qenë kryetar i
Komunës së Dragashit, në periudhën 2009-2016 i ka mundësuar Nexhat Selajt
përvetësimin e pronës komunale, të cilën ky e kishte uzurpuar paraprakisht.
Lidhur me këtë rast akuzoheshin edhe dy persona të tjerë, por ata janë liruar nga
Gjykata Themelore në Prizren, ndërsa aktgjykimin lirues e ka vërtetuar edhe Gjykata
e Apelit.
Kryetari i trupit gjykues është gjyqtari Ajser Skenderi, ndërsa aktakuzën e përfaqëson,
prokurori Genc Nixha.
Me 21 nëntor 2017 Gjykata Themelore në Prizren i dënoi dy të akuzuarit Salim Jonuzi
dhe Nexhat Selaj, ndërsa liroi nga akuza Bean Haxhihasanin dhe Vetim Hasanin.
Ndërsa, në mars të vitit 2018 Gjykata e Apelit e ktheu në rigjykim aktgjykimin në
pjesën dënuese, ndërsa vërtetoi pjesën liruese.
Në tetor të vitit të kaluar, Gjykata Themelore në Prizren nxori aktgjykim refuzues pasi
që prokurori i rastit, Genc Nixha që e mori në përfaqësim këtë lëndë pas dorëheqjes
së prokurorit Sefer Morina, u tërhoq nga akuza për shkak të parashkrimit të lëndës. 69
Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

Shqyrtimi i dytë

10 gusht 2016

2 shtator 2016

4 tetor 2016

Shpallja e aktgjykimit

Gjykata e Apelit
e kthen në rigjykim

Shpallet aktgjykimi në rigjykim,
nxirret aktgjykim refuzues për
shkak të parashkrimit

21 nëntor 2017

Mars 2018

9 tetor 2018

69
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790 ditë apo 2 vjet 1 muaj e 29 ditë kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës e deri në
aktgjykimin refuzues për shkak të parashkrimit
Lënda “AVOKATI 3”
Pkr.220/17, Gjykata Themelore, Prishtinë

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) ka ngritur aktakuzë më 11 prill
2017 kundër Haxhi Çekajt për veprën penale të mashtrimit. Ai akuzohet se në cilësinë
e avokatit të të akuzuarit Nimon Berisha, ndaj të cilit zhvillohet procedura penale në
Gjykatën Themelore në Pejë, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete apo
personin tjetër, e mashtron të dëmtuarën Mirjeta Imeri dhe atë në vazhdimësi duke
filluar nga 6 janari i vitit 2015, e deri më datën e ndalimit dhe arrestimit të tij më 15
shkurt 2017.
Prokuroria pretendon se Çekaj, nga e dëmtuara Mirjeta Imeri kishte marrë para për
mbrojtjen e Nimon Berishës, babait të së dëmtuarës në emër të mbrojtjes së tij dhe
në emër të ekspertizave, marrjes së një ekspertize nga Turqia dhe atë në një shumë të
përgjithshme prej 43,000.00 eurove, si dhe shumën tjetër të cilën Çekaj, e ka marrë
nga e dëmtuara në emër të trupit gjykues të Gjykatës Themelore në Pejë në shumë
prej 40,000.00 eurove.
Kjo shumë është konfiskuar nga ana e zyrtarëve me rastin e arrestimit të të
pandehurit, ndërsa dëmi i shkaktuar ndaj të dëmtuarës, sipas prokurorisë, tejkalon
shumën 50,000.00 euro.
Kryetarja e trupit gjykues në këtë lëndë është gjyqtarja Valbona Selimaj, ndërsa
aktakuzën e përfaqëson prokurorja speciale, Florije Shamolli - Salihu.
Ngritja e aktakuzës

Shqyrtimi fillestar

11 prill 2017

22 nëntor 2017

Është shtyrë seanca fillestare e planifikuar me 13 shtator 2017, në mungesë të të
akuzuarit. Mungesën e ka arsyetuar për shkak të shkaqeve shëndetësore.
Më 20 shtator 2017, për mungesë të të akuzuarit dhe mos prezantimit të mbrojtësit të
tij, për herë të dytë është shtyrë seanca fillestare. Arsyetimi i mungesës nga ana e të
akuzuarit ka qenë i njëjti si në seancën e 13 shtatorit të këtij viti. Seanca është shtyrë
për afat të pacaktuar.
Me 22 nëntor të vitit 2017 është mbajtur shqyrtimi fillestar;
5 seanca kanë dështuar nga marsi 2018 deri në dhjetor 201870;
Lënda “MËRGIMTARI”
PKR.30/18, Gjykata Themelore Prishtinë

Në këtë rast të akuzuar ishin Miftar Dobraj, Artan Kelmendi, Daniell Prenrecaj e Dren
Mulla.
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Miftar Dobraj, Artan Kelmendi si dhe Daniell Prenrecaj akuzohen se në bashkëkryerje
me Albert Veliun (ndaj të cilit procedura penale zhvillohet në SHBA), kanë kryer
veprën penale pjesëmarrje, ose organizimi i grupit kriminal të organizuar” nga neni
283, paragrafi 1 të KPRK-së, lidhur me veprën penale importi, eksporti, furnizimi,
transportimi, këmbimi ose shitja e pa autorizuar e armëve nga neni 372, paragrafi 2 të
KPRK-së.
Artan Kelmendi, së bashku me Dren Mullën, secili veç e veç, akuzohen se kanë kryer
veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve
nga neni 374, paragrafi 1 i KPRK-së.
Kryetare e trupit gjykues në këtë çështje penale është gjyqtarja Shpresa Hyseni,
ndërsa aktakuzën e përfaqësoi prokurorja Merita Bina – Rugova.
Në korrik të vitit të shkuar, Gjykata Themelore e Prishtinës i gjeti fajtorë dhe i dënoi të
akuzuarit, Miftar Dobraj, të cilit iu shqiptua dënimi me burg 5 vjet e 6 muaj dhe me
gjobë në shumë prej 7 mijë euro. Artan Kelmendit ishte dënuar me burg në
kohëzgjatje prej 5 vitesh dhe 5 mijë euro gjobë ndërsa Daniell Prendrecaj është
dënuar me 2 vite burgim dhe 5 mijë euro gjobë. I akuzuari Dren Mulla ishte dënuar me
gjobë në shumë prej 4 mijë euro për veprën penale të armëmbajtjes pa leje71.
Parashtrimi i kallëzimit penal

Aktvendimi për fillim
të hetimeve

Arrestohen
të akuzuarit

19 maj 2017

22 maj 2017

27 qershor 2017

Ngritja e aktakuzës

Aktgjykimi në shkallë të parë

Shqyrtimi në Apel72

5 shkurt 2018

20 korrik 2018

22 nëntor 2018

262 ditë apo 8 muaj e 17 ditë – kanë kaluar që nga parashtrimi i kallëzimit penal e deri
në ngritje të aktakuzës;
223 ditë apo 7 muaj e 9 ditë – kanë kaluar që nga data e arrestimit e deri në ngritje të
aktakuzës;
49 ditë apo 1 muaj e 21 ditë – kanë kaluar që nga ngritja e aktakuzës është mbajtur
shqyrtimi fillestar;
125 ditë apo 4 muaj – kanë kaluar nga vendimi i Themelores deri tek shqyrtimit sipas
ankesave në Apel;
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Lënda “VETERANËT”
Nr. i lëndës: PKR.nr. 230/18
Të akuzuar:
Agim Çeku, Nuredin Lushtaku, Sadik Halitjaha, Shkumbin
Demaliaj, Qelë Gashi, Shukri Buja, Ahmet Daku, Rrustem
Berisha, Faik Fazliu, Smajl Elezaj, Fadil Shurdhaj, Xhavit
Jashari.
Prokurori i çështjes: Enver Krasniqi, Valdet Gashi
Gjykatësi: Nushe Kukaj – Mekaj

Ngritet aktakuza

Aktakuza i kthehet në precizim
prokurorisë

14 shtator 2018

10 tetor 2018

Dështon seanca për masën e sigurisë,
pezullimin e pensioneve për veteranët që
prokuroria pretendon se përfitojnë kundërligjshëm

Aktakuza e plotësuar
dorëzohet në gjykatë

7 dhjetor 2018

Të akuzuarit deklarohen
të pafajshëm

28 janar 2019

14 mars 2019

193
Ditë

apo 6 muaj e 12 ditë - Që nga ngritja e aktakuzës deri në mbajtjen e shqyrtimit
fillestar.
Ky është njëri nga rastet më të rëndësishme në Kosovën e pasluftës, për shkak të
dëmit të pretenduar, profilit të të akuzuarve, numrit të personave të përfshirë si
përfitues të kundërligjshëm dhe implikimeve tjera shoqërore.
Qy nga faza e hetimit, ky rast ka qenë problematik dhe në fokus të mediave për shkak
se prokurori i ngarkuar me këtë lëndë Elez Blakaj në korrik të vitit 2018 dha dorëheqje
duke pretenduar se ndaj tij ishte duke u ushtruar ndikim nga kryeprokurori i vendit
Aleksandër Lumezi e po ashtu duke implikuar edhe Kryesuesin e atëhershëm të
Këshillit Prokuororial të Kosovës, Blerim Isufaj.
Blakaj, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës lëshoi disa akuza shumë të rënda të
cilat megjithatë nuk rezultuan me asnjë dorëheqje tjetër përpos asaj të Blakajt dhe
me dëmtim fatal të besimit të opinionit publik në Prokurorinë e Shtetit.
Fillimisht, Prokuroria e Shtetit nuk e dorëzoi aktakuzën e përpiluar nga Blakaj duke u
arsyetuar me disa mangësi dhe paqartësi në aktakuzë, siç janë numri i përfituesve të
kundërligjshëm, por pas më shumë se 2 muajsh, në Gjykatë u dorëzua një aktakuzë të
cilën gjyqtarja e rastit Nushe Mekaj, e ktheu në precizim sepse kishte paqartësi
elementare.
Rreth dy muaj pasi ishte kthyer në precizim në Prokurorinë e Shtetit, përfundimisht
aktakuza u ri-dorëzua edhe njëherë në Gjykatë, ndërsa më datë 28 janar 2019 u
caktua të mbahej seanca për vendosje në lidhje me kërkesën e Prokurorisë për
pezullimin e pensioneve për përfituesit që prokuroria pretendon se janë të
kundërligjshëm.
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Seanca fillestare nuk u mbajt për shkak se munguan Rrustem Berisha dhe Faik Fazliu
ndërsa seanca u shty për datën 14 mars 2019.

Aktakuza

Në shtator 2018, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ngriti aktakuzë kundër
12 personave, për lëndën e njohur në opinion si “VETERANËT”, nën akuzat për
keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar.
Prokuroria pretendon se nga provat e siguruara është vërtetuar se nga pagesat e
kundërligjshme për veteranët luftëtarë të UÇK-së, buxheti i Republikës së Kosovës
është dëmtuar në shumë prej 68,153,533.14 euro.
Një muaj më pas, më saktësisht më 9 tetor, Gjykata e ka kthyer aktakuzën mbrapa
duke kërkuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës përmirësimin e saj brenda 30 ditëve.
Prokuroria Speciale pasi nuk kishte arritur ta dorëzojë brenda afatit kohor të
përcaktuar në aktvendim, kishte kërkuar nga gjykatësja NusheKukaj- Mekaj edhe 30
ditë kohë shtesë.
Aktakuza ishte kthyer me qëllim që të qartësohet se si e kanë kryer veprën penale të
akuzuarit: Agim Çeku, Nuredin Lushtaku, Sadik Halitjaga, Shkumbin Demaliaj, Qelë
Gashi, Shukri Buja, Ahmet Daku, Rrustem Berisha, Faik Fazliu, Smajl Elezaj, Fadil
Shurdhaj dhe Xhavit Jashari.
Gjykata po ashtu ka kërkuar që të qartësohet edhe numri i personave të cilët po
pretendohet se po përfitojnë në mënyrë të kundërligjshme, andaj është kërkuar nga
Prokuroria Speciale që ta sqarojë numrin e përfituesve se a janë 20.238 apo 15.115
persona që marrin pensione nga buxheti i Kosovës.
Gjykata ka kërkuar nryshim edhe në kërkesën e Prokurorisë për pezullimin e pagesës
së pensioneve për 20 mijë e 238 veteranë luftëtarë deri në përfundim të procedurës
penale. Gjykatësja e rastit Nushe Kukaj-Mekaj kishte thënë se do të ishte më mirë që
çështja e tillë të trajtohet në ndonjë procedurë tjetër pasi që sipas saj ekziston rreziku
i zvarritjes deri në pakufi të këtij procesi gjyqësor.
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V I. VLERËSIMI I PERFORMANCËS SË GJYQTARËVE
DHE PROKURORËVE
Të dhënat e siguruara nga monitorimi i BIRN dhe Internews Kosova evidentojnë se që
vetëm 10 % e aktakuzave të korrupsionit kanë rezultuar me aktgjykim dënues me
burg efektiv ndërsa në anën tjetër gati 40% e aktgjykimeve të rasteve të korrupsionit
në vitin 2018 janë aktgjykime liruese dhe refuzuese.
Po ashtu, monitorimi i BIRN dhe Internews Kosova evidenton se gjatë vitit 2018, në
gjykatat e Kosovës janë parashkruar lëndë të korrupsionit, madje edhe lëndë të
shënjestruara për liberalizim të vizave, përkundër zotimeve nga të gjithë krerët e
gjyqësorit se këto lëndë do të trajtohen me prioritet dhe profesionalizëm të shtuar.
Gjetje shumë shqetësuese e këtij raporti është se lëndë të shënjestruara janë kthyer
në rigjykim nga Gjykata e Apelit për shkak të gabimeve elementare në përpilimin e
aktgjykimeve nga gjykatat themelore ndërsa neglizhenca, zvarritjet dhe
mos-respektimi i afateve të përcaktuara me Kodin e Procedurës Penale janë
prezentë në pothuajse të gjitha rastet e monitoruara.
Me gjithë këto gjetje të këtij viti dhe gjetjeve të evidentuara në raportet paraprake të
BIRN dhe Internews Kosova por edhe të organizatave tjera, asnjë gjyqtar dhe asnjë
prokuror nuk është vlerësuar “dobët” apo “pamjaftueshëm” në dy vitet e fundit.
BIRN dhe Internews Kosova kanë siguruar të dhënat nga këshillat përkatës përmes
së cilave dëshmohet se gjyqtarët dhe prokurorët kanë pasur vlerësime pozitive
përkundër se gjendja në terren vetëm pozitive nuk është.
Vlerësimi i Performancës së Gjyqtarëve 2017
Në vitin 2017, vlerësimit të performancës i janë nënshtruar 64 gjyqtarë me
mandat të përhershëm, nga të cilët:

01-30 pikë (dobët)

0

31-50 pikë (mirë)
51-80 pikë (shumë mirë)

3
56

Mbi 81 pikë (shkëlqyeshëm)

3

Gjithsej

6288

Të dhënat e siguruara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës tregojnë se vlerësimit të
performancës në vitin 2017 i janë nënshtruar 64 gjyqtarë, ndërsa nga analizimi i të
dhënave rezulton se në vlerësim të performancës gjatë vitit 2017 kanë hyrë vetëm
62 gjyqtarë, pra ka pasaktësi në vetë të dhënat e KGjK-së.
Përtej kësaj pasaktësie, të dhënat evidentojnë gjithsej 62 gjyqtarë që i janë nënshtruar vlerësimit të performancës prej të cilëve asnjë prej tyre nuk ka rezultuar me
vlerësim të dobët, tre gjyqtarë kanë rezultuar me vlerësim “mirë”, 56 gjyqtarë kanë
rezultuar “shumë mirë”, ndërsa tre gjyqtarë kanë rezultuar “shkëlqyeshëm”.
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Sipas të dhënave të dërguara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës Një gjyqtar që ka qenë i përzgjedhur për vlerësim
të performancës për këtë vit, për shkak të arritjes së moshës së pensionimit nuk i është nënshtruar fare vlerësimit.
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Vlerësimi i performancës së gjyqtarëve në vitin 2018

01-30 pikë (dobët)

0

31-50 pikë (mirë)
51-80 pikë (shumë mirë)

1
58

Mbi 81 pikë (shkëlqyeshëm)

1

Gjithsej

6089

Të dhënat e siguruara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës tregojnë se vlerësimit të
performancës në vitin 2018 i janë nënshtruar 61 gjyqtarë, ndërsa nga analizimi i të
dhënave rezulton se në vlerësim të performancës gjatë vitit 2018 kanë hyrë vetëm
60 gjyqtarë, pra ka pasaktësi në vetë të dhënat e KGjK-së.
Përtej kësaj pasaktësie, të dhënat evidentojnë gjithsej 60 gjyqtarë që i janë nënshtruar vlerësimit të performancës prej të cilëve asnjë prej tyre nuk ka rezultuar me
vlerësim “të dobët”, një gjyqtar ka rezultuar me vlerësim “mirë”, 58 gjyqtarë kanë
rezultuar “shumë mirë”, ndërsa një gjyqtar ka rezultuar “shkëlqyeshëm”.
Pra, rezulton se në dy vitet e fundit, vlerësimit të performancës i janë nënshtruar
gjithsej 122 gjyqtarë ndërsa asnjë prej këtyre gjyqtarëve nuk është vlerësuar “dobët”,
4 gjyqtarë janë vlerësuar “mirë”, 114 gjyqtarë janë vlerësuar “shumë mirë”, ndërsa
katër gjyqtarë janë vlerësuar “shkëlqyeshëm”.
Pjesë e vlerësimit të performancës gjatë këtyre dy viteve ishin edhe gjyqtarët me
mandat fillestar dhe ata për ngritje në detyrë në Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën
Supreme.
Për gjyqtarët që janë vlerësuar me notën “mirë”, Komisioni për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve ka rekomanduar vijimin e trajnimeve në Akademinë e Drejtësisë, varësisht nga fusha ku gjyqtarët kanë pasur ngecje, e kryesisht për menaxhimin
e rasteve, përpilimin e vendimeve gjyqësore, kodin etik.
Vlerësimi i performancës së gjyqtarëve nga Komisioni për vlerësimin e performancës i KGjK-së bëhet duke u bazuar në Rregulloren nr. 11/2016, për vlerësimin e
performancës së gjyqtarëve e cila ka hyrë në fuqi me datën 1 janar 2017, e ndryshuar
me Rregulloren nr. 01/2019.
Edhe Rregullorja nr. 11/2016 por edhe Rregullorja 01/ 2019 parashohin që në rastet
kur gjyqtarët vlerësohen “dobët”, Komisioni vlerësues rekomandon shkarkimin e
gjyqtarit.
Të paktën në dy vitet e fundit nuk ka pasur asnjë rekomandim të tillë për asnjë
gjyqtarë.
Vlerësimi i Performancës së Prokurorëve 2018

Pamjaftueshëm

0

Mjaftueshëm
Mirë

3
23

Shumë mirë

40

Gjithsej

6790

(33 prokurorë me mandat të përhershëm dhe 34 prokurorë me mandat fillestar)
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Sipas të dhënave të siguruara nga BIRN dhe Internews Kosova, gjatë vitit 2018
vlerësimit të performancës i janë nënshtruar gjithsej 66 prokurorë prej të cilëve, asnjë
nuk ka rezultuar me vlerësim “pamjaftueshëm”, që do të mund të rezultonte me
shkarkim.
Përkundrazi, nga 66 prokurorët e vlerësuar, 40 prej tyre kanë arritur që në vlerësim të
performancës të kenë vlerësim “shumë mirë”, 23 të tjerë “mirë” dhe vetëm tre
prokurorë kanë rezultuar “mjaftueshëm”.
Vlerësimi i prokurorëve në Republikën e Kosovës bëhet në bazë të Rregullores
nr.12/2015 për vlerësimin e performancës së prokurorëve. Neni 34 i kësaj rregulloreje
parasheh se në rast se një prokuror ka dy vlerësime të njëpasnjëshme të
performancës “pamjaftueshëm”, atëherë mund të iniciohet shkarkimi nga detyra.
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VII. DËSHTIMI PËR TË GODITUR PASURINË E
FITUAR PËRMES KRIMIT
Goditja e krimit të organizuar dhe të korruptuar përmes sekuestrimit dhe konfiskimit
të pasurisë së fituar me vepër penale vazhdimisht ka qenë dhe është zotim i të gjithë
përgjegjësve të gjyqësorit dhe prokurorisë, megjithatë, në vazhdimësi raportet e BIRN
dhe Internews Kosova evidentojnë dështimin e Prokurorisë dhe Gjykatave që me
vendim të formës së prerë të gjykatës të konfiskojnë pasurinë e fituar me vepër
penale.
Sekuestrimi dhe ngrirja e aseteve dhe konfiskimi përveç me Kodin e Procedurës
Penale, përcaktohet me ligj të veçantë, Ligjin për Kompetencat e Zgjeruara për
Konfiskimin e Pasurisë i vitit 2013 i zëvendësuar me ligjin e ri të vitit 2018.
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Për më tepër, gjatë vitit 2018 nga monitorimi i BIRN dhe Internews Kosova por edhe
nga vetë raportet e Këshillit Prokurorial të Kosovës, pasqyrohet regres në konfiskimin
e pasurisë së fituar me vepër penale.
Gjatës periudhës 1 janar – 31 dhjetor 2018, në Republikën e Kosovës janë sekuestruar
apo ngrirë asete në vlerë 27,867,583.23 ndërsa rezulton se me vendim të formës së
prerë janë konfiskuar vetëm 49,393.92 euro. Kthyer në përqindje i bie që vetëm
0.177% e pasurisë së sekuestruar apo ngrirë ka arritur të konfiskohet me vendim të
formës së prerë.

Pasuria e sekuestruar
apo ngrirë

Pasuria e konfiskuar me
vendim të formës së prerë

%

27,867,583.23

27,867,583.23

0.177 %

Kjo shifër kaq e ulët që pasqyron raportin në mes të pasurisë së sekuestruar dhe asaj
të konfiskuar është një tregues që alarmon dështimin e sistemit të drejtësisë në
Kosovë për të goditur krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Dështimi merr përmasa edhe më të mëdha kur të dhënat e këtij raporti tregohet se
vetëm 10 % e aktgjykimeve dënuese në rastet e korrupsionit janë dënime me burg
efektiv. Këto të dhëna qartazi tregojnë se rastet e krimit të organizuar dhe
korrupsionit kanë mbetur të pandëshkuara me dënime me burg efektiv dhe i kanë
shpëtuar konfiskimit të pasurisë.
“Një sistem i tërë gjyqësor, me qindra polic hetues, hetues të ATK-së, Doganës së
Kosovës, pastaj me qindra prokurorë e sërish me qindra gjykatës në lëmin penal në
njërën anë, ndërsa në anën tjetër shuma prej më pak se 50,000.00 € të konfiskuara
përfundimisht është alarmuese dhe shifër e papërfillshme. Një situatë e tillë nuk do
të duhej të tolerohej nga dy këshillat përgjegjëse sikur janë KPK apo KGJK. Andaj
pavarësisht të metave të evidentuara në infrastrukturën ligjore, mbetet fakt i
patejkalueshëm se këtë vit kemi në total vetëm 50,000.00 € të konfiskuara. Do të
jetë tepër e vështirë të kundër argumentohet përse kemi arritur në një situatë të tillë
pas viteve të tëra trajnimi, avokimi dhe rritje të vetëdijesimit mbi rëndësinë e
konfiskimit të pasurisë nga kryesit e veprave penale”, thuhet në raportin e
Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik për periudhën e tremujorit të
fundit të vitit 2018.
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https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8651
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Vetë ky formulim dhe kjo gjuhë e raportit më së miri e tregon se si përpiluesit e
raportit nuk janë në gjendje të shtjellojnë se si ka ndodhur që kemi përfunduar me
vetëm 50 mijë euro të konsifkuara prej më shumë se 27 milion eurove të
sekuestruara.
Gjithsej sekuestrime,
ngrirje

27,867,583.23 €

2018 15,237,208.76 €
2017 60,411,328.00 –
2016

70,411,328.00 €.

Gjithsej
konfiskime

49,393.92 €
1,330,133.88 €
1,222,005.86 €
+(333,534.92€)

Sekuestrimet, Ngrirjet dhe Konfiskimet
në rastet e korrupsionit në vitin 2018

2018
Tabelë më sipër shfaq të dhënat shumë Sekuestrime
shqetësuese që tregojnë se në Republikën
e Kosovës gjatë vitit 2018 ka pasur gjithsej
Ngrirje
163 raste të sekuestrimeve për vepra të
ndryshme penale të parapara me Kodin
Konfiskime
Penal, ndërsa ka pasur vetëm 3 raste në
lidhje me veprat penale nga kapitulli i korrupsionit.

Gjithsej

Korrupsion

163

3

5

0

2

0

Prej 163 rasteve ku ka pasur sekuestrim dhe 5 rasteve ku pasur ngrirje të aseteve,
vetëm në 2 raste ka pasur konfiskim me vendim përfundimtar të Gjykatës.
Në mënyrë të pakontestueshme këto të dhëna evidentojnë se jo vetëm që sistemi i
drejtësisë ka dështuar të godasë dhe dobësojë krimin e organizuar dhe korrupsionin,
por edhe te veprat penale të natyrave tjera është dështuar të provohet se pasuria
është përfituar me vepër penale dhe rrjedhimisht të konfiskohet pasuria.
BIRN dhe Internews Kosova vlerëson se është koha e fundit kur Këshilli Prokuororial i
Kosovës, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Krimit
Ekonomik dhe të gjithë mekanizmat e tjerë të përfshirë të rishqyrtojnë këto të dhëna
dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme për të gjetur se cila hallkë e drejtësisë po i
mundëson krimit të organizuar dhe korrupsionit t’i ikë drejtësisë pa ndëshkuar e me
pasuri të paprekur.
BIRN dhe Internews Kosova e vlerëson të domosdoshëm një trajnim intensiv për
gjyqtarët dhe prokurorët në lidhje me ndryshimet që janë propozuar në Kodin e
Procedurës Penale që është në procedurë në Kuvendin e Kosovës dhe në veçanti në
lidhje me Ligjin për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë.
Ligji i ri mbi kompetencat e zgjeruara të konfiskimit i hyrë në fuqi nga janari i këtij viti
ofron mekanizma shtesë dhe parasheh disa risi në krahasim me ligjin e shfuqizuar të
vitit 2013.
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Ligji i ri parasheh se konfiskimi është i mundur vetëm pas dënimit, parasheh
gjithashtu edhe caktimin e vlerës zëvendësuese dhe konfiskimin e pasurisë shtesë
ndërsa në rastet kur konfiskimi nuk është i mundur dhe as vlera zëvendësuese nuk
mund të arkëtohet, atëherë gjykata urdhëron konfiskimin e çdo pasurie tjetër deri në
vlerën e pasurisë zëvendësuese që nënkupton se një personi mund ti konfiskohet
edhe pasuria e fituar me mjete të ligjshme.
Risi tjetër e këtij ligji është mundësia e kthimit 10 vite mbrapa në identifikimin e
pasurisë që nga koha kur janë iniciuar hetimet dhe 5 vite pas plotfuqishmërisë së
aktgjykimit. Pra deri edhe 5 vite pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, prokurori mund
të identifikojë dhe kërkoj konfiskim të pasurive shtesë të identifikuara.
Hetimi në lidhje me konfiskimin e pasurisë mund të bëhet në çdo fazë duke përfshirë
çdo fazë të hetimit penal, pas ngritjes së aktakuzës, para dhe gjatë gjykimit kryesor
dhe pas dënimit.
Element tjetër shumë i rëndësishëm është edhe urdhri për zbulim të informacionit.
Anëtarët e familjes nuk mbrohen me parimin e mos inkriminimit. Mirëpo detyrimi për
dëshmim vlen vetëm për procedurën e konfiskimit dhe informatat e tilla nuk mund të
përdoren për procedurë penale kundër atij personi.
Përveç risive pozitive që janë paraparë me ligjin e ri për konfiskim të pasurisë, ky ligj ka
edhe disa mangësi të cilat mund të paraqesin probleme serioze në zbatim.
Mundësia e kufizuar vetëm 10 vjeçare për të identifikuar pasurisë e fituara që nuk
mund të shpjegohen me të ardhurat e ligjshme. Pra pasuria e fituar për shembull
para 11 viteve e më tutje që nga koha e nisjes së hetimeve nuk mund të jetë subjekt i
konfiskimit edhe nëse plotësohen të gjitha kushtet tjera.
Një kufizim i tillë në kohë është një mangësi serioze e cila në fakt i humbë kuptimin
vetë zbatimit të ligjit.
Akoma më shqetësuese është kufizimi tjetër që parasheh ligji; kufizimin pesëvjeçar
pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Sipas përcaktimeve të ligjit secili i pandehur që
mund të fshehë pasurisë përtej periudhës pesë vjeçar pas plotfuqishmërisë së
dënimit, ajo pasuri pas kalimit të afatit pesëvjeçar nuk do të mund të kërkohet për t’u
konfiskuar.
Çështje tjetër e paqartë në lidhje me afatin pesëvjeçar pas plotfuqishmërisë së
aktgjykimit është edhe çështja e mbikëqyrjes gjatë kësaj periudhe. Cili do të jetë
mekanizmi mbikëqyrës gjatë periudhës pesë vjeçare, prokurori i rastit me
përfundimin e çështjes me bazën ligjore aktuale nuk e ka këtë detyrë ndërsa
institucion tjetër përgjegjës nuk ka.
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VIII. Gabimet Supreme
Fatura e dështimit të luftës ndaj veprave penale të korrupsionit dhe keqpërdorimit të
detyrës zyrtare në Kosovë gjithmonë mbetet pa titullar. Prokuroria ngre aktakuza
ndërsa pas gjykimeve maratonike gjykatat i lirojnë të akuzuarit ndërsa jo rrallëherë
pason një luftë e deklaratave në distancë në mes të krerëve të drejtësisë duke i
hedhur fajin njëri-tjetrit. Gjykatat ankohen në cilësinë e aktakuzave ndërsa nga
prokuroria i hedhin fajin gjykatave për cilësinë e aktgjykimeve.
Në mes të kësaj lufte të deklaratave, buxhetit të shtetit i shkaktohen dëme të
konsiderueshme në vazhdimësi. Këto dëme pothuajse gjithmonë konstatohen në
gjykatë dhe nuk janë kontestuese, ndërsa të akuzuarit lirohen si të pafajshëm ndërsa
askush nuk merr përgjegjësinë për këtë dështim.
Struktura e gjykatave në Kosovë është e rregulluar në atë formë që Gjykata e Apelit,
si shkallë e dytë, luan një rol korrigjues ndaj vendimeve të gjykatave themelore dhe të
minimizojë gabimet eventuale që i bëjnë këto gjykata ndërsa Supremja, si instanca e
fundit e gjykatave të rregullta, është filtri i fundit për vlerësimin e vendimeve të
gjykatave më të ulëta.
Pikërisht duke luajtur këtë rol, Gjykata Supreme e Kosovës të paktën në 4 raste ka
gjetur se gjykatat e rangut më të ulët, gjykatat themelore dhe Gjykata e Apelit, kanë
vendosur në favor të të akuzuarve për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe vepra të
tjera në kundërshtim me përcaktimet e Kodit të Procedurës Penale.
Paragrafi 2 i nenit 438 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës përcakton si në vijim:
“Kur Gjykata Supreme e Kosovës çmon se kërkesa e paraqitur për mbrojtjen e
ligjshmërisë në dëm të të pandehurit është e bazuar, vetëm konstaton shkeljen e ligjit
pa ndikuar në vendimin e formës së prerë”.
Një përcaktim i tillë imponon që edhe në rastet kur gjykata themelore dhe ajo e Apelit
apo vetëm njëra shkallë vendos gabimisht në favor të të akuzuarit, shkelja vetëm
konstatohet nga Supremja por ky konstatim nuk do të ketë asnjë efekt mbi të
akuzuarit.
Në vijim po i paraqesim rastet kur Supremja ka gjetur se Ligji është shkelur nga
gjykatat e rangut më të ulët në favor të të akuzuarve:
Rasti 1: Zyrtarët e Komunës së Obiliqit
PMl-200/2018
Të akuzuar:
Mehmet Krasniqi, Xhavit Krasniqi, Haki Raqi, Nazmi Gashi, Ramadan Hashani,
Bajram Paloji, Hasije Dushi, Azem Spanca, Altin Preniqi, Sami Kadriu, Bujar Alidemaj,
Shpend Krasniqi, Basri Kqiku;
Vepra penale: Keqpërdorim i detyrës zyrtare, mashtrim;
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Gjykata Themelore
Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës të datës 19 maj 2017 ishin liruar
nga akuza të pandehurit Mehmet Krasniqi, Xhavit Krasniqi, Haki Raqi, Nazmi Gashi,
Ramadan Hashani, Bajram Paloji, Hasije Dushi, Azem Spanca, Altin Preniqi dhe
Shpend Krasniqi, ndërsa të akuzuarit Emri Sopjani, Sami Kadriu, Bujar Alidemaj dhe
Basri Kqiku ishin dënuar me dënime me kusht.
Gjykata e Apelit
Gjykata e Apelit duke vendosur sipas ankesave të Prokurorisë dhe disa prej
mbrojtësve të akuzuarve që ishin dënuar nga Themelorja, i kishte refuzuar si të
pabazuara ankesat me aktgjykimin e datës 19 prill 2018.
Gjykata Supreme e Kosovës
Duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të ushtruar nga Prokuroria,
Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin e datës 21 janar 2019 gjeti shkelje si në
vijim:
Arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë në lidhje me pikën e parë të aktakuzës
ku ka nxjerrë aktgjykim lirues nuk janë të qarta, gjithashtu ka munguar arsyetimi në
lidhje me mbrojtjen e të pandehurit Xhavit Krasniqi si dhe nuk janë elaboruar provat
shfajësuese. Nuk është arsyetuar fakti se pse një operator ekonomik e shtron një
rrugë 250 metra nëse nuk ka kërkesë për ta bërë këtë veprim.
Po ashtu, në lidhje me pikën II dhe IV të aktgjykimit arsyetimet e aktgjykimit të
shkallës së parë janë të paqarta dhe të mangëta.
Sipas Gjykatës Supreme, Gjykata Themelore i ka bërë të paqarta arsyetimet në lidhje
me dashjen e të akuzuarve duke përdorur terme që nuk janë në Kodin e Procedurës
Penale siç është “dashja e posaçme” (si një shkallë mbi dashjen direkte) kur dihet që
sipas Kodit të Procedurës ekziston vetëm dashja direkte apo ajo eventuale.
Në lidhje me pikat e aktgjykimit III dhe V, Gjykata Supreme ka vlerësuar se arsyetimi i
Gjykatës Themelore nuk ka arsye të plota dhe të qarta në lidhje me detyrat konkrete
të anëtarëve të komisionit.
Aktakuza
Objekt i pikës së parë të aktakuzës në këtë rast ndërlidhet me asfaltimin e rrugës
Brezhnicë - Koskovik me operatorin “Delta Ing” në gjatësi prej 1650 metra. Kjo
kontratë ishte nënshkruar nga kryetari i Komunës së Obliqit, Mehmet Krasniqi ndërsa
Xhavit Krasniqi ishte mbikëqyrës i projektit. Mirëpo objekt i aktakuzës në këtë rast nuk
është kontrata e parë mirëpo asfaltimi shtesë i rrugës në gjatësi prej 250 metrash me
operatorin e njëjtë ekonomik. Sipas pretendimeve të Prokurorisë, Mehmet Krasniqi
verbalisht ka urdhëruar të pandehurin Xhavit Krasniqi që të kërkojë nga kompania që
jashtë kontratës së datës 22 gusht 2012 të shtrojë rrugë në gjatë prej 250 metrave
shtesë më shumë seç ka qenë e paraparë me kontratën fillestare. Sipas
pretendimeve të Prokurorisë, i pandehuri Xhavit Krasniqi e ka ditur se kjo është jashtë
kontratës por ka kërkuar nga operatori shtrimin e rrugës. I pandehuri tjetër, Haki Raqi,
sipas pretendimeve të Prokurorisë, edhe pse e ka ditur se kërkesa është jashtë
kontratës së datës 22 gusht 2012, ka pranuar që këto 250 metra rrugë shtesë të
pranohen në projektin tjetër i cili titullohej “vazhdimi i asfaltimit të rrugës
Brezhincë-Koskovik dhe në fshatin Kozharicë” dhe ka përpiluar raportin e datës 16
prill 2013 se kinse kjo rrugë është përfshirë në një projekt tjetër.
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Sipas pretendimeve të Prokurorisë, me këto veprime i është shkaktuar dëm Komunës
së Obliqit në vlerë prej 18,683.54 euro.
Sipas pikave II dhe IV të aktgjykimit të shkallës së parë, Haki Raqi dhe Hasie Dushi
ishin menaxherë të projekteve, përkatësisht Haki Raqi menaxher i projektit “Vazhdimi
i asfaltimit të rrugës Brezhincë-Koskovik dhe në fshatin Kozharicë” i datës 3 dhjetor
2012 ndërsa Hasie Dushi menaxhere e projektit “Asfaltimi i rrugëve rurale”, sipas
kontratës së datës 24 maj 2012.
Prokuroria pretendonte se këta dy të pandehur kanë bërë përpilimin e rrejshëm të
raporteve për punën e kryera duke vënë në lajthim personin e autorizuar të Komunës
së Obliqit që të kryen pagesat ndaj kompanive kinse punimet janë kryer në përputhje
me kontratat e nënshkruara duke i shkaktuar kështu dëm Komunës së Obiliqit në
vlerë prej 44,954.53 euro në kontratën e parë ndërsa 157,942.53 euro në kontratën e
dytë.
Pikat III dhe V të aktgjykimit të shkallës së parë ndërlidhen me veprimet e të
pandehurve Ramadan Hashani, Nazmi Gashi dhe Bajram Paloji si anëtarë të
komisionit për pranim teknik në lidhje me projektin “vazhdimi i asfaltimit të rrugës
Brezhnicë-Koskovik dhe në lagjen Kozharicë”, si dhe të pandehurve Haki Raqi, Nazmi
Gashi dhe Xhavit Krasniqi si anëtarë të komisionit për pranim teknik në lidhje me
projektin “asfaltimi i rrugëve rurale”.
Këtyre ju viheshin në barrë raportet sipas të cilave operatorët ekonomik të angazhuar
në këto dy projekte i kishin kryer punimet sipas kontratës ndërsa nga ekspertiza
laboratorike kishte rezultuar ndryshe.
Rasti 2, Ministri i kthimit Dalibor Jevtiq
Të akuzuar: Dalibor Jevtiq, Nenad Stojçetoviq dhe Mihajlo Pelinçeviq;
Vepra penale: Keqpërdorim i detyrës zyrtare;
Gjykata Themelore
Me aktvendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës të datës 31 korrik 2017 është
hedhur aktakuza e Prokurorisë Speciale të Kosovës duke i gjetur si të bazuara kërkesat e parashtruara nga mbrojtja.
Gjykata e Apelit
Me aktvendimin e datës 9 tetor 2017 Gjykata e Apelit e ka refuzuar ankesën e
Prokurorisë dhe e ka vërtetuar aktvendimin e Gjykatës Themelore.
Gjykata Supreme
Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin e datës 15 shkurt 2018 ka gjetur se
aktvendimi i Gjykatës Themelore të Prishtinës dhe aktvendimi i Gjykatës së Apelit
janë të përfshira në shkelje të dispozitave të Kodit të Procedurës Penale në favor të të
akuzuarve.
Supremja në aktgjykimin e saj thekson se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të
dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.12 të KPPK-së sepse
arsyetimi i aktvendimit të kontestuar, sipas Supremes, është në kundërshtim me
shkresat e çështjes dhe nuk përmban arsyetim të duhur dhe konkret lidhur me faktet
vendimtare të kësaj çështjeje juridike.
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Më tej, sipas Gjykatës Supreme, arsyetimi i shkallës së parë nuk ka mbështetje në
provat të cilat gjenden në shkresa të çështjes dhe nuk është në përputhje me
paragrafin 7 të nenit 370 të Kodit të Procedurës Penale.
“Në shkresat e çështjes gjendet edhe Udhëzimi Administrativ i Qeverisë nr.03/2008
për përdorimin e automjeteve të Qeverisë së Kosovës dhe se në nenin 16.3 të po këtij
Udhëzimi, Qeveria është ajo e cila vendos lidhur me faktin se një automjet i Qeverisë
të shitet apo t’i jepet në përdorim ndonjë institucioni tjetër. Po ashtu, me të njëjtin
Udhëzim – nenin 6 kërkesën për përdorim të përkohshëm të automjetit mund ta
ushtrojë vetëm nëpunësi civil e jo një kompani private siç është në rastin konkret.”
Po ashtu, Gjykata Supreme vlerëson se gjykata e shkallës së parë në aktvendimin për
hedhje të aktakuzës nuk ka dhënë fare arsyetim se si i pandehuri Jevtiq ka nxjerrë
vendim me të cilin i ndahet në shfrytëzim të përhershëm automjeti, pronë e kësaj
Ministrie, kompanisë “Radio KIM” me qendër në Çagllavicë, edhe pse sipas këtij
Udhëzimi këtë të drejtë e ka vetëm Qeveria.
Aktakuza
Sipas aktakuzës, i pandehuri Dalibor Jevtiq në kundërshtim me nenin 16 të Udhëzimit
Administrativ nr.03/2008 për përdorimin e automjeteve të Qeverisë së Kosovës, ka
nxjerrë vendimin me nr.172/2 të datës 11.02.2014, me të cilin i jep në shfrytëzim të
përhershëm të një (1) automjeti zyrtar pronë e Ministrisë një kompanie private,
përkatësisht Radio KIM –TV Centar, me seli në Çagllavicë, komuna e Graçanicës”,
thuhej në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës.
Ndërkaq, i pandehuri Nenad Stojçetoviq, akuzohej se si person përgjegjës për
menaxhimin e pasurisë se kësaj Ministrie duke e ditur se një vendim i tillë është i
kundërligjshëm ai pajtohet me një veprim të tillë dhe urdhëron Zyrën Ligjore të kësaj
Ministrie që të përpilojë kontratën (marrëveshjen) mbi dhënien e automjetit në
shfrytëzim të përhershëm Radio KIM TV-Centar me seli në Çagllavicë.
I pandehuri i tretë, Mihajlo Pelinçeviq, akuzohej se si person përgjegjës në Departamentin e Administratës dhe Financave në këtë Ministri, duke nënshkruar kontratën
me nr.172/2 të datës 11.02.2014 në mes të Ministrisë dhe Radio KIM TV- Centar me
seli ne Çagllavicë duke dhënë në shfrytëzim të përhershëm automjetin e përmendur
zyrtar”, thuhej më tej në komunikatën e Prokurorisë Speciale.
Rasti 3: Shefi i Krimeve Ekonomike
Pml.nr. 341/2018
Të akuzuar: Emin Beqiri dhe Rrahim Hashimi;
Vepra penale: Keqpërdorim i detyrës zyrtare, moslajmërim i veprave penale, ushtrim
i ndikimit dhe mashtrimi;
Gjykata Themelore
Me aktvendimin e datës 25 qershor 2018, Gjykata Themelore e Prishtinës refuzoi
kërkesat për hedhje të aktakuzës duke e konfirmuar aktakuzën.
Gjykata e Apelit
Me aktvendimin e datës 18 shtator 2018, Gjykata e Apelit e ka aprovuar ankesën e
mbrojtësit të Emin Beqirit duke hedhur poshtë aktakuzën për këtë të akuzuar ndërsa
për të akuzuarin Rrahim Hashimi e anulon aktvendimin e Gjykatës Themelore dhe
çështjen e kthen në rivendosje.
Gjykata Supreme
Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin e datës 1 prill 2019 gjen se Gjykata e
Apelit ka bërë shkelje të dispozitave të Kodit të Procedurës Penale duke hedhur
aktakuzën për të akuzuarin Emin Beqiri.
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“Kjo Gjykatë konsideron se pa të drejtë Gjykata e Apelit ka ardhur në konstatim se
nuk ka pasur asnjë provë e cila ka involvuar të pandehurin Emin në veprat penale për
të cilat është akuzuar. Për më tepër, arsyetimi i dhënë në aktvendimin e kundërshtuar
është plotësisht në kundërshtim me provat e cekura dhe me provat të cilat pa të
drejtë Gjykata e Apelit i shtjellon dhe i vlerëson si të ishte gjykatë e shkallës së parë”,
thuhet në aktgjykimin e Supremes.
Supremja më tej konstaton se Gjykata e Apelit e ka marrë rolin e Gjykatës Themelore.
“Pra, gjykata e shkallës së dytë duke e marrë rolin e gjykatës së shkallës së parë ka
pamundësuar që të vërtetohet apo jo fajësia e të pandehurve si dhe vërtetësia apo jo
e provave të paraqitura nga prokuroria, e duke i vlerësuar vet provat, edhe pse në
mesin e këtyre provave ka pasur prova të cilat e kanë mbështetur dyshimin e bazuar
mirë se këta i kanë kryer veprat për të cilat janë akuzuar”, thuhet më tej në aktgjykimin
e Supremes.
Krejt në fund, Supremja konstaton se Apeli nuk ka vepruar njëjtë për dy të akuzuarit
kur ka vendosur për hedhjen e aktakuzës.
“Gjykata Supreme gjen se duke e hedhur poshtë aktakuzën dhe duke pushuar
procedurën ndaj të pandehurit E.B. është shkelur ligji penal nga neni 385 pika 4 të
KPPK-së, në dobi të njëjtit nga ana e Gjykatës së Apelit të Kosovës. Njëkohësisht,
Gjykata e Apelit ka bërë shkeljen e ligjit penal kur në rrethana të njëjta (në shkelje të
njëjta) për një të pandehur (E.B.), ka ndryshuar aktvendimin, ndërsa për të
pandehurin e dytë (Rr.H.) ka anuluar aktvendimin, edhe pse aktvendimi i shkallës së
parë ka qenë i përpiluar për të dy të pandehurit njësoj”, thuhet në vendimin e
Supremes.
Rasti 4: Subvencionet në bujqësi
Pml.nr.99/2018
Të akuzuar: Berat Nika, Krenare Macula, Nehat Veliu dhe Xhelal Selimi;
Vepra penale: keqpërdorim i detyrës zyrtare, mashtrim me subvencione;
Gjykata Themelore e Gjilanit
Me aktgjykimin e datës 18 tetor 2017 Gjykata Themelore në Gjilan i liron nga akuza.
Gjykata e Apelit
Gjykata e Apelit me aktgjykimin e datës 17 janar 2018 e refuzon si të pabazuar
ankesën e Prokurorisë dhe vërteton aktgjykimin e Gjykatës Themelore.
Gjykata Supreme
Gjykata Supreme e Kosovës e ka gjetur si të bazuar kërkesën për mbrojtje të
ligjshmërisë të parashtruar nga Prokuroria duke gjetur se aktgjykimi i shkallës së parë
është nxjerrë me shkelje të ligjit penal.
“Përkitazi me të pandehurit Berat Nika, Krenare Macula dhe Nehat Veliu, gabimisht
është konstatuar se në veprimet e tyre nuk janë manifestuar elementet e veprës
penale keqpërdorimi i detyrës zyrtare dhe të autoritetit, pasi që të njëjtit gjatë
shqyrtimit të aplikacionit për aplikuesin “Calabria ShPK” në cilësinë e personave
zyrtar për vlerësim dhe miratim të projekteve në AZhB- Ministria e Bujqësisë
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural kanë tejkaluar kompetencat zyrtare duke mos iu
përmbajtur udhëzimit 01/15 për vlerësimin dhe miratimin e dokumentacionit për
firmën “Industria e Mishit Calabria ShPK”, në Gjilan, nuk kanë respektuar udhëzuesin
për “Masa 103”, pasi që kjo firmë para datës së aplikimit nuk kishte pasur përvojë dy
vjeçare në lëminë e përpunimit të produkteve të mishit asht që ka përfituar grantin në
shumë prej 201,000,00 euro nga të cilat ka përfituar shumën prej 166,427,52 euro.”
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IX. GJETJET E BIRN DHE INTERNEWS KOSOVA PËR
SHKELJET PROCEDURALE DHE TEKNIKE TË
GJYQTARËVE, PROKURORËVE DHE AVOKATËVE
Gjatë vitit 2018 janë monitoruar gjithsej 520 seanca gjyqësore duke përfshirë çështjet penale dhe ato civile, nga të cilat janë gjetur shumë shkelje procedurale të bëra
nga prokurorët, avokatët dhe nga vet gjyqtarët dhe trupi gjykues.
Gjetjet e monitoruesve si shkelje procedurale gjatë vitit 2018 në tërë territorin e
Republikës së Kosovës janë të ndryshme
Duke u nisur nga dështimi i seancave gjyqësore, moscaktimi i seancës gjyqësore,
vonesat e paarsyetuara të gjykimeve, mos-respektimi i afatit ligjor për mbajtjen e
shqyrtimit fillestar, mbajtja e gjykimit pa prezencën e të akuzuarit, prishja e rendit në
shqyrtim gjyqësor, përgatitja e dobët e prokurorëve për gjykim, e deri te dështimi i
mbajtjes së gjykimeve për shkak të mungesës së interpretëve gjyqësorë si një ndër
parimet bazë në drejtësi për mbajtjen e procesit gjyqësor në gjuhën të cilën e njeh
dhe flet i pandehuri në procedurë.
Në vazhdim, janë të prezantuara në detaje shembuj konkretë sa i përket shkeljeve të
gjetura në rastet e monitoruara gjatë mbajtjes së seancave gjyqësore si për rastet
penale ashtu edhe për ato civile.
Dështimi i Seancave Gjyqësore
Seanca është mbajtur vetëm sa për të konstatuar mungesën e prokurorit Ismet
Ujkani dhe të pandehurve, kushte të cilat ndikuan që të mos vazhdojë kjo seancë.
Në Gjykatën Themelore të Mitrovicës në seancën e paraparë të mbahet më 5 janar
2018, në lëndën me nr. Pkr. 4/2010, lëndë për veprën penale, blerja, posedimi,
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve të rrezikshëm dhe substancave
psiko-tropike nga Neni 229 par. 2 e lidhur me Nenin 23 te KPK, seanca nuk është
mbajtur për shkak të mungesës së të akuzuarve dhe të prokurorit të çështjes Ismet
Ujkani.
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Në Gjykatën Themelore të Mitrovicës në lëndën me nr. P. nr.13/2009, e paraparë të
mbahej më datë 1 janar 2018, ku të akuzuar për veprën penale “Trafikim me njerëz
nga neni 139 par.1 të KPK-së, janë dy persona, seanca nuk është mbajtur për arsye se
prokurori i cështjes Njazi Rexha kishte njoftuar gjykatën se kjo çështje është dërguar
në prokurori të EULEX-it .
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Në Gjykatën Themelore të Mitrovicës në lëndën me nr. P. Nr 24/2010, ku të akuzuar
për Vrasje në tentative nga neni 146 lidhur me nenin 20 të Kodit Penal të Kosovës
janë Jashar Bekteshi me avokat Shefqet Ibrahimi dhe Arton Hasani, seanca nuk
është mbajtur pasi që nuk ka qenë i pranishëm avokati Shefqet Ibrahimi i cili sipas të
mbrojturit të tij ishte i nxënë në një gjykim në Pejë dhe nuk të ishte i pranishëm në
seancë. Avokati nuk e ka arsyetuar mungesën e tij në seancë gjyqësore .
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Në Gjykatën Themelore të Prishtinës në lëndën me numër PKR.nr.76/10, ku i
akuzuar është Albert Ademi me avokat Mexhid Sylën, që akuzohet për veprën penale
nga neni 255 i KPK-së, seanca është shtyrë në mungesë të prokurorit Valdet Gashi
për të cilin në shqyrtim u tha se është në një udhëtim zyrtar jashtë vendit .
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Gjyqtari: Burim Ademi; Prokurori: Ismet Ujkani; tw akuzuarit: Ilir Kamberi dhe Jeton Sejdiu.
Gjyqtari: Burim Ademi; Prokurori: Njazi Rexha; tw akuzuarit: Armend Bajrami dhe Sofija Uhejl.
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Gjyqtari: Beqir Halili; Prokurori: Njazi Rexha; tw akuzuarit Jashar Bekteshi.
Trupi Gjykues: Valbona Musliu Selimaj (kryetare), Isuf Makolli dhe Vesel Ismajli (anwtarw), Prokurori: Valdet Gashit; i akuzuari: Albert Ademi.
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Në Gjykatën Themelore të Mitrovicës në njërin nga rastet e shënjestruara për
liberalizim të vizave që mban numrin P.nr 147/16, në seancën e paraparë të mbahej
më 4 prill 2018, seanca nuk u mbajt pasi që dy nga të pandehurit, Demë dhe Albion
Lokaj munguan në seancë dhe si rrjedhojë kjo ishte edhe arsyeja e shtyrjes së
seancës. I akuzuari Albion Lokaj nuk e ka arsyetuar mungesën e tij edhe pse sipas
Gjykatës ai ishte ftuar në mënyre të rregullt, ndërsa për të akuzuarin Demë Lokaj
avokatja e tij Shqiponjë Ibërdemaj i dorëzoi Gjykatës një dokumentacion mjekësor të
Spitalit Regjional në Pejë me të cilin ka arsyetuar mungesën e të mbrojturit të saj .
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Në Gjykatën Themelore të Prishtinës në lëndën me numër PKR.nr.80/18, në
seancën e paraparë të mbahej më datë 13 prill 2018, seanca nuk është mbajtur pasi
që prokurorja e rastit, Ferdane Sylejmani para leximit të aktakuzës u shpreh se asaj i
duhet kohë për të bërë ricilësimin e veprës penale me arsyetimin se i duhet ende
kohë për të bërë disa përmirësime dhe precizime të rikualifikimit të veprës penale.
Andaj me kërkesën e saj është vendosur që seanca të shtyhet për një datë tjetër.
“Nga ajo që unë kam arritur të vërej në aktakuzë është se edhe pse në përshkrimin e
veprimeve të të akuzuarit vërehet qartë se ai nuk e ka kryer veprën penale të vrasjes
së rëndë, i njëjti akuzohet për veprën penale vrasje e rëndë. Mund të ketë qenë edhe
ndonjë gabim teknik ku në vend të veprës penale të vrasjes së rëndë në tentativë,
është shënuar vrasje e rëndë, për shkak të të cilit besoj se edhe prokurorja ka kërkuar
kohë që të bëjë rikualifikimin e veprës penale”, ka qenë arsyetimi i prokurores në
seancë .
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Shkeljet Teknike
Që nga fillimi i projektit të monitorimit të gjykatave, qysh nga viti 2008, BIRN dhe
Internews Kosova, trajtim të veçantë i kanë kushtuar edhe problemeve teknike të
cilat është dëshmuar se kanë qenë faktorë të cilët i kanë hapur rrugë problemeve
tjera drejt shkeljeve procedurale.
Monitoruesit e BIRN dhe Internews Kosova, edhe në vitin 2018 kanë hasur në raste
kur seancat gjyqësore nuk fillojnë me kohë, nuk respektohet kodi i veshjes, përdoren
telefonat gjatë seancave gjyqësore që ndikon drejtpërdrejtë në humbjen e
koncentrimit, gjykimet mbahen në zyrë të gjykatësit në vend se të mbahen në sallë të
gjykimit, e po ashtu rastet kur gjykimet mbahen në sallë e nuk përdoret audio dhe
video- incizimi zyrtar, deri tek pasivitetit i gjykatësve kur ata janë të angazhuar si
anëtarë në trupit gjykues.
Edhe pse çështja e shkeljeve teknike duket të konsiderohet si diçka e tejkaluar, në
realitet të dhënat statistikore flasin ende për numër të këtyre shkeljeve.
BIRN dhe Internews Kosova gjatë vitit 2018 kanë monitoruar 520 seanca gjyqësore,
prej të cilave 318 janë monitoruar në Departamentin e Krimeve të Rënda, 98 seanca
gjyqësore janë monitoruar në Departamentin e Përgjithshëm ndërsa 1 seancë për të
mitur.
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Trupi Gjykues: Beqir Halili (kryetar), Avni Mehmeti dhe Burim Ademi (anwtarw);Prokurori: Abdurrahim Islami; tw akuzuarit: Agron Zymeri me av
Skender Musa, Ismet Zeqiri me Nexhat Beqiri, Canabeg Hyseni me av Bashkim Mehana, Ali Musliukaj me av Zeqir Maxhuni, Liridon Hyseni me av
Besart Kadriu, Besnik Istrefi me av Imer Ahmetaj, Dugagjin Latifi me av Resmije Shabani, Azem Islami me av Xhafer Maliqi, Xhevdet Spahija me av
Miftar Qelaj, Shkelqim Jusaj me av Kujtim Kerveshi, Selami Morina me av Agim Lushta, Sabri Hasani me av Fitore Ahmeti, Nexhat Mazrek me av
Ahmet Gjinovci, Deme Lokaj me av Shqiponje Iberdemaj, Alban Nikqi me av Muharrem Ramadani, Albion Lokaj me av Avdi Dinaj, Granit Zymeri me
av Shqiper Mehmeti, Fadil Qollaku me av Gzim Baloku.
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Gjytarja: Valbona Musliu Selimaj; Prokurorja: Ferdane Sylejmani; tw akuzuarit:
Fitim Abazi Av. Behar Ejupi, Ardian Elezaj, Vjollcë Bajrami, Dilbere Bajrami.
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Numri i
Lëndëve

%

Krime të rënda

318

76.2%

Të përgjithshme

98

23.5%

Të mitur

1

0.23%

Gjithsej

417

100%

Departamenti

5.1 A është
mbajtur seanca?
Numri

%

JO

82

15.76%

PO

438

84.23%

Total

520

100%

5.3 A ka qenë e lajmëruar
seanca gjyqësore?
Numri

%

JO

156

35%

PO

282

65%

Total

438

100%

5.6 A ka filluar seanca
gjyqësore me kohë?
Numri

%

JO

146

33%

PO

292

67%

Total

438

100%
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Ndër vite shumë seanca gjyqësore janë mbajtur nëpër zyre të gjyqtarëve në vend se
të mbahen në sallat e gjykimit, andaj vendi i mbajtjes së seancave gjyqësore në
vazhdimësi ka qenë objekt i interesit të monitorimit të BIRN dhe Internews Kosova.

5.2 Ku është mbajtur seanca?
Numri

%

379

87%

Zyre

59

13%

Total

438

100%

Sallë të
gjykatës

5.4 A është përdorur
uniforma?
Numri

%

JO

67

15%

PO

371

85%

Total

438

100%

Nga kush është
përdorur uniforma?
Avokati

Prokurori

Trupi Trupi gjykues, Trupi gjykues,
prokurori
gjykues
avokati

Numri 9

19

3

%

28.3
%

4.4
%

13.4
%
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Trupi gjykues,
prokurori,
avokati

Total

4

18

14

67

5.9
%

26.8
%

20.8
%

100
%

Sipas të dhënave që dalin nga monitorimi ynë, del se vetëm 13% e seancave
gjyqësore të monitoruara janë mbajtur në zyre ndërsa pjesa tjetër e seancave të
monitoruara që përbën 87%, janë mbajtur në sallë të gjykatës, me çka shënon edhe
rritje të transparencës dhe gatishmërisë së gjykatave për të qenë të hapura për
publikun.
5.2 Ku është mbajtur seanca?
Numri

Sallë të
gjykatës

%

379

87%

Zyre

59

13%

Total

438

100%

Pas raportimeve të shpeshta nga monitoruesit e BIRN dhe Internews Kosova për
mungesën e bartjes së uniformave nga gjyqtarët dhe palët në procedurë, Këshilli
Gjyqësor dhe ai Prokurorial janë kujdesur që të sigurojnë uniforma për të gjithë
gjykatësit dhe prokurorët. Të njëjtën gjë e ka bërë edhe Oda e Avokatëve të Kosovës.
Gjatë vitit 2018 në 15 për qind të seancave të monitoruara nuk është përdorur
uniforma.
5.4 A është përdorur
uniforma?
Numri

%

JO

67

15%

PO

371

85%

438

100%

Total

Nga 15% e seancave të monitoruara, apo nga 67 seancat gjyqësore numrin më të
madh të mos përdorimit të uniformave e përbëjnë prokurorët në 19 raste të
monitoruara, të pasuar nga avokatët dhe gjykatësit.

Nga kush është
përdorur uniforma?
Avokati

Prokurori

Trupi Trupi gjykues, Trupi gjykues,
prokurori
gjykues
avokati

Numri 9

19

3

%

28.3
%

4.4
%

13.4
%

Trupi gjykues,
prokurori,
avokati

Total

4

18

14

67

5.9
%

26.8
%

20.8
%

100
%

Duke qenë se gjatë seancave gjyqësore prezentë janë palë të ndryshme, duke nisur
nga avokatët, prokurorët, policia dhe publiku, e pos tyre edhe nga vetë gjykatësit dhe
trupi gjykues, edhe këtë vit Raporti ka bërë monitorimin e përdorimit të telefonave.
Nga seancat e monitoruara gjatë vitit 2018, në 21 për qind të tyre janë përdorur
telefonat.

130

A është përdorur telefoni?
Numri

%

JO

417

4.7%

PO

21

95.3%

438

100%

Total

Nga kush është
përdorur telefoni?
Avokati

Gjyqtari

Paditësi

Polici

Prokurori

Prokurori,
Avokati

Total

Numri 4

5

2

1

8

1

21

%

23.8
%

9.5
%

4.7
%

38
%

4.7
%

100
%

19
%

A është përdorur audio dhe video
incizimi në seancën gjyqësore ?
Numri

%

JO

423

96.5%

PO

15

3.5%

438

100%

Total

131

Shpeshherë gjyqtarë me përvojë të gjatë dhe të përkushtuar në punë kur është në
pyetje emri i tyre, në gjykimet kur ata veprojnë të vetëm, janë shumë aktivë ndërsa
kur të njëjtit angazhohen në trupe gjykuese duket si një fenomen i kthyer në shprehi
që ata t’i kaplojë pasiviteti.
Nga 438 seancat gjyqësore të mbajtura në 20% të seancave gjyqtarët del të kenë
qenë mesatarisht aktivë, 15% të seancave kanë qenë shumë aktivë, në 14% kanë
qenë pak aktivë, përderisa në 12 për qind kanë qenë aspak aktivë. Krahasuar me të
dhënat e vitit të kaluar, ka ngritje të pasivitetit të gjyqtarëve në seancat gjyqësore.

Sa kanë qenë aktivanëtarët
e trupi gjykues?
Aspak

Mesatarisht

Nuk ka pasë anëtarë
Pak
të trupi gjykues

Shumë

Total

Numri 56

90

162

62

68

438

%

20.54
%

36.9
%

14.1
%

15.5
%

100
%

12
%
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X. REKOMANDIMET
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Të ndryshojë rrënjësisht vlerësimi i performancës së prokurorëve, të
eliminohet zgjedhja e rastësishme e rasteve që janë pjesë e vlerësimit të
performancës;
Rastet e korrupsionit të jenë pjesë e vlerësimit të performancës në mënyrë
direkte dhe jo përmes metodës ‘random’.
Të bëhet një analizë e detajuar dhe transparente duke përfshirë edhe
eksponentë të shoqërisë civile që të identifikohen shkaqet që kanë sjellë dështimin e
aktakuzave në rastet e shënjestuara dhe të ndërmerren masa disiplinore ndaj
prokurorëve të cilët me papërgjegjësinë e tyre kanë shkaktuar dështimin e
aktakuzave në rastet e shënjestuara.
Në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë të organizohen programe
trajnimi për ndjekjen e veprave të reja të parapara me Kodin e ri Penal, në veçanti për
veprat penale, “Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim” neni 415 i KPRK,
“Hakmarrja apo pengimi i sinjalizuesve” neni 388 i KPRK-së.
Në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë të organizohen programe
trajnimi për hetimin dhe zbulimin e krimeve ekonomike për të gjithë prokurorët dhe
stafin mbështetës dhe me qëllim të rritjes së efikasitetit të ndjekjes së krimeve të
kësaj natyre;
Të respektohen afatet ligjore për nxjerrjen e akteve nënligjore për fillimin e
zbatimit të Ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Përmes raporteve të detajuara mujore dhe përmes statistikave që mund të
gjenerohen nga SMIL të ketë një mbikëqyrje rigoroze të raporteve të punës të të gjitha
niveleve të prokurorive dhe trajtimit të rasteve të korrupsionit në veçanti.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Të ndryshojë rrënjësisht vlerësimi i performancës së gjyqtarëve me fokus të
veçantë në drejtim të mënyrës së selektimit të rasteve në bazë të së cilave vlerësohet
performanca.
Rastet e korrupsionit në mënyrë direkte të jenë pjesë e vlerësimit të
performancës të gjyqtarëve.
Urgjentisht të bëhet një analizë e thellë dhe e detajuar përmes një procesi
transparent dhe të hapur si dhe me përfshirjen e shoqërisë civile në lidhje me gjetjet
alarmuese në trajtimin e rasteve të shënjestuara dhe të evidentohen shkaqet që
kanë ndikuar në zvarritjen e gjykimit të këtyre lëndëve dhe të evidentohen shkaktarët
e një numri të lartë të rigjykimeve, vonesave të vazhdueshme dhe aktgjykimeve
liruese e refuzuese.
Në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë të organizohen programe
trajnimi për gjykimin e veprave të reja të parapara me Kodin e ri Penal, në veçanti për
veprën penale “Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim” neni 415 i KPRK,
“Hakmarrja apo pengimi i sinjalizuesve” neni 388 i KPRK-së.
Në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë të organizohen programe
trajnimi me qëllim të përmirësimit dhe rifreskimit të njohurive të të gjithë gjyqtarëve
në fushën e krimeve ekonomike për gjyqtarët dhe stafin mbështetës me qëllim të
ngritjes së nivelit të njohurive për këtë lloj krimi;
Të respektohen në përpikëri afatet ligjore për nxjerrjen e akteve nënligjore
për fillimin e zbatimit të Ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe
prokurorëve.
Të ketë një mbikëqyrje rigoroze të raporteve të punës të të gjitha niveleve të
gjykatave.

133

RAPORTI I MONITORIMIT TË GJYKATAVE
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