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Raporti i Monitorimit të Gjykatave për vitin 2019 shpërfaq se sistemi i drejtësisë në vend nuk ka arritur të 
përmbushë pritshmëritë dhe të forcojë luftimin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit në veçanti, si dhe 
nuk ka arritur të luftojë, hetojë, gjykojë e ndëshkojë efektshëm praktikat korruptive.

Gjatë vitit 2019, në gjykatat e Kosovës janë ngritur 156 aktakuza të korrupsionit çka përbën një rënie prej 
30% në krahasim me vitin 2017, dhe rënie prej 5% në krahasim me vitin 2018 dhe qartazi tregon një rënie të 
numrit të aktakuzave të ngritura të korrupsionit.

Pavarësisht se është shënuar rënie e numrit të aktakuzave të korrupsionit gjatë vitit 2019, numri i këtyre 
lëndëve në gjykatat e Kosovës nuk është zvogëluar por përkundrazi është rritur.

Gjykatat e Kosovës e kanë filluar vitin 2019 me 263 raste të korrupsionit ndërsa e kanë mbyllur me 269 lëndë 
të mbetura. 

Deri te kjo rritje e numrit të rasteve të mbetura të korrupsionit ka ardhur si pasojë e rënies drastike të numrit 
të lëndëve të zgjidhura nga gjykatat e Kosovës.

Gjatë vitit 2019, gjykatat e Kosovës kanë zgjidhur vetëm 150 raste të korrupsionit e ky numër përbën një rënie 
prej 27% krahasuar me vitin 2018 dhe rënie prej 41% krahasuar me vitin 2017.

Pra, gjykatat e Kosovës edhe pse kanë pranuar më pak lëndë dhe kanë  pasur më pak lëndë në punë, kanë 
zgjidhur dukshëm më pak lëndë se dy vitet paraprake.

Nga lëndët e zgjidhura, evidentohet se në mbi 60% të rasteve të korrupsionit kemi aktgjykime dënuese 
(20% me dënim me burg efektiv, 21.3% dënim me gjobë dhe 19.3% dënim me kusht) ndërsa në rreth 35% 
të rasteve kemi aktgjykime liruese dhe refuzuese,  duke përfshirë edhe 7 raste ku lëndët e korrupsionit janë 
vjetërsuar (parashkruar).

Ky raport i monitorimit të gjykatave për vitin 2019 tregon se veprat penale korruptive dënohen më pak me 
burg efektiv krahasuar me veprat tjera penale të paraparë me Kodin Penal të Republikës së Kosovës. 

Përkundër peshës së dëmit që shkaktojnë rastet e korrupsionit në vend, vetëm 20% e rasteve të zgjidhura 
të korrupsionit kanë përfunduar me aktgjykime dënuese me burg efektiv. Kjo shkallë e dënueshmërisë me 
burg të korrupsionit është dukshëm me vogël krahasuar me  veprat penale kundër rendit kushtetues që 
janë dënuar me 50% të rasteve me burg efektiv, veprat penale të narkotikëve me 47% burg efektiv, veprat 
penale kundër jetës dhe trupit 56% dhe veprat penale kundër pasurisë 45% dënime me burg. 

Raporti gjithashtu tregon një dështim të plotë të sekuestrimit/konfiskimit të pasurisë së fituar me vepër 
penale. Gjatë vitit 2019, përkundër që kemi ngritje të shumës së konfiskuar krahasuar me vitin 2018, (49 mijë 
euro në 2018, rreth 1 milion euro në 2019), nuk kemi asnjë rast të vetëm të korrupsionit ku është konfiskuar 
pasuri e fituar përmes veprës penale. 

Raporti po ashtu identifikon disa raste – duke përfshirë edhe një rast të shënjestruar për liberalizim të vizave, 
që Gjykata Supreme e Kosovës ka konstatuar shkelje të ligjit dhe vendimmarrje të gabuar në favor të të 
akuzuarit, dukuri kjo që po vazhdon të përsëritet vit pas viti.

Përkundër të gjitha këtyre gjetjeve, raporti evidenton se prokurorët dhe gjyqtarët e Republikës së Kosovës 
i kanë bishtnuar vlerësimit të performancës duke u vlerësuar në nivelin ‘Shumë Mirë’ apo ‘Shkëlqyeshëm’.
85% e gjyqtarëve të vlerësuar gjatë vitit 2019 kanë rezultuar ‘Shumë Mirë’ dhe 15% të tjerë, janë vlerësuar si 
të ‘Shkëlqyeshëm’, ndërsa nuk ka gjyqtarë që janë vlerësuar ‘Dobët’ apo ‘Pamjaftueshëm’. 

• Rënie të numrit të aktakuzave të korrupsionit;
• Rënie të numrit të rasteve të zgjidhura të korrupsionit;
• Rritje të numrit të lëndëve të pazgjidhura;
• Mungesë konfiskimi të pasurisë në rastet e korrupsionit;
• Mungesë avancimi në vlerësimin e performancës së gjyqtarëve dhe të prokurorëve;
• Vazhdim të praktikës së lirimit të kundërligjshëm të të akuzuarve për korrupsion;
• Zvarritje në pafundësi të gjykimeve.

Raporti i vitit 2019 evidenton: 

Përmbledhja Ekzekutive
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Metodologjia;

Gjatë përpilimit të këtij raporti është përdorur metoda vëzhguese dhe ajo e drejtpërdrejtë, analiza e rastit, 
metoda krahasuese dhe ajo kuantitative – varësisht nga tema apo kapitulli i trajtuar.

Vëzhgimi i drejtpërdrejtë i punës së gjykatave bazohet në monitorimin e 960 seancave gjatë vitit 2019, 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 rasteve individuale të evidentuar në raport por edhe  
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 në mënyrë që të gjitha problemet që 
trajtohen 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 krijojë një bazë të dhënash 
autentike 14 vjeçare.
Në vitin 2014, 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 960 seancat e monitoruara gjatë vitit 2019, numri i përgjithshëm i seancave të monitoruara 
në projektin e monitorimit të gjykatave ka arritur në 12,268 duke krijuar kështu një bazë të fuqishme të 
dhënash që mundëson bërjen e analizave krahasuese dhe matjen e trendeve dhe progresit të arritur.

Në anën tjetër, 67% e prokurorëve të vlerësuar në vitin 2019, janë vlerësuar me nivelin më të lartë si “Shumë 
Mirë”, 31% janë vlerësuar si ‘Mirë’, ndërsa vetëm 2 prokurorë janë vlerësuar ‘Pamjaftueshëm’.
Në fund, raporti ofron rekomandime konkrete për institucionet e drejtësisë adresimin e problemeve të 
identifikuara gjatë monitorimit në vitin 2019. 

513 1,248 2,147 2,525 1,441 820 501 600 686 307 520 960

12,268

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total
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Hyrje

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) dhe Internews Kosova (I/KS), si dy organizatat e para në 
Kosovë që janë angazhuar në monitorimin dhe përmirësimin  e sistemit të drejtësisë në vend, për vitin e 14 
me radhë publikojnë Raportin Vjetor të Monitorimit të Gjykatave për Vitin 2019. 

Ky raport merr brumin nga monitorimi i vazhdueshëm i sistemit gjyqësor e prokurorial në të gjitha nivelet në 
Kosovë, gjithmonë, në radhë të parë duke synuar identifikimin e mangësive dhe problematikave që dëmtojnë 
sistemin e drejtësisë si tërësi, e po ashtu, duke ofruar rekomandime konkrete për çështjet e identifikuara, me 
qëllimin e vetëm përmirësimin e efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit të drejtësisë, si 
njëra nga boshtet e shtetndërtimit.   

Raporti ka në epiqendër rastet nga kapitulli i korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare të Kodit 
Penale të Republikës së Kosovës, si kategori e veprave që çdo ditë e më shumë po rëndojnë dhe dëmtojnë 
mbi jetën e qytetarit të Kosovës, duke dëmtuar buxhetin e vendit, duke zmbrapsur dhe larguar investitorët, 
duke rrezikuar dhe dëmtuar cilësinë e jetës së qytetarëve të Kosovës, dhe duke mbetur pa ndëshkim. 

Ky raport, përmes analizimit të të dhënave të tri viteve të fundit nga kapitulli i korrupsionit, synon të 
pasqyrojë punën dhe mospunën e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës, duke vënë në pah 
rastet pozitive dhe duke analizuar rastet kur performanca e gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk ka përmbushur 
standardin e kërkuar nga ta.

Për më tepër, gjithsesi se raporti do të pasqyrojë se si në këtë cikël trevjeçar, kemi pasur një ngritje të 
konsiderueshme të pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve, po ashtu kemi pasur edhe rritje të vazhdueshme 
të numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por rezultatet nuk kanë qenë ato të priturat. 

Duke analizuar në thellësi të dhënat e mbledhura gjatë tri viteve të fundit, raporti do të pasqyrojë numerikisht 
ngecjet evidente të disa gjykatave të Kosovës në trajtimin e rasteve të korrupsionit, por edhe do të pasqyrojë 
shterpësinë gjithnjë e në rritje graduale të organit të ndjekjes, në luftimin e dukurisë së korrupsionit. 

Kapitull intrigues i raportit është edhe ai që vë përballë dukurinë e korrupsionit me kapitujt e tjerë të paraparë 
me Kodin Penal. Aty do të tregohet numerikisht, se sa dhe si ndëshkohet korrupsioni, kur ndëshkohet 
korrupsioni me burg efektiv, kur me gjobë e kur me kusht, kur lirohet e kur vjetërsohet, gjithmonë duke e 
krahasuar secilën mënyrë të zgjidhjes së lëndëve përballë kategorive tjera të veprave penale.

Duke u thelluar në të dhënat për tre vjetët e fundit, për secilën nga gjykatat e Kosovës do të ketë një pasqyrë 
të performancës në lidhje me rastet e korrupsionit. Do të tregohet numerikisht, puna dhe mungesa e punës 
gjatë vitit 2019, duke vënë përballë me vitet paraprake. 

Njëjtë do të veprohet edhe me mënyrën e zgjidhjes së lëndëve, do të shikohet dhe analizohet për secilën 
gjykatë mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit në tri vitet e fundit.

Analizat individuale të rasteve më interesante nga gjykatat e Kosovës, përpos që do të shpërfaqin gjetje 
specifike për secilin nga këto raste, do të evidentojnë edhe dukuri, elemente përbashkuese të tyre, për fat të 
keq, negative.

Kapitulli i shkeljeve procedurale, është një kapitull ku grumbullohen shkeljet e natyrave të njëjta procedurale 
të hasura në gjykimet e monitoruara në të gjitha gjykatat e Kosovës. Përpos evidentimit të tyre, shikohet 
prapa në vitet paraprake për të dhënë një historik nëse të njëjtat janë evidentuar edhe në të kaluarën nën 
llupën e monitorimit tonë. 

Kapitulli që i dedikohet sekuestrimit dhe konfiskimit përpos që do të pasqyrojë progresin ose jo në luftimin 
e krimit përmes ‘grabitjes’ së pasurisë, në veçanti do të shikohet performanca e prokurorëve dhe gjyqtarëve 
në sekuestrimin/konfiskimin e pasurisë që buron nga krimi në veprat penale të korrupsionit. 

Vlerësimi i performancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve për vitin 2019 do të pasqyrojë se si janë vlerësuar 
gjyqtarët e prokurorët e vendit. Pra, në njërën anë, me emër e mbiemër tregojmë gjyqtarët dhe prokurorët dhe 
performancën e tyre në rastet e korrupsionit, në anë tjetër, shohim se si vlerësohen gjyqtarët dhe prokurorët 
nga organi që i vlerëson ata.

Pjesa tjetër e raportit do t’i kushtohet ‘Gabimeve Supreme’ siç i kemi quajtur edhe në raportin paraprak – 
rasteve ku Gjykata Supreme e Kosovës ka evidentuar vendosje të gabuar në favor të akuzuarve nga gjykatat 
e rangut më të ulët.
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Shkeljet teknike do të zënë vend edhe në këtë raport duke pasqyruar efikasitetin e procedurave gjyqësore, 
sa janë aktivë gjyqtarët, kush vonohet e kush vjen me kohë në seancat e caktuara.
Raporti do të përmbyllet me pjesën më të rëndësishme, me pjesën që synon të evitojë ose të paktën të 
përmirësojë të keqen e hasur, duke ofruar rekomandime konkrete për secilin nga institucionet përgjegjëse.

Rëndësia e luftimit të veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ndëshkimit të kryerësve të 
këtyre veprave është shumë dimensionale. 

Për dallim nga veprat tjera penale në të cilat qëllimi i dënimit synon te kryesi i veprës penale dhe në 
parandalimin e personave tjerë që në të ardhmen mos të kryejnë vepra penale, e po ashtu synon 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.5 

Te veprat penale të korrupsionit qëllimi është shumë më i gjerë dhe i thellë sepse në pjesën dërmuese, 
te këto vepra, kryesit janë zyrtarë publikë, politikë, ministra, gjyqtarë e prokurorë, deputetë e asamblistë, 
doktorë e inspektorë. 

Kapacitet zyrtare që mbajnë në shpatull këta kryerës, përpos që janë pjesë qenësore e këtyre veprave,  
presupozojnë ka njohje, ka mjete financiare, ka ndjekës e kanë ndikim në rrethet ku jetojnë, rrjedhimisht kanë 
më shumë ndikim se kryerësit e tjerë.

Si rrjedhojë, përfshirja e këyre personave në dukuri kriminale, në rastin konkret në vepra korruptive, kap 
përmasa më të gjera sesa ndodh rëndom me veprat tjera penale.

Në anën tjetër, ndjekja, hetimi, gjykimi dhe dënimi i këtyre personave me siguri se duhet të përbëjë sfidë më 
të vështirë se sa kryesit e veprave tjera, kjo edhe për shkak të specifikave të veprave penale të korrupsionit.
 
Në rrethanat tona, në Kosovë, të paktën në vitet e kaluara, kemi parë që shumë profile të larta, duke filluar 
nga ministra, ish-kryeministra, gjyqtarë, prokurorë, kryetarë të gjykatave, drejtorë, deputetë, fillimisht janë 
përfolur, pastaj janë ndjekur, janë hetuar, janë akuzuar dhe në fund pas gjykimeve maratonike, kanë sfiluar si 
të pafajshëm nëpër korridoret e gjykatave të Kosovës  dhe me të dalë prej objekteve të gjykatave kanë dhënë 
intervista në të cilat akuzojnë sistemin e drejtësisë për persekutim politik, ose e vlerësojnë lartë ‘vendimin e 
drejtë të gjykatës’.

Pra, hallka e vështirësisë në Kosovë, këputet te faza finale, te ndëshkimi me dënime meritore  ndaj kryerësve 
të veprave penale të korrupsionit dhe pasoja më e keqe e kësaj është se legjitimohet krimi, inkurajohen 
ose të paktën ju largohet frika e ndëshkimit kryerësve të tjerë potencialë, dhe në fund përfundojmë duke 
kompensuar me paratë e shtetit të korruptuarit ‘për vuajtje e tyre’, për të cilët të gjithë e dimë se janë të 
korruptuar, por për të cilët ‘nuk pati prova të mjaftueshme që tregojnë dashjen e veprës penale’.

Pra, në një anë kemi të akuzuar për vepra korruptive që gjykatën e vizitojnë për shfajësim, në anën tjetër kemi 
dëme kolosale që i shkaktohen buxhetit të vendit dhe krejt të mirave tjera të mbrojtura.

Siç ndodh, rëndom,  pa përjashtim, secili zyrtar vendor e i huaj, secili raport i secilës organizatë vendore dhe 
ndërkombëtare pasqyron nevojën për forcimin e luftës ndaj korrupsionit, por kjo nevojë nuk po materializohet 
ende.

Në këtë pjesë të raportit të BIRN dhe I/KS do të pasqyrohet përmes numrave sesi gjykatat e Kosovës gjatë 
vitit 2019 kanë pranuar në punë më pak raste të korrupsionit se në vitin paraprak, por çuditërisht kanë 
zgjidhur më pak lëndë edhe pse kanë pasur më pak lëndë në punë.

Po ashtu, do të pasqyrohet se si korrupsioni i shpëton ndëshkimit me burgim duke u shpërblyer me aktgjykime 
liruese e refuzuese, por edhe kur ka prova e vërtetohet fajësia,  ledhatohet me dënime me burg e me kusht. 

Një gjyqtar i Departamentit të Krimeve të Rënda të gjykatave themelore të Kosovës, në nëntor të vitit 2017 
paguhej 1,052 euro, një kryetar i i gjykatës themelore paguhej 1,169 euro, aq sa paguhej edhe një gjyqtar i 
Gjykatës së Apelit, ndërsa kryetari i kësaj gjykate paguhej 1,299 euro në muaj.

5 Shih Kodi Penal i Republikës së Kosovës, NR.04/L-082, prill 2012, neni 41.

Historiku dhe të dhënat e përgjithshme të korrupsionit

Ma shumë pare, ma shumë ‘argatë’, e ma pak punë 
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Me vendimin nr. 04/20 të Qeverisë së Kosovës të datës 20 dhjetor 2017, u vendos që të rriteshin pagat e 
kryeministrit e vartësve të tij, e rrjedhimisht kjo rritje solli përfitim te gjyqtarët dhe prokurorët e vendit.

Me këtë vendim, gjyqtari i krimeve të rënda realizon pagë mujore 2,150 euro apo një rritje prej mbi 100%, po 
ashtu, kryetari i gjykatës themelore, nga 1,169 euro sa paguhej, paguhet 2,389 euro, aq sa paguhet edhe një 
gjyqtar i Apelit, kryetari i të cilëve paguhet 2,655 euro në muaj, duke përjashtuar realizimet tjera eventuale.
Me vendimin e njëjtë, rritje proporcionale me gjyqtarët përfituan edhe prokurorët e vendit.

Po ashtu, rezulton se në sistemin gjyqësor të Kosovës, në të gjitha gjykatat e vendit, gjatë vitit 2019 u 
angazhuan rreth 40 gjyqtarë të rinj.

Pikërisht, këto dy ishin edhe ndër shqetësimet kryesore të ngritura nga vetë menaxhuesit e gjykatave por 
edhe nga shoqëria civile, duke përfshirë edhe BIRN e I/KS – numri i vogël i gjyqtarëve dhe pagat e ulëta që 
nuk motivojnë gjyqtarët e prokurorët për t’u ballafaquar si duhet me sfidat e gjyqësisë.

Nga të dhënat e paraqitura më lart, në veçanti dyfishimi i pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës 
së Kosovës, duket se ka prodhuar efektin e kundërt me atë të synuar – të paktën në rastet e korrupsionit.

Të dhënat e mbledhura nga BIRN dhe I/KS dhe të dhënat e siguruara nga SKGjK tregojnë se nga viti kur 
gjyqtarëve dhe prokurorëve iu dyfishuan pagat, kemi pasur 30% më pak aktakuza të korrupsionit të 
dorëzuara në gjykatë dhe kemi pasur 40% më pak raste të korrupsionit të kryera nga gjykatat e Kosovës.

Në vazhdim, në formë tabelare – numerike, do të pasqyrohet pakontestueshëm ulja e efikasitetit të 
prokurorive dhe gjykatave të Kosovës, duke e krahasuar punën e tyre gjatë vitit 2019, në raport me punën në 
dy vitet paraprake.

Në formë tabelare, për secilën gjykatë, do të pasqyrohet performanca në trajtimin e rasteve të korrupsionit 
dhe për më tepër, mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit, që nuk tregon shenja përmirësimi – ashpërsimi 
të dënimeve në rastet kur të akuzuarit gjenden fajtor për vepra korruptive.
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Prishtinë

Prishtinë

2017

2018

Mitrovicë

Mitrovicë

Prizren

Prizren

Gjilan

Gjilan

Pejë

Pejë

Ferizaj

Ferizaj

Gjakovë

Gjakovë

TOTAL:

TOTAL:

Lëndë të 
trashëguara

Lëndë të 
trashëguara

198

183

19

27

23

14

45

44

22

15

17

9

12

13

73

67

20

23

27

19

37

16

30

15

19

11

17

14

88

86

12

11

36

24

38

40

37

17

27

9

16

20

14

10

1

1

7

5

1

3

2

1

7

1

0

1

14

14

5

4

7

5

10

7

11

2

6

2

5

3

22

16

1

1

8

6

4

4

12

3

5

3

4

4

9

20

1

3

10

5

11

21

4

5

2

2

3

5

9

8

2

2

1

1

3

5

4

2

5

1

0

1

20

18

2

0

3

1

8

0

5

4

2

0

4

6

183

164

27

39

14

9

44

20

15

13

9

11

13

7

305

263

Lëndë të
pranuara

Lëndë të
pranuara

Lëndë të
zgjidhura

Lëndë të
zgjidhura

Dënim
me burg

Dënim
me burg

Dënim
me gjobë

Dënim
me gjobë

Dënim
me kusht

Dënim
me kusht

Aktgjykim
lirues

Aktgjykim
lirues

Aktgjykim
refuzues

Aktgjykim
refuzues

Mënyrë
Tjetër

Mënyrë
Tjetër

Lëndë të
pazgjidhura

Lëndë të
pazgjidhura

336

305

223

165

254

207

32

22

12.4%

10.6%

22.8%

17.8%

22.0%

18.3%

15.7%

29%

8.2%

9%

17.2%

14%

58

37

56+3

38

40

61

21

20

44

29



11

Prishtinë

2019

Mitrovicë

Prizren

Gjilan

Pejë

Ferizaj

Gjakovë

TOTAL:

Lëndë të 
trashëguara

164

39

9

20

13

11

7

55

19

36

22

9

9

6

66

18

20

22

10

7

7

10

5

2

6

1

1

2

19

0

4

2

1

3

3

8+2

5

4

2

5

2

1

13

1

2

9

2

0

1

6(+4)2

6

2(+3)

3

1

0

0

4

1

0

0

0

1

0

153

40

20

20

12

13

6

269

Lëndë të
pranuara

Lëndë të
zgjidhura

Dënim
me burg

Dënim
me gjobë

Dënim
me kusht

Aktgjykim
lirues

Aktgjykim
refuzues

Mënyrë
Tjetër

Lëndë të
pazgjidhura

263 156 150 30
20%

15%

21.3%

28%

18.3%

12%

18.6%

19.6%

16%

9%

4%

6%

32 27+2 28 18(+7)3 6

Viti 2019 pasqyron rënie të punës së organit të ndjekjes – Prokurorisë në ndjekjen e kryerësve të veprave 
penale të korrupsionit përmes ngritjes së aktakuzave për këtë kategori të veprave penale. 

Përderisa në vitin 2017, gjykatat e Kosovës pranuan 223 lëndë të reja – aktakuza të korrupsionit, ky numër 
gjatë dy viteve pasuese ka pësuar një rënie të dukshme.

Viti 2019 pasqyron rënie të punës së organit të ndjekjes – Prokurorisë në ndjekjen e kryerësve të veprave 
penale të korrupsionit përmes ngritjes së aktakuzave për këtë kategori të veprave penale. 

Përderisa në vitin 2017, gjykatat e Kosovës pranuan 223 lëndë të reja – aktakuza të korrupsionit, ky numër 
gjatë dy viteve pasuese ka pësuar një rënie të dukshme.

---
2 4 lëndë kanë arritur parashkrimin absolut në Gjykatën Themelore të Prishtinës 
3 Në total 7 lëndë janë parashkruar në të gjitha gjykatat e Kosovës gjatë vitit 2019.

Rënie e numrit të aktakuzave të ngritura për korrupsion 

Rënie e numrit të lëndëve të zgjidhura 

raste të pranuara 

raste të pranuara 
raste të pranuara 

2017 2018 2019

165

223

156

30%26%

2
0

17

305

të pranuara

në punë

223

559

lëndë të
trashëguara336

2
0

18

263

të pranuara

në punë

165

470

lëndë të
trashëguara305

2
0

19

269

të pranuara

në punë

156

419

lëndë të
trashëguara263
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Rënie e numrit të lëndëve të zgjidhura 

Rritje e numrit të lëndëve të pazgjidhura

lëndë të zgjidhura 

lëndë të zgjidhura 
lëndë të zgjidhura 

2017 2018 2019

207

254

150

Leximi dhe kuptimi i numrave në lidhje me rastet e korrupsionit në tri vitet e fundit nxjerr në pah të dhëna 
shqetësuese që evidentojnë rënien e numrit të lëndëve të zgjidhura të korrupsionit. 

Përkundër që në vitin 2019 gjykatat e Kosovës kanë pranuar më pak lëndë se në vitin paraprak, përkundër 
numrit më të madh të gjyqtarëve të angazhuar në zgjidhjen e lëndëve, rezulton se gjykatat e Kosovës kanë 
zgjidhur më pak raste të korrupsionit. 

Përderisa në vitin 2017, gjykatat e Kosovës kishin kryer 254 raste të korrupsionit, në vitin 2019, gjykatat e 
Kosovës kanë zgjidhur 150 lëndë apo 41% më pak lëndë të korrupsionit se në vitin 2017 dhe kjo përbën një 
rënie drastike të numrit të rasteve të zgjidhura të korrupsionit.

E dhënë tjetër që tregon se gjykatat e Kosovës nuk kanë treguar performancë të mirë në zgjidhjen e rasteve 
të korrupsionit është edhe përqindja e rasteve të zgjidhura në raport me lëndët në punë.

Gjykatat e Kosovës në vitin 2017 kishin gjithsej 559 lëndë të korrupsionit në punë dhe nga to përfunduan 
254 apo 45% të tyre. Në vitin 2018, gjykatat e Kosovës kishin gjithsej 470 lëndë të korrupsionit në punë dhe 
nga to zgjidhën 207 apo 44% të lëndëve, ndërsa në vitin 2019, gjykatat e Kosovës nga gjithsej 419 lëndë të 
korrupsionit sa kishin në punë, zgjidhën vetëm 150 lëndë apo 36% të lëndëve e kjo përben një ulje prej 8% 
në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit, krahasuar me vitin paraprak. 

Pashmangshëm se rënia e numrit të lëndëve të zgjidhura të korrupsionit nga gjykatat e Kosovës gjatë vitit 
2019 ka ndikuar që të rritet numri i lëndëve të pazgjidhura ose lëndëve që janë bartur në vitin 2020.

Përderisa gjykatat e Kosovës në vitin 2017 kishin 559 lëndë në punë, në vitin 2018 u bartën 305 lëndë, në 
vitin 2018, nga gjithsej 470 lëndë në punë, në vitin 2019 u bartën 263 lëndë, ndërsa nga 419 lëndë sa ishin në 
punë në vitin 2019, në vitin 2020 janë bartur 269 lëndë të pazgjidhura nga viti paraprak. 

2017

2017

2018

2018

2019

2019

lëndë në punë

lëndë në punë

lëndë të mbetura lëndë të mbetura lëndë të mbetura 

lëndë në punë

lëndë në punë

lëndë në punë

lëndë në punë

të kryera të kryera të kryera
254 207 150559

559
305 263 269

470

470

419

419

45% 44% 36%
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Mënyra e Zgjidhjes së rasteve të korrupsionit në nivel vendi 

Mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit sipas gjykatave

2018 2019

Aktgjykim refuzues Aktgjykim refuzues

Lëndë të zgjidhura Lëndë të zgjidhura 

20
9.6% 16.6%

25

207 419

Analizë e rasteve të zgjidhura të korrupsionit

Nëse shikojmë mënyrën e zgjidhjes së lëndëve rezulton se kemi rezultate të përziera. Përderisa kemi rritje të 
aktgjykimeve dënuese me burg efektiv, rritje të dënimeve me gjobë dhe rritje te dënimeve me kusht në raport 
me vitin paraprak, si dhe rënie të numrit të aktgjykimeve liruese. Në anën tjetër, kemi rritje dhe pothuajse 
dyfishim të aktgjykimeve refuzuese duke përfshirë edhe parashkrim të rasteve të korrupsionit. Gjithsej kemi 
7 lëndë të korrupsionit që kanë arritur parashkrim absolut në gjykatat e vendit. 

Nga gjithsej 150 lëndë të kryera nga gjykatat e Kosovës, në 25 prej tyre është nxjerrë aktgjykim refuzues nga 
gjykatat e vendit ndërsa në 7 prej këtyre kemi pasur parashkrim absolut. 

Duke e parë që të gjitha gjykatat e Kosovës gjatë vitit 2019 kanë pasur në punë 419 raste të korrupsionit – 
pra më pak se në dy vitet paraprake, rezulton shumë shqetësues numri i rasteve të parashkruara dhe rritja e 
numrit të aktgjykimeve refuzuese në tërësi. 

Gjykata Themelore e Prishtinës vitin 2019 e filloi me 164 lëndë të trashëguara nga viti paraprak, ndërsa gjatë 
vitit 2019 pranoi në punë gjithsej 55 lëndë të reja duke e çuar totalin e lëndëve në punë në gjithsej 219 lëndë 
të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare. 

Nga gjithsej 219 lëndë, Gjykata Themelore e Prishtinës ka zgjidhur 66 lëndë e ky numër është më i vogël se 
numri i lëndëve të zgjidhura në vitin 2017 – 88 lëndë dhe në vitin 2018 – 86 lëndë. 

Megjithëse Gjykata Themelore e Prishtinës ka zgjidhur më pak lëndë se në dy vitet paraprake, kjo gjykatë ka 
arritur të zvogëlojë numrin e lëndëve të pazgjidhura: nga 164 lëndë sa kishte trashëguar nga viti 2018, në 153 
lëndë me të cilat e filloi vitin 2020.

Ky zvogëlim i numrit të lëndëve të pazgjidhura,  rezulton të jetë për arsye të numrit më të vogël të lëndëve të 
pranuara në punë. Gjykata Themelore e Prishtinë në vitin 2017 kishte pranuar në punë 73 lëndë, në vitin 2018 
– 67 lëndë dhe në vitin 2019 – 55 lëndë.

2
0

17
2

0
18

2
0

19

Lëndë të 
trashëguara

Gjykata Themelore e Prishtinës

198

183

164

73

67

55

88

86

66

14

10

10

15.9%

11.6%
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27.7%

20.9%
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Nëse e shikojmë vetëm numrin e lëndëve të zgjidhura (pa e krahasuar atë në raport me numrin e lëndëve në 
punë), rezulton se kemi një ulje prej 23% krahasuar me vitin paraprak.

Mënyra e zgjidhjes së lëndëve është pothuajse e njëjtë më vitin paraprak, ndërsa kemi rritje të numrit të 
aktgjykimeve refuzuese, në mesin e tyre edhe 4 lëndë të natyrës së korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës 
zyrtare që kanë arritur parashkrimin absolut.

Pra, lajm i mirë, shikuar nga këndvështrimi i organit të ndjekjes, mund të konsiderohet ngritja e dënimeve me 
burg efektiv, po ashtu, edhe ulja e numrit të aktgjykimeve liruese, ndërsa është shumë shqetësuese rritja e 
numrit të aktgjykimeve refuzuese dhe është alarmuese që kemi pasur edhe 4 raste të parashkrimit absolut. 
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Gjykata Themelore e Prizrenit nuk ka arritur të zvogëlojë numrin e rasteve të korruspionit e as të keqpërdorimit 
të detyrës zyrtare gjatë vitit 2019, për më tepër në këtë gjykatë numri i lëndëve të mbetura, e që janë 
trashëguar në vitin 2020, është ngritur.

Nga gjithsej 9 lëndë të korrupsionit që kishte Gjykata Themelore e Prizrenit në fund të vitit 2018,  vitin 2019 
kjo  Gjykatë e mbylli me 20 raste të pazgjidhura.

Kjo përbën dyfishim të numrit të rasteve të pazgjidhura, ndërsa deri te kjo ka ardhur për disa arsye.
Fillimisht, Gjykata Themelore e Prizrenit ka zgjidhur më pak lëndë se në dy vitet paraprake, pra kemi vetëm 
20 lëndë të zgjidhura. 

Pra, Gjykata në Prizren ka zgjidhur 44% (nga 36 në 20) më pak lëndë të natyrës së korrupsionit krahasuar 
me vitin 2017 edhe pse në atë vit kishte më shumë lëndë në punë. 

Arsye tjetër pse Gjykatës në Prizren i është rritur numri i lëndëve të pazgjidhura është edhe numri i lëndëve të 
pranuara në punë. Përderisa në vitin 2017, Gjykata në Prizren kishte pranuar 27 lëndë , në vitin 2018, 19 lëndë, 
në vitin 2019 kjo Gjykatë ka pranuar gjithsej 36 lëndë të reja.

Rrjedhimisht, numri më i vogël i lëndëve të zgjidhura, shoqëruar me rritjen e numrit të lëndëve të pranuara, 
ka rezultuar me ngritjen e numrit të lëndëve të pazgjidhura në këtë gjykatë. 

Mënyra e Zgjidhjes 
Gjykata Themelore e Prizrenit ka kryer gjithsej 20 lëndë të korrupsionit dhe të keqpërdorimit të detyrës 
zyrtare. 

Nga kjo shifër, rezulton një ngjashmëri e madhe në mënyrën e kryerjes së rasteve, krahasuar me dy vitet 
paraprake. Aktgjykimet dënuese janë pothuajse të njëjta, ka rënie apo përgjysmim të numrit të aktgjykimeve 
liruese, mirëpo në anën tjetër ka edhe rritje drastike të aktgjykimeve refuzuese, ndër to edhe 3 lëndë me 
parashkrim absolut. 
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Gjykata Themelore e Pejës, gjatë vitit 2019, ka arritur të zvogëlojë minimalisht numrin e rasteve të korrupsionit 
dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Kjo gjykatë vitin 2019 e kishte filluar me 13 lëndë të pazgjidhura ndërsa 
e ka përfunduar me 12 lëndë të pazgjidhura. Pra, ka arritur që brenda 1 viti të zvogëlojë në vetëm një lëndë 
numrin e lëndëve të mbetura.

Përkundër që ky është një hap pozitiv i kësaj gjykate në trajtimin e rasteve të korrupsionit, treguesit e tjerë 
tregojnë për një performancë jo të kënaqshme në këto lëndë, krahasuar me vitet paraprake.  

Numri i rasteve të kryera në raport me numrin e rasteve në punë gjatë vitit 2019 në Gjykatën e Pejës ka rënë 
dukshëm krahasuar me dy vitet paraprake. 
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2018

2019

Pra, gjatë tri viteve të fundit, tregohet se gjykata në Pejë ka pasur ulje të vazhdueshme të numrit të lëndëve 
të zgjidhura të natyrës së korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare, ndërsa krahasuar me vitin 2017, 
kemi rënie prej 70% të numrit të rasteve të kryera. 

Arsye për këtë rënie të numrit të lëndëve të zgjidhura, sipas të dhënave, duket se është edhe numri i lëndëve 
të pranuara që ka shënuar një rënie të dukshme. 

Në vitin 2017, Gjykata në Pejë kishte pranuar në punë 30 raste, ky numër është zvogëluar në 15 lëndë në vitin 
2018, ndërsa në vitin 2019  ka pranuar vetëm 9 lëndë. 

Kjo rënie e numrit të lëndëve të pranuara,  patjetër që ka ndikuar në uljen e numrit të rasteve të zgjidhura, 
mirëpo duke ditur që numri i rasteve të pazgjidhura është zvogëluar gjatë një viti për vetëm një lëndë dhe se 
në vitin 2020, Gjykata e Pejës ka hyrë me 12 lëndë të pazgjidhura, ky fakt,  nuk duhet të përbëjë arsyetim për 
rënien drastike të numrit të lëndëve të zgjidhura nga kjo gjykatë. 

Mënyra e Zgjidhjes 
Nga numri prej 10 lëndëve të zgjidhura nga Gjykata Themelore e Pejës, vërehet se kemi rritje të dënimit me 
burg efektiv krahasuar me vitin paraprak dhe ka rënie të numrit të aktgjykimeve liruese e po ashtu rënie 
të numrit të aktgjykimeve refuzuese dhe të gjitha këto indikacione janë pozitive, ndërsa vërehet një rritje 
drastike – trefishim i numrit të aktgjykimeve dënuese me kusht. Duke e ditur rëndësinë dhe peshën e veprave 
penale nga kapitulli i korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare, shifra prej 50% e aktgjykimeve me 
kusht (në 2017 – 32%, në 2018 – 17%), nuk përbën lajm të mirë.
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Gjykata Themelore e Mitrovicës gjatë vitit 2019 jo që nuk ka arritur ta zvogëlojë numrin e rasteve të 
korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare, mirëpo edhe ka rritur numrin e lëndëve të pazgjidhura në 
fund të periudhë raportuese.

Kjo gjykatë, vitin 2019 e ka filluar me 39 lëndë të pazgjidhura të natyrës së korrupsionit dhe keqpërdorimit të 
detyrës zyrtare dhe vitin e ka përfunduar me 40 lëndë.

Deri te kjo ka ardhur përkundër që kjo gjykatë ka zgjidhur më shumë lëndë se në dy vitet paraprake nuk ka 
arritur të zgjidhë as sa numri i lëndëve të pranuara përkundër që ka shënuar ngritje të dukshme në zgjidhjen 
e lëndëve.

Gjykata në Mitrovicë, gjatë vitit 2019, ka zgjidhur 18 lëndë të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës 
zyrtare, ndërsa në vitin 2018 kishte zgjidhur 11 lëndë dhe në vitin 2017,  12  lëndë. 

Mënyra e Zgjidhjes 
Nga 18 lëndët e zgjidhura në Gjykatën e Mitrovicës rezulton se kemi ngritje të numrit të dënimeve me burgim, 
kemi rënie drastike të numrit të dënimeve me gjobë, rritje drastike të dënimeve me kusht, ulje të numrit të 
aktgjykimeve liruese dhe dyfishim të aktgjykimeve refuzuese.

Sidomos kjo e fundit, rritja e numrit të aktgjykimeve refuzuese nga 18% në vitin 2018, në 33% në vitin 2019, 
përbën të dhënë shqetësuese.

Në anën tjetër, mund të shihet si indikator pozitiv rritja e numrit të aktgjykimeve dënuese me burgim, nga 
9% sa ishte vitin e kaluar, në 27% në vitin 2019.

Sikurse në Gjykatën e Pejës, është shënuar një rritje drastike të numrit të aktgjykimeve dënuese me kusht. 
Në vitin 2018, Gjykata Themelore e Mitrovicës nxori 9% të aktgjykimeve dënuese me kusht, ndërsa në vitin 
2019, kjo shifër është rritur në 27%. 
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Gjykata Themelore e Gjilanit e ka mbyllur me barazim vitin 2019. Kjo gjykatë ka zgjidhur saktësisht aq lëndë 
sa ka pranuar në punë, 22/22.

Si rrjedhojë, kjo nuk ka ndihmuar që Gjykata e Gjilanit ta zvogëlojë numrin e lëndëve të pazgjidhura gjatë vitit 
2019. E ka filluar vitin me 20 dhe e ka përfunduar me 20.

Përtej kësaj, një matje tjetër tregon se kjo gjykatë nuk ka pasur një performancë të kënaqshme, sidomos 
nëse e krahasojmë me performancën në  dy vitet paraprake të vetë kësaj gjykate. 

Përderisa në vitin 2017, Gjykata në Gjilan kishte zgjidhur 38 lëndë, në vitin 2018 ka zgjidhur 40 lëndë, në vitin 
2019 kjo shifër pothuajse është përgjysmuar në vetëm 22 lëndë, përkundër që numri i lëndëve të pranuara 
në punë është ngritur nga 16 sa ishin në vitin 2018, në 22 në vitin 2019.
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Pra, nëse e shikojmë në raport më lëndët në punë kemi një rënie të numrit të lëndëve të zgjidhura krahasuar 
me vitin paraprak prej 14% ndërsa nëse shikojmë vetëm numrin e lëndëve të zgjidhura i bie që Gjykata në 
Gjilan ka zgjidhur 45 % lëndë më pak krahasuar me vitin paraprak. 

Mënyra e Zgjidhjes 

Nga mënyra e zgjidhjes së lëndëve të korrupsionit në Gjykatën e Gjilanit shihet se kemi ngritje të shqiptimit të 
aktgjykimeve me dënime me burgim, dhe ulje të aktgjykimeve liruese, ndërsa krahasuar me vitin paraprak, 
rezulton se kemi ngritje të aktgjykimeve refuzuese.
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Gjykata Themelore e Ferizajt, sikurse Gjykata Themelore e Mitrovicës, jo që nuk e ka zvogëluar numrin e 
rasteve te korrupsionit gjatë vitit 2019, por ky numër është rritur. 

Kjo gjykatë e filloi vitin 2019 me vetëm 9 lëndë të trashëguara nga viti paraprak, ndërsa e përfundoi me 13 
lëndë që u bartën në vitin 2020.

Deri te ky rezultat ka ardhur pasi që Gjykata Themelore në Ferizaj gjatë vitit 2019 ka zgjidhur vetëm 7 lëndë të 
natyrës së korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga 9 sa kishte pranuar këtë vit dhe nga gjithsej 
20 sa kishte në punë. 

Pra, Gjykata në Ferizaj nuk ka arritur të zgjidhë as lëndët e korrupsionit që ka pranuar në vitin 2019. 
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Pra, Gjykata në Ferizaj ka zgjidhur vetëm 35% të lëndëve në raport më lëndët e korrupsionit që ka pasur në 
punë gjatë vitit 2019, ndërsa në vitin 2018 kjo gjykatë kishte zgjidhur 45% të lëndëve, ndërsa në vitin 2017, 
Gjykata e Ferizajt kishte zgjidhur plotë 75 % të lëndëve që kishte pasur  në punë.

Po ashtu, nëse shikojmë vetëm numrin e lëndëve të zgjidhura, pa e krahasuar me numrin e lëndëve në punë, 
rezulton se kemi një rënie drastike të numrit të lëndëve të zgjidhura. 

Nga 27 lëndë që ishin zgjidhur në vitin 2017, në 9 lëndë të zgjidhura në vitin 2018 dhe në vetëm 7 lëndë në 
vitin 2019. 

Përkthyer në përqindje i bie që Gjykata në Ferizaj e ka ulur produktivitetin e zgjidhjes së lëndëve të korrupsionit 
për 74% krahasuar me vitin 2017.

Mënyra e Zgjidhjes 
Nga 7 lëndët e zgjidhura në Gjykatën Themelore të Ferizajt gjatë vitit 2019, rezulton se kemi vetëm 1 dënim 
më burgim, 3 dënime me gjobë, 2 dënime me kusht dhe 1 lëndë  e zgjidhur në mënyrë tjetër.
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Shikuar nga mënyra e zgjidhjes së lëndëve rezulton se krahasuar me vitin paraprak kemi një ngritje të 
dënimeve me burgim, ndërsa kemi ulje të numrit të aktgjykimeve liruese dhe refuzuese dhe kjo mund të 
shihet si pozitivja e vetme në Gjykatën në Ferizaj.
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Gjykata Themelore e Gjakovës ka arritur ta ulë numrin e lëndëve të pazgjidhura nga viti paraprak, nga 7 në 6 
lëndë që janë bartur në vitin 2020. 

Megjithatë, kjo është pozitivja e vetme për këtë Gjykatë, pasi që numri i lëndëve të zgjidhura ka rënë ndjeshëm.
Nga gjithsej 20 lëndë sa kishte zgjidhur kjo Gjykatë në vitin 2018, në vitin 2019 ka zgjidhur vetëm 7 lëndë apo 
plot 13 lëndë më pak se një vit më parë dhe 9 lëndë më pak se në vitin 2017.

Deri te kjo rënie kaq e madhe e numrit të lëndëve të zgjidhura mund të ketë ardhur si pasojë e rënies së 
lëndëve të pranuara në këtë Gjykatë, ku për dallim nga viti 2018 që ishin pranuar në punë 14 lëndë, në vitin 
201 vetëm 6 lëndë të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare u dorëzuan në këtë Gjykatë. 

Pra, shikuar në raport me lëndët në punë, Gjykata në Gjakovë ka zgjidhur 53.8% të lëndëve të korrupsionit 
që ka pasur në punë, mirëpo nëse shikohet vetëm numri i lëndëve të zgjidhura, rezulton se kemi ulje të 
produktivitetit 65% të kësaj Gjykate.

Mënyra e Zgjidhjes 
Shikuar nga mënyra e zgjidhjes së lëndëve, rezulton se në Gjykatën Themelore të Gjakovës kemi rritje 
te numrit të aktgjykimeve dënuese me burgim – 2 raste, kemi rritje të numrit të dënimeve me gjobë – 3 
raste, kemi ulje të dënimeve me kusht – 1 rast, kemi ulje të aktgjykimeve liruese 1 rast, ndërsa nuk kemi fare 
aktgjykime refuzuese. 
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të pranuara 

të zgjidhura 

6

7

2
0

19

të zgjidhura 

të zgjidhura 
të zgjidhura 

74%

55%
53.8%



23

lirues

lirues

7.4%

7.4%

refuzues

refuzues

7.4%

7.4%

2017

2019

2018

dënim me burg

dënim me burg

25.9%

14.2%

16 9
lëndë

të zgjidhura
lëndë

të zgjidhura

7
lëndë

të zgjidhura
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Dënimi i Korrupsionit vs Dënimi i Veprave Tjera 

Korrupsioni 

Veprat 
kundër rendit 
kushtetues

Veprat Penale 
kundër njerëzimit 
dhe vlerave të
mbrojtura me të 
drejtën ndërkom-
bëtare

Veprat
Penale 
kundër jetës 
dhe trupit 

Vepra kundër 
lirive dhe të 
drejtave të 
njeriut

Vepra Penale 
kundër të 
drejtave të 
votimit 
Vepra Penale 
kundër të 
drejtave nga 
marrëdhënia e 
punës

Vepra Penale 
Kundër 
Integritetit 
Seksual

Vepra Penale 
Kundër 
Martesës dhe 
Familjes

Veprat Pe-
nale Kundër 
Shëndetit 
Publik

Veprat 
Penale të 
narkotikëve

Krim i
Organizuar

Veprat pe-
nale kundër 
ekonomisë

Veprat Pe-
nale kundër 
pasurisë

Veprat Penale 
kundër mjedisit, 
kafshëve, bimëve 
dhe objekteve 
kulturore

Veprat Penale 
kundër sigurisë 
së përgjithshme 
të njerëzve dhe 
pasurisë

Veprat 
Penale të 
Armëve

Veprat Penale 
kundër sigurisë 
së trafikut 
publik 

Veprat Penale 
kundër adminis-
trimit të drejtësisë 
dhe administratës 
publike

Veprat Penale 
kundër rendit 
publik

Lëndë të 
trashëguara

263

23

167

717

78

121

6

195

18

13

435

57

206

360

6

17

369

44

19

19

156

3

43

197

15

34

0

56

15

2

278

6

50

114

1

8

210

7

8

0

150

8

48

232

11

57

3

91

7

0

303

7

109

151

0

8

303

20

7

4

30

4

17

132

3

0

0

27

0

0

143

2

13

68

0

3

36

7

1

1

32

0

6

14

1

4

0

5

1

0

58

1

18

9

0

2

156

0

2

2

27+2

1

7

18+6

0+1

31+1

1

9+2

4

0

50+2

1+1

18+3

9+3

0

1

65+10

2

1

0

28

2

7

15

0

3

2

16 21+5+2

1

0

15

0

4

19

0

1

8

0

0

0

18+7

0

5

21+2+1

3

13

0

0

0

22+3+3

1

44+4

23+1+2

0

0

10+1

11

2+1

1

6

1

5+1

23+22

3+4

5

0

4+4

2

0

7+7

1+1

5+5

17+19

0

1+1

17+159

0

0

0+3

269

18

161

660

78

98

3

156

25

14 -1
në kompe-

tencë

403

55

142

304

7

16

117

31

20

12

Lëndë të
pranuara

Lëndë të
zgjidhura

Dënim
me burg

Dënim
me gjobë

Dënim
me kusht

Aktgjykim
lirues

Aktgjykim
refuzues

Mënyrë
Tjetër

Lëndë të
pazgjidhura

20%

50%

35.4%

56%

27.2%

0%

04%

29.6%

12.4%

12.4%

47.1%

28.%

11.9%

45%

0%

37.5%

11.8%

25%

14.2%

25%

21.3%

0%

12.5%

6%

9%

6.8%

0%

5.49%

12.5%

22.8%

19.1%

14.2%

16.5%

5.9%

0%

25%

51.4%

0%

28.5%

50%

19.3%

12.5

14.5%

10.3%

9%

55.1%

33.3%

12%

50%

22.0%

17.1%

28.5%

19.2%

7.9%

0%

12.5%

24.7%

10%

14.2%

0%

16.6%

25%

14.5%

6.4%

0%

5.1%

66.6%

17.5%

12.5%

15.7%

4.9%

0%

3.6%

12.5%

0%

12.5%

2.6%

0%

0%

0%

16.6%

0%

10.4

10.3%

27.2%

2.4%

0%

29.6%

0%

8.2%

9.2%

14.2%

44%

17.2%

0%

0%

3.6%

55%

42.8%

25%

4%

12.5%

12.5%

19.3%

63.6%

8.6%

0%

8.7%

25%

17.2%

4.6%

28.5%

9.1%

23.8%

0%

25%

58%

0%

0%

0%
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Luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar përveç zotim i gjithë përgjegjësve të institucioneve të drejtësisë 
në Kosovë, është edhe pritje dhe kërkesë e gjithë opinionit publik në vend dhe pothuajse secilit partner 
ndërkombëtarë që vepron në Kosovë. 

Në vazhdimësi dëgjojmë kërkesën për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në një anë dhe zotimin 
e gjykatave dhe prokurorive në anën tjetër.

Mes këtyre dy të fundit zhvillohet edhe një betejë e fajësimit në distancë ku gjyqtarët fajësojnë cilësinë e 
aktakuzave ndërsa prokurorët fajësojnë gjyqtarët për lirimin e të akuzuarve për korrupsion duke pretenduar 
se kur bëhet fjalë për aktakuzat për korrupsion, gjyqtarët aplikojnë standard tjetër të vlerësimit.

Duke provuar që në mënyrë numerike të pasqyrojë dënimin e veprave penale nga kapitulli i korrupsionit dhe 
keqpërdorimit të detyrës zyrtare, BIRN dhe Internews Kosova kanë analizuar dhe krahasuar të dhënat e 
siguruara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, duke krahasuar të dhënat për secilin nga kapitujt e Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës kundrejt kapitullit të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare.

Nga analizimi i të dhënave të siguruara nga Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2019, për të 
gjitha gjykatat e Kosovës për Departamentin e Krimeve të Rënda, rezulton se korrupsioni dhe keqpërdorimi i 
detyrës zyrtare ndëshkohet me dënime me burg më pak se veprat e parapara në kapitujt tjerë të Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës të analizuar në këtë raport.

Korrupsioni vs Veprat Penale kundër rendit kushtetues
Në kapitullin e veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës bëjnë pjesë 
27 prej veprave më të rënda penale të sanksionuara me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

Gjithashtu, veprat e parapara në këtë kapitull, janë shumë komplekse dhe përbëjnë vështirësi në trajtimin e 
tyre.

Sipas të dhënave të SKGjK-së, gjykatat e Kosovës kanë pasur gjithsej 26 vepra nga ky kapitull në punë, prej 
të cilave 23 të trashëguara nga viti 2018 ndërsa 3 lëndë janë pranuar në punë në vitin 2019. Nga gjithsej 26 
lëndë në punë janë zgjidhur 8 lëndë.

Mënyra e zgjidhjes së këtyre lëndëve është si në vijim: 4 lëndë janë zgjidhur me dënim me burgim, 1 lëndë 
është zgjidhur me dënim me kusht, 2 lëndë me aktgjykim lirues ndërsa 1 lëndë në mënyrë tjetër.

Kthyer në përqindje lëndët e zgjidhura, rezulton se përderisa te veprat penale nga kapitulli i korrupsionit 
kemi vetëm 20% dënueshmëri me burgim, te veprat penale nga kapitulli kundër rendit kushtetues, kemi 
saktësisht 50% aktgjykime me dënim me burg. 

Po ashtu, nëse mbledhim aktgjykimet dënuese duke përfshirë edhe dënimet me kusht e me gjobë, rezulton 
se përderisa tek veprat penale kundër rendit kushtetues dënueshmëria është 62.5% tek veprat penale të 
korrupsionit kjo përqindje është 60%.

Në anën tjetër, shikuar aktgjykimet liruese dhe refuzuese, rezulton se te korrupsioni kemi numër më të ulët 
të aktgjykimeve liruese dhe refuzuese.

Përderisa aktgjykimet liruese dhe refuzuese përbëjnë 37.5% të aktgjykimeve për veprat penale kundër rendit 
kushtetues, rezulton se te veprat e korrupsionit 35.3% e aktgjykimeve,  janë liruese ose refuzuese.
Pra, krahasuar me veprat penale korruptive, te veprat penale kundër rendit kushtetues, kemi më shumë 
dënime me burgim, e paradoksalisht më pak aktgjykime liruese dhe refuzuese.

Rrjedhimisht, të dhënat tregojnë që në rastet e veprave penale nga kapitulli i veprave penale kundër rendit 
kushtetues kur është vërtetuar fajësia kemi pasur dënime me burg, ndërsa në rastet kur s’ka ndodhur kjo, 
kemi pasur aktgjykime liruese dhe refuzuese. Përderisa te korrupsioni kemi dukshëm më shumë dënime me 
gjobë dhe dënime me kusht. 

Rendi 
Kushtetues 
dhe siguria e 
Republikës së 
Kosovës 

Korrupsioni 

Lëndë të 
trashëguara

23

263

3

156

8

150

4

30

0

32

1

27+2

2

28

0

18+7

1

6

18

269

Lëndë të
pranuara

Lëndë të
zgjidhura

Dënim
me burg

Dënim
me gjobë

Dënim
me kusht

Aktgjykim
lirues

Aktgjykim
refuzues

Mënyrë
Tjetër

Lëndë të
pazgjidhura

50%

20%

0%

21.3%

12.5%

19.3

25%

18.6%

0% 

16.6%

12.5%

4%
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Korrupsioni vs Veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare 

Veprat penale 
kundër njerëzimit 
dhe vlerave të mbro-
jtura me të drejtën 
ndërkombëtare

Korrupsioni 

Lëndë të 
trashëguara

167

263

43

156

48

150

17

30

6

32

7

27+2

7

28

5

18+7

5+1

6

161

269

Lëndë të
pranuara

Lëndë të
zgjidhura

Dënim
me burg

Dënim
me gjobë

Dënim
me kusht

Aktgjykim
lirues

Aktgjykim
refuzues

Mënyrë
Tjetër

Lëndë të
pazgjidhura

35.4%

20%

12.5%

21.3%

14.5%

19.3

14.5%

18.6%

10.4%

16.6%

12.5%

4%

Në kapitullin e veprave penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare 
bëjnë pjesë 30 prej veprave ndër më të rënda penale të parapara me Kodin Penal të Republikës së Kosovës, 
në mesin e të cilave edhe gjenocidi e krimet kundër njerëzimit.

Gjatë vitit 2019, gjykatat e Kosovës zgjidhën 48 prej këtyre rasteve penale, prej të cilave në 35% ishin 
aktgjykime me burgim, në 12.5% dënime me gjobë dhe në 16.6% dënime me kusht. 

Kjo tregon se edhe për veprat penale nga ky kapitull, dënimet me burgim janë më të shpeshta se tek kapitulli 
i korrupsionit 20 %. Po ashtu, ka më pak dënime me gjobë, 12.5% kundrejt 21.3% në rastet e korrupsionit, e 
po ashtu më pak dënime me kusht, 14.5% kundrejt 19.3% në rastet e korrupsionit.

Shikuar nga ana tjetër, po ashtu rezulton se numri i aktgjykimeve liruese dhe refuzuese te rastet e korrupsionit 
është më i lartë krahasuar me veprat penale kundër njerëzimit. 

Përderisa në 18.6% të rasteve të korrupsionit kemi aktgjykime liruese, vetëm 14.5% e rasteve të veprave 
penale kundër njerëzimit kanë marrë epilog lirues. 

Shifra të njëjta vërehen edhe tek aktgjykimet refuzuese. Përderisa 18.6% e aktakuzave të korrupsionit janë 
refuzuar, kundrejt 10.4% në rastet e krimeve kundër njerëzimit. 

Pra, rezulton se korrupsioni krahasuar me rastet penale kundër njerëzimit është dënuar më pak me burg dhe 
është liruar e refuzuar më shumë.

Korrupsioni vs veprat penale kundër jetës dhe trupit

Në kapitullin e veprave penale kundër jetës dhe trupit bëjnë pjesë gjithsej 15 vepra, në mesin e tyre vrasja, 
vrasja e rëndë, lëndimet trupore e të ngjashme. 

Gjatë vitit 2019, gjykatat e Kosovës zgjidhën gjithsej 232 raste nga ky kapitull prej të cilave në 56% u 
shqiptuan dënime me burgim, në 6% dënime me gjobë, në 10.3% dënime me kusht. 

Përqindja e dënimeve prej mbi 56% tek këto vepra është më shumë se dyfish krahasuar me rastet e 
korrupsionit ku vetëm në 20% të rasteve është shqiptuar dënim me burgim. Po ashtu, për dallim nga dënimi 
me burgim, te korrupsioni janë shqiptuar më shumë dënime me gjobë dhe me kusht – 21.3%, respektivisht 
19.3%.

Krejt ndryshe është situata nëse shikohet nga numri i aktgjykimeve liruese dhe refuzuese.

Te këto lloj të aktgjykimeve, korrupsioni mbizotëron dukshëm mbi veprat penale kundër jetës dhe trupit. 
Përderisa te korrupsioni kemi 19.3% aktgjykime liruese, te veprat penale kundër jetës dhe trupit kemi vetëm 
6.4% aktgjykime liruese. 

Përderisa te korrupsioni kemi 16.6% aktgjykime refuzuese, në rastet e veprave penale kundër jetës dhe trupit 
kemi 10.3% aktgjykime refuzuese.  

Akoma më shqetësuese është situata kur e shohim se te veprat penale të korrupsionit kemi gjithsej 7 raste 
që kanë arritur parashkrimin absolut ndërsa te veprat penale kundër jetës dhe trupit kemi vetëm 2 raste. 

Veprat panel 
kundër jetës 
dhe trupit 

Korrupsioni 

Lëndë të 
trashëguara

717

263

197

156

232

150

132

30

14

32

18+6

27+2

15

28

21+2+1

18+7

23+22

6

660

269

Lëndë të
pranuara

Lëndë të
zgjidhura

Dënim
me burg

Dënim
me gjobë

Dënim
me kusht

Aktgjykim
lirues

Aktgjykim
refuzues

Mënyrë
Tjetër

Lëndë të
pazgjidhura

56%

20%

6%

21.3%

10.3%

19.3

6.4%

18.6%

10.3%

16.6%

19.3%

4%
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Korrupsioni vs Veprat Penale kundër narkotikëve

Veprat 
Penale të 
narkotikëve

Veprat Pe-
nale kundër 
pasurisë

Veprat 
Penale të 
armëve

Korrupsioni 

Korrupsioni 

Korrupsioni 

Lëndë të 
trashëguara

Lëndë të 
trashëguara

Lëndë të 
trashëguara

435

360

369

263

263

263

278

114

210

156

156

156

303

151

303

150

150

150

143

68

36

30

30

30

58

9

156

32

32

32

50+2

9+3

65+10

27+2

27+2

27+2

15

19

8

28

28

28

22+3+3

23+1+2

10+1

18+7

18+7

18+7

7+7

17+9

5.6%4

6

6

6

403

304

112

269

269

269

Lëndë të
pranuara

Lëndë të
pranuara

Lëndë të
pranuara

Lëndë të
zgjidhura

Lëndë të
zgjidhura

Lëndë të
zgjidhura

Dënim
me burg

Dënim
me burg

Dënim
me burg

Dënim
me gjobë

Dënim
me gjobë

Dënim
me gjobë

Dënim
me kusht

Dënim
me kusht

Dënim
me kusht

Aktgjykim
lirues

Aktgjykim
lirues

Aktgjykim
lirues

Aktgjykim
refuzues

Aktgjykim
refuzues

Aktgjykim
refuzues

Mënyrë
Tjetër

Mënyrë
Tjetër

Mënyrë
Tjetër

Lëndë të
pazgjidhura

Lëndë të
pazgjidhura

Lëndë të
pazgjidhura

47.1%

45%

11.8%

20%

20%

20%

19.1%

5.9%

51.4%

21.3%

21.3%

21.3%

17.1%

7.9%

24.7%

19.3

19.3

19.3

4.9%

12.5%

2.6%

18.6%

18.6%

18.6%

9.2%

17.2%

3.6%

16.6%

16.6%

16.6%

4.6%

23.8%

58%

4%

4%

4%

Në këtë kapitull të Kodit Penal të Republikës së Kosovës bëjnë pjesë 10 vepra penale, ndërsa gjykatat e 
Kosovës gjatë vitit 2019 zgjidhën 303 raste të kësaj natyre.

Nga të dhënat, shihet se në mbi 47% të rasteve të zgjidhura është shqiptuar aktgjykim me burgim, në 19.1% 
është shqiptuar dënim me gjobë ndërsa në 17.1% është shqiptuar dënim me kusht. 

Krahasuar me të dhënat nga veprat penale të korrupsionit, rezulton se veprat e narkotikëve janë dënuar më 
shumë me burgim sesa korrupsioni, 47% kundrejt 20% të korrupsionit, ndërsa më pak me gjobë e me kusht. 
Po ashtu, nga të dhënat e paraqitura në tabelë shihet  se kemi më shumë aktgjykime liruese dhe refuzuese 
te korrupsioni sesa te narkotikët. 

Përderisa te narkotikët kemi 4.9% aktgjykime liruese dhe 9.2% aktgjykime refuzuese, te rastet e korrupsionit 
kemi pothuajse dyfishin e lëndëve për të cilat është nxjerrë aktgjykim lirues dhe refuzues. 

Korrupsioni vs Veprat Penale kundër pasurisë 

Në këtë kapitull të veprave penale bëjnë pjesë 22 vepra penale ndër to vjedhja. Nga ky kapitull i Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës, gjatë vitit 2019 janë zgjidhur gjithsej 151 lëndë prej të cilave 45% aktgjykime me 
burgim.

Kjo përqindje e aktgjykimeve dënuese është më shumë se dyfishi i dënimeve  nëse e krahasojmë me 
aktgjykimet me burgim në rastet e korrupsionit. 

Në anën tjetër, kemi më pak dënime me kusht dhe me gjobë sesa tek rastet e korrupsionit, dhe po ashtu ka 
më pak aktgjykime liruese sesa tek rastet e korrupsionit. 

Korrupsioni vs veprat penale të armëve

4 159 raste janë bartur në kompetencë brenda gjykatës 
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Analizë e rasteve individuale sipas gjykatave të Kosovës 

Rasti ‘Pronto’

Numri i lëndës  

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

PKR.nr.90/18

Shtrirja kohore e rastit 

6 prill  2018

13 gusht 2018 

7 shtator 2018

3 prill 2019 

26 qershor 2019

1 nëntor 2019

5 nëntor 2019

25 nëntor 2019 

16 dhjetor  2019

16 dhjetor 2019

Ngritet  aktakuza;

Gjykata merr vendim për përjashtim për shkak të kompetencës lëndore;

Apeli vendos që rasti “Pronto” të gjykohej në Departamentin e Krimeve të Rënda; 

Konfirmohet aktakuza;

Të akuzuarit deklarohen të pafajshëm;

Janë dëgjuar dy dëshmitarë;

Adem Grabovci mbrohet në heshtje;

Të akuzuarit paraqesin mbrojtjen;

Ndryshohet aktakuza dhe vepra penale kualifikohet si e mbetur në tentativë;

Përfundon gjykimi;  

Shkelja e statusit të barabartë të qytetarëve të Kosovës nga neni 
193 par.4 të KPRK-es.

Adem Grabovci, Arbenita Pajaziti, Besim Beqaj, Ilhami Gashi, Njazi 
Kryeziu, Fatmir Shurdhaj, Sadat Gashi, Rexhë Abazi, Zhavit Daka, 
Zenun Pajaziti. 

Drita Hajdari

Shashivar Hoti, anëtarë Beqir Kalludra dhe Lutfi Shala. 

 Gjykata Themelore e Prishtinës



29

Aktakuza  e këtij rasti u ngrit më 6 prill 2018, pas publikimit të përgjimeve në një media online. Në përgjime 
dëgjohet Ish shefi i grupit parlamentar të PDK-së, Adem Grabovci, dhe ish- zyrtarë të lartë të vendit, kryesisht 
nga Partia Demokratike e Kosovës.

Kjo lëndë për gjykim iu nda gjykatësit Shashivar Hoti i cili më 13 gusht 2018 mori  vendim me të cilin e shpallte 
Departamentin e Krimeve të Rënda si jo-kompetent për të proceduar me rastin. 

Pas ankesës së Prokurorisë Speciale lidhur me këtë vendim, Gjykata e Apelit me vendimin e datës 7 shtator 
vendosi që kjo çështje të gjykohej nga Departamenti i Krimeve të Rënda i Gjykatës Themelore të Prishtinës.
 
Më 15 nëntor 2018, Gjyqtari i rastit Shashivar Hoti nuk lejoi leximin e aktakuzës ndaj të pandehurve duke e 
konsideruar atë të lexuar dhe duke vepruar në kundërshtim me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës.5

  
“Pastaj prokurori i shtetit ia lexon aktakuzën të pandehurit”, thuhet në dispozitën e nenit 246 të Kodit të 
Procedurës Penale të Kosovës.

Praktikë e njëjtë sikurse me leximin e aktakuzës u ndoq edhe lidhur me incizimet që u publikuan në lidhje 
me këtë rast në media, Gjykata vendosi që ato të mos dëgjohen në shqyrtim gjyqësor duke cenuar kështu 
përsëri parimin e publicitetit të shqyrtimit gjyqësor. 

Në gjykim i akuzuari i parë, Adem Grabovci zgjodhi të mbrohet në heshtje. 

Më 16 dhjetor 2019  prokurorja e rastit Drita Hajdari, në fjalën përfundimtare ndryshoi aktakuzën dhe ri-
kualifikoi veprën penale nga “Shkelja e statusit të barabartë të qytetarëve të Kosovës” nga neni 193 par.4 në 
“Shkelja e statusit të barabartë të qytetarëve të Kosovës në tentativë” nga neni 193 par.4 lidhur me nenin  
28 të KPRK.

Prokurorja e rastit Drita Hajdari gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk propozoi dëgjimin e ndonjë dëshmitari ndërsa 
mbrojtja propozoi disa dëshmitarë.  

Më 3 janar 2020, Gjykata ndaj Adem Grabocit dhe 10 të akuzuarit e tjerë shpalli aktgjykim lirues nga akuza 
për shkeljen e statusit të barabartë të qytetarëve në mungesë të provave.

Ndërsa aktgjykimi lirues ishte shpallur me 3 janar 2020, të njëjtin gjyqtari e kishte përpiluar me shkrim më 2 
mars 2020, pasi i ishte dhënë kohë shtesë nga Kryetarja e Gjykatës.

Gjykimi në rastin “Pronto” përfundoi me 12 seanca gjyqësore pas 455 ditëve ose 1 vjet e 2 muaj e 29 ditë nga 
ngritja e aktakuzës.  

 

Prokuroria Speciale në prill të 2018, ngriti aktakuzën ndaj Adem Grabovci, Arbenita Pajaziti, Besim Beqa, 
Ilhami Gashi, Njazi Kryeziu, Zenun Pajaziti, Fatmir Shurdhaj, Sedat Gashi, Ismet Neziraj, Xhavit Dakaj, Rexhë 
Abazi, në drejtim të veprës penale shkelja e statusit të barabartë të Republikës së Kosovës në tentativë duke 
u mundësuar përparësi ose privilegje personave me bindje politike ne pozita udhëheqëse në ndërmarrje 
publike.

5 https://kallxo.com/shkurt/adem-grabovci-dhe-te-akuzuarit-e-tjere-ne-rastin-pronto-deklarohen-rreth-fajesise/

 3 janar  2020 
Shpallet aktgjykimi, të akuzuarit lirohen në mungesë të provave;

Gjykimi

Aktakuza
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Rasti “TOKA 1”

Numri i lëndës  

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Gjykatësi: 

Stadi i
Procedurës: 

PKR: 610/16
“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”;

Azem Syla, Shaban Syla, Shpresim Uka, Fahredin Gashi, Hajrul-
lah Berisha,Ramadan Uka, Arton Vila, Avdyrrahman Brajshori, Ilaz 
Syla, Lubisha Vujoviq, Gazmend Gashi, Nuhi Uka, Sabedin Haxhiu, 
Lumnije Sopjani, Shqipe Maxhuni, Elheme Uka, Shqipe Sopja-
ni, Nyrtene Brajshori, Sami Maqedonci, Ndue Palushi, Ramadan 
Mavraj dhe Mustafë Haliti;

Danilo Cecarelli (EULEX), Sylë Hoxha / Naim Abazi;

Arcadius Sedeck; Beqir Kalludra, anëtarë të trupit gjykues: Lutfi 
Shala, Shashivar Hoti;

Shqyrtim Gjyqësor;

3  vjete 2 muaj

25 tetor 2016

15 dhjetor 2016

22 dhjetor 2017 

1 shkurt 2018

Ngritet aktakuza;

Mbahet seanca fillestare; 

Apeli ka vërtetuar aktakuzën ndaj Azem Sylës dhe të akuzuarve të tjerë; 

Mbahet seanca fillestare; 

Kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës dhe rasti është në fazën e dëgjimit të dëshmitarëve;

7
Seancat gjyqësore 
kanë dështuar 
të mbahen në 
periudhën

janar – dhjetor 2019;

16
Seanca ishin caktuar 
të mbahen në vitin 
2019;

2
Seanca gjyqësore 
kanë qenë të 
mbyllura për 
publikun;

1
I akuzuar ka vdekur 
gjatë procedurës deri 
më tani;

22
Seanca të mundësisë 
së veçantë hetuese 
kanë shkuar dëm;

Shtrirja kohore e rastit 
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1 shkurt 2018

20 shkurt 2018 

22 shkurt 2018 

29 qershor 2018 

3 shtator 2018

16 maj 2019

25 qershor 2019 

11 shtator 2019

27 nëntor 2019

28 tetor 2019

27 shtator 2019

5 shtator 2019 

12 mars 2018 

Kryetari i Gjykatës ka refuzuar kërkesën për përjashtimin e trupit gjykues të cilën e ka 
paraqitur avokati Besnik Berisha, mbrojtës i të akuzuarit Azem Syla; 

Lënda bartet nga EULEX te vendorët;

Lënda i caktohet gjyqtarit Beqir Kalludra; 

Dështon  seanca në mungesë të Azem Sylës, Ilaz Sylës;

Azem SyLa dhe të akuzuarit e tjerë deklarohen sërish të pafajshëm;

Dështon seanca në mungesë të akuzaurit Ndue Palushi;

Në seancë publike zbulohen emrat e dy dëshmitarëve të mbrojtur;

Mbyllet seanca për publikun;

Mbyllet seanca për publikun përsëri; 

Dështon seanca në mungesë të të akuzaurve Shaban Syla, Shpresim Uka, Fahredin 
Gashi dhe Ljubisha Vujoviq;

Dështon  seanca në mungesë të akuzuarve Azem Syla, Shpresim Uka, Fahredin Gashi, 
Nurtene Brajshori, Lumnije Sopjani, Basri Morina, Ljubisha Vujoviq;

Dështon të mbahet seanca në mungesë të avokatit Qëndrim Gashi, mbrojtës i të 
akuzuarit Qerim Metaj;

Azem Syla është liruar nga paraburgimi me arsyetimin se nuk ekziston rreziku i pengimit 
të procedurës penale;
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Ndaj ish deputetit të PDK-së Azem Syla dhe 21 të akuzuarve të tjerë  më 25 tetor 2016, ishte ngritur aktakuza 
që i ngarkon ata për shpronësimin ilegal të pronave shoqërore, krim të organizuar dhe disa vepra penale.

Ish deputeti i PDK-së Azem Syla ishte deklaruar i pafajshëm së bashku me të akuzuarit e tjerë në seancën e 
datës 15 dhjetor 2016.

Mbrojtësit e të akuzuarve kishin kundërshtuar provat e akuzës dhe kishin paraqitur kërkesën për hudhjen e 
akuzës, por gjykata e shkallës së parë e kishte refuzuar këtë kërkesë dhe kishte vërtetuar akuzën.

Apeli më 22 dhjetor 2017 vërtetoi akuzën ndaj ish deputetit të PDK-së Azem Syla dhe të akuzuarve të tjerë. 

Avokati Besnik Berisha kishte kërkuar përjashtimin e trupit gjykues që përbëhej nga gjykatësit e EULEX-it në 
këtë çështje penale por më 1 dhjetor 2018 kjo kërkesë i ishte refuzuar nga kryetari i Gjykatës. 

Gjykimin ndaj ish deputetit të PDK-së Azëm Syla dhe të akuzuarve të tjerë prej 20 shkurtit të vitit 2018 e 
morën në dorë gjyqtarët vendorë. 

Më 22 shkurt 2018 si gjykatës i çështjes u zgjodh Beqir Kalludra. 

Ish deputetit të PDK-së, Azem Sylës gjykata ia ndërpreu masën e paraburgimit më 12 mars 2018 pasi që nuk 
ekzistonte rreziku se i njëjti do të ndikojë në rrjedhjen e procedurës. 

Ndonëse kishin dështuar të mbaheshin një numër i seancave gjyqësore për shkak të akuzuarve, gjykata më 
24 mars e çoi në arrest shtëpiak Azem Sylën. 

Tri seancat e para të vitit 2019 kishin dështuar të mbaheshin ndaj ish deputetit të PDK-së Azem Sylës. E dy 
seanca të tjera në këtë vit ishin mbajtur të mbyllura për publikun. Ndërsa në shtator të vitit 2019 gjykimi në 
këtë rast kishte dështuar të mbahej edhe 2 herë të tjera. 

Në dhjetor të  vitit 2019, ky gjykim arriti në fazën e dëgjimit të dëshmitarëve. 

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, Ilaz Syla, 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”.

Gjykimi

Aktakuza
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Rasti “TOKA2”

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Gjykatësi: 

Stadi:

Krim i organizuar, nxjerrje dhe ndihmë e nxjerrjes së kundërligjshme 
të vendimeve gjyqësore, shpërdorim të detyrës zyrtare ose 
autorizimit në vazhdimësi, grabitje, falsifikim të dokumentit 
zyrtar, keqpërdorim të pozitës apo autoritetit në vazhdimësi dhe 
shpërlarje e parave në vazhdimësi.

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

Danillo Cucurreli (EULEX), vendor: Merita Bina Rugova

Beqir Kalludra 

Shqyrtim 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.

Andaj nga 6 prilli 2018 deri me 16 maj 2019  kanë kaluar 405 ditë ose 1 vit e 1 muaj e 10 ditë. Në këtë çështje 
gjyqësore është mbajtur vetëm 1 seancë gjyqësore.

Më 16 maj 2019 është mbajtur seanca e fundit për këtë rast. 

Prej momentit të vendosjes në lidhje me aktakuzën e deri më sot kanë kaluar 488 ose 1 vit e 4 muaj e 1 ditë 
pa u caktuar shqyrtimi gjyqësor.

Në këtë rast nuk është caktuar asnjë seancë gjyqësore për shkak se gjyqtari Kalludra po merret me rastin 
“Toka 1”.

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.

Gjykimi

Aktakuza
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“Rasti Viza Italiane 1”

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Trupi Gjykues:

Stadi:

Kontrabandimi me emigrantë”, “Posedim i paautorizuar i armëve”,” 
Ushtrim i ndikimit”, “Mashtrim”, “Keqpërdorim i pozitës apo 
autoritetit zyrtar”;
Astrit Haraqia, Ukë Rugova, Florian Petani, Qefser Baholli, Izet Be-
qiri;

Allan Cansick (EULEX), Florije Shamolli;

Vladimir Micula (EULEX), Naime Krasniqi-Jashanica, anëtarë 
Nushe Kukaj Mekaj dhe Vesel Ismaili;

Shqyrtim gjyqësor; Dëgjimi i dëshmitarëve;

Ndaj djalit të ish Presidentit Ibrahim Rugova, Ukë Rugovës, aktakuza është ngritur më 16 maj 2016 nga 
Prokuroria Speciale.

Ukë Rugova dhe të akuzuarit e tjerë më 30 gusht 2016 në seancën fillestare të ishin deklaruar të pafajshëm. 
 Po ashtu të pafajshëm të akuzuarit ishin deklaruar edhe pas precizimit të aktakuzës në seancën e datës 11 
janar 2017 .

Avokatët e të akuzuarve kishin parashtruar kërkesat për hedhjen e aktakuzës por në mars të vitit 2017 
gjykata refuzoi kërkesat për hedhjen e aktakuzës ndërsa në shtator të vitit 2017, Gjykata e Apelit e konfirmoi 
aktakuzën.

Në janar të  vitit 2018, lënda u bart nga EULEX-i te vendorët dhe lënda për gjykim iu nda gjyqtares Naime 
Krasniqi Jashanica.

Një vit pas pranimit të lëndës nga EULEX, gjykata caktoi seancat më datat 29 janar dhe 14 qershor 2019, të 
cilat dështuan të mbaheshin në mungesë të akuzuarve.

Gjykata më 3 korrik 2019, në mungesë të akuzuarës Liridona Beqiri, veçoi  procedurën penale ndaj Astrit 
Haraiqsë, Ukë Rugovës, Izet Beqirit, Florian Petanit e Qefser Bahollit për shkak të mos zvarritjes së procedurës 
dhe vazhdon të procedohet e veçuar për atë pjesë njihet si “Ukë Ruogova 1”.

Me 16 shtator 2019, filloi shqyrtimi gjyqësor me dëgjimin e dëshmitarëve, por seanca u mbajt e mbyllur për 
publikun.

Me 18 gusht 2019, dështoi të mbahej seanca në mungesë të akuzuarit Astrit Haraqija. 

Më 20 nëntor ishte seanca e fundit për vitin 2019.

Aktakuza është ngritur me 16 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, Ragip Gashi, 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 Prokurorisë.

Gjykimi

Aktakuza
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Rasti “Viza Italiane 2”

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Gjykatësi: 

Stadi i 
Procedues:     

Kontrabandimi me migrantë”, Posedim i  paautorizuar i armeve”,” 
Ushtrim i ndikimit”, “Mashtrim”, “Keqpërdorim i pozitës apo 
autoritetit zyrtar”

Fitim Beqiri,  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.

Florije Shamolli;

Naime Krasniqi;

Shqyrtim fillestar;

Të akuzuar në këtë rast ishin edhe Ukë Rugova, Astrit Haraqija, Florian Petarni, Izet Beqiri, Qefser Baholli 
ndërsa më 3 korrik 2019,  ndaj tyre ishte veçuar procedura penale.

Seanca e parë pas veçimit të procedurës është mbajtur më 20 dhjetor 2019, në të cilën të akuzuarit ishin 
deklaruar të pafajshëm.

Nga veçimi i procedurës e deri në mbajtjen e seancës së parë kanë kaluar 170 ditë ose 5 muaj e 17 ditë.

 
Aktakuza është ngritur me 16 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.

Gjykimi 

Aktakuza

Rasti “Banderolat”

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Gjykatësi:  

Stadi:

Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, prodhim i ndaluar

Ilir Dushi, Bersan Kolgeci, Edon Harullaga, Haki Ejupi;

Merrushe Llugiqi;

Beqir Kalludra;

Aktgjykim dënues rigjykim, aktgjykim dënues, rigjykim, proces 
gjyqësor;
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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 dënuar 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, Kryetarja e Gjykatës Themelore të Prishtinës, Afërdita 
Bytyçi e ka refuzuar kërkesën si të pabazuar.

Gjykimi ka vazhduar me të akuzuarit Ilir Dushi dhe Bersan Kolgeci. Seanca e datës 30 dhjetor 2019 kishte 
dështuar të mbahej pasi gjyqtari Beqir Kalludra ishte anëtar i trupit gjykues në rastin “Pronto”.

Seanca e radhës ishte caktuar më 3 shkurt 2020.

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.

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 PMP-Praktikën e Mirë Prodhuese.

Gjykimi 

Aktakuza
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Rasti “Stenta 1”

Vepra penale:

Numri i rastit:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Gjykatësi:  

Stadi i
Procedurës: 

Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar nga neni 422. par.1;

PKR.nr. 328/15

Ferid Agani dhe Gani Shabani;

Besim Kelmendi, Agron Bajrami, Admir Shala, Sylë Hoxha, Florije 
Shamolli;

Shadije Gerguri;

Aktgjykim dënues, Rigjykim;

129 ditë apo 4 muaj e 7 ditë    

1044 ditë ose 2 vjet e 10 muaj  

1288 ditë ose 3 vjet e 6 muaj 

1 muaj e 6 ditë 

kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës e deri te seanca fillestare;

kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës e deri te dhënia e vendimit në shkallë të parë;

kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës e deri në kthimin e çështjes në rigjykim;

kanë kaluar nga kthimi i çështjes në rigjykim deri në caktimin e seancës;

Më 14 qershor 2016 ishte ngritur aktakuza ndaj 64 të pandehurve.

Me 21 tetor 2016, ishte paraparë të mbahej seanca fillestare në sallën e konferencave në Pallatin e Drejtësisë. 

Por, kjo seancë kishte dështuar të mbahej në mungesë të akuzuarit Agron Besimi. 

Në këtë seancë, avokatët Adem Vokshi dhe Nikë Shala kishin kërkuar veçimin e  procedurës ndaj Ferid Aganit 
dhe Gani Shabanit për shkak të efikasitetit të procedurës penale. 

Më 28 shkurt 2017, seanca kishte dështuar të mbahej në mungesë të akuzuarit Bedri Sahiti. 

Më 19 maj 2017, të akuzuarit Agani dhe Shabani ishin deklaruar të pafajshëm përballë akuzës për keqpërdorim 
të detyrës zyrtare. 

Më 5 gusht 2017, Gjykata Themelore në Prishtinë refuzoi kundërshtimet e mbrojtësve lidhur me aktakuzën, 
ndërkaq në nëntor të 2017 Gjykata e Apelit e ktheu në rivendosje çështjen e kundërshtimit të aktakuzës. 

Më 26 shkurt të vitit 2018, Gjykata Themelore e veçoi procedurën në tri pjesë, në “Stenta 1”, “Stenta 2”, 
“Stenta 3”.

Në korrik të vitit 2018 kishte filluar shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje penale.

Ndërsa më 24 prill 2019 gjykata kishte dënuar të akuzuarin  Ferid Agani me 2 vjet e 6 muaj burgim dhe Gani 
Shabani me 2 vjet burgim.

Gjykimi 
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Më 15 gusht 2019, avokati Adem Vokshi, mbrojtës i të akuzuarit Ferid Agani kishte parashtruar ankesë ndaj 
aktgjykimit të datës 24 prill 2019, në drejtim të shkeljeve procedurale, vërtetimit të gabueshëm dhe jo të 
plotë të gjendjes faktike, aplikimit të gabueshëm të drejtës material, vendimit mbi dënimin.

Më 24 dhjetor 2019, Gjykata e Apelit e ka kthyer çështjen në rigjykim dhe rivendosje për shkak se gjykata e 
shkallës së parë kishte shkelur dispozitat procedurale dhe  kishte vërtetuar në mënyrë të gabueshme dhe jo 
të plotë gjendjen faktike.
 

Aktakuza e ngritur nga Prokuroria Speciale pretendon për një rrjet abuziv të mjekëve. Në Rastin ‘Stenta’ të 
akuzuar janë 44 mjekë dhe 1 infermier, të punësuar në institucione publike shëndetësore dhe 13 punonjës 
ose ish-punonjës të sektorit privat shëndetësor.

Aktakuza i ngarkon të pandehurit se të njëjtit kanë vepruar në kundërshtim më Ligjin për Prokurimin Publik 
dhe Udhëzimet Administrative të Ministrisë së Shëndetësisë duke lejuar pagesat për trajtimin e pacientëve 
jashtë Institucioneve publike shëndetësore për periudhën 2011 - 2015.

Sipas aktakuzës, këta dy të akuzuar i kanë mundësuar përfitim financiar spitalit privat “IMH” në shumë 
prej 4,050,958.00 euro dhe spitalit privat “EDA” në shumën prej 504,595.00 euro, apo të dyja spitaleve në 
shumë të përgjithshme prej 4,555,553.00 euro, duke e dëmtuar buxhetin e Kosovës.

Ky është rast i shënjestruar për liberalizim të vizave që fillon nga viti 2015. 

Aktakuza ishte ngritur më 6 korrik 2015.

Më 14 janar 2016 ishte e caktuar seanca fillestare në këtë proces gjyqësor por e njëjta kishte dështuar të 
mbahej në mungesë të të akuzuarve Arian Lleshi, Shpend Agani, Ilir Tolaj, Zenel Kuçi, Valentina Pacolli, 
Më 15 janar 2015 kishte dështuar të mbahej seanca në mungesë të akuzuarve Tolaj dhe Lleshi. 

Ndërsa më 20 janar 2016, ishte mbajtur seanca fillestare. 

Pra, nga ngritja e aktakuzës e deri në mbajtjen e seancës fillestare kanë kaluar 198 ditë ose 6 muaj e 14 ditë.
 
Më 20 janar 2016, të akuzuarit Arian Lleshi dhe Shpend Agani kishin hyrë në marrëveshje mbi pranimin e 
fajësisë dhe ndaj tyre ishte veçuar procedura penale.

Më 6 qershor 2018  Ilir Tolaj dhe të akuzuarit e tjerë ishin liruar nga akuza për shkak se me asnjë provë nuk 
është vërtetuar se të njëjtit kanë kryer veprën penale.

Në aktgjykimin e lexuar nga kryetarja e trupit gjykues Valbona Selimaj u tha se me asnjë provë nuk është 
arritur të vërtetohej pretendimi i Prokurorisë Speciale se të akuzuarit kanë kryer veprat që u viheshin në 
barrë. 

Gjykimi 

Aktakuza

Rasti “Ministria e Shëndetësisë II”

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Gjykatësi: 

Stadi i 
Procedues:     

Keqpërdorim i detyrës zyrtare nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 
31 të KPK-së, mashtrim nga neni 261 lidhur me nenin 23   nga 
shmangien nga tatimi nga neni  249  

Ilir Tolaj, Bekim Fusha, Zenel Kuqi,  Valentina Haxhija-Pacolli, 
Florije Tahiri si dhe Remzije Thaçi.

Florije Shamolli. 

Valbona Musliu-Selimaj, anëtarët - Allten Murseli dhe Vesel
Ismajli.

Aktgjykim lirues, Aktgjykim Dënues.

---
6 https://kallxo.com/shkurt/gjykata-vendosi-per-ilir-tolajn/
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Më 13 dhjetor 2019, Apeli ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë të datës 6 qershor 2018 dhe për të 
akuzuarit Ilir Tolaj, Bekim Fusha dhe Zenel Kuqi, Valentina Haxhija Pacolli, Remzije Thaçi dhe Florije Tahiri i 
ka gjetur fajtorë duke i dënuar si në vijim:

Gjykata e Apelit të akuzuarin Iliri Tolajn e dënoi me 3 vite burgim efektivë, Zenel Fushën me 2 vite e 8 muaj,  
Bekim Fushën me 2 vite e 4 muaj burgim.

Ndërsa, Valentina Haxhiaj-Pacollin, Remzije Thaçin dhe Florije Tahirin i dënoi me burgim në kohëzgjatje prej 
6 muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse brenda 1 viti nuk kryejnë vepra të tjera penale.

Ndërsa e dëmtuara Ministria e Shëndetësisë për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në 
kontest të rregullt civil. 

Apeli si rrethana rënduese ka marrë shkallën e përgjegjësisë e cila, sipas gjykatës, në raport me të akuzuarit 
Ilir Tolaj dhe Zenel Kuqi dhe Bekim Fusha ka qenë shkallë e lartë e pjesëmarrjes në kryerjen e veprës penale 
pasi kanë vepruar me dashje direkte për mos përmbushjen e detyrimeve ligjore për zbatimin e procedurave 
sipas ligjit të prokurimit dhe ligjit për menaxhimin e financave publike. 

Po ashtu si rrethanë rënduese ishte marrë edhe dëmi që i ishte shkaktuar parasë publike. 

Aktakuza e Prokurorisë Speciale që ishte ngritur më 6 korrik 2015 nga Prokurori Afrim Shefkiu por ishte 
prezantuar nga Florije Shamolli ndaj të akuzuarve përbëhet nga katër pika.

Pika e parë akuzon Ilir Tolajn, Bekim Fushën dhe Zenel Kuqin se gjatë periudhës 23. 5.2011 deri 31.12.2011 
në Prishtinë, në bashkëveprim, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, me qëllim që të përfitojë 
dobi materiale kompania “KMI” sh.p.k. Drenas, me bashkëpronar Arion Lleshi dhe Shpend Agani, i tejkalojnë 
kompetencat e tyre si dhe nuk i përmbushin detyrat zyrtare të tyre, ku si rezultat kompanisë “KMI” i kanë 
sjellë dobi materiale në shumë prej 400.000 euro. Në vlerë të njëjtë ata i kanë shkaktuar dëm buxhetit të 
Kosovës.

Për këtë prokuroria i akuzon se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare.
Pika e dytë e aktakuzës e akuzon Zenel Kuqin se në cilësinë e menaxherit të prokurimit në Ministrinë e 
Shëndetësisë  gjatë periudhës ndërmjet 23.05.2011 dhe 31.12.2011 i tejkalon kompetencat e tij me qëllim të 
përfitimit të dobisë materiale nga kompania “ACG dhe STANDART”, për aktivitetin e prokurimit  “Renovimi 
gjeneral i aneksit të emergjencës ekzistuese në QKUK”, kompania “ALB ARCHITECT” në aktivitetin e 
prokurimit “Renovimi gjeneral dhe adaptimi i katit përdhes në Klinikën Interne, në repartin e ri për dializë në 
QKUK”, dhe kompania “Life Farm” për aktivitetin e prokurimit “Furnizim me infuzione”, duke i shkaktuar dëm 
buxhetit të Kosovës në vlerën totale 276.307.97 euro.

Me këtë në vazhdimësi ka kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Pika e tretë e akuzon Valentina Haxhijajn, Remzije Thaqin dhe Florije Tahirin se gjatë periudhës kohore 
23.05.2011 deri 31.12.2011, Valentina Haxhijaj në cilësinë e kryetares  së komisionit për mbikëqyrjen e 
ekzekutimit të kontratës me kompaninë “KMI”, sh.p.k. si dhe Remzije Theqi dhe Florije Tahiri në cilësinë e 
anëtares në bashkëveprim duke e shfrytëzuar autoritetin zyrtar më qëllim që të përfitojë dobi materiale 
kompania “KMI” i kanë tejkaluar kompetencat e tyre dhe nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare, ku si pasojë 
i kanë sjellë përfitim kompanisë dobi materiale në shumën rreth 400.000 euro.

Pika e katërt e akuzon Arion Lleshin dhe Shpend Aganin se gjatë periudhës 23.05.2011 deri 31.12.2011, në 
cilësinë e bashkëpronarëve të biznesit “KMI” sh.p.k. me qëllim që vetit t’i sjellin dobi pasurore e mashtrojnë 
ose e sjellin Ministrinë e Shëndetësisë në lajthim me anë të paraqitjes së rreme apo duke i fshehur faktet. Me 
këtë e shtyjnë Ministrinë që të veprojë në dëm të pasurisë së saj duke dëmtuar buxhetin e saj rreth 400.000 
euro në atë mënyrë që kanë përpiluar dhe përdorur dokumente të falsifikuara gjatë pjesëmarrjes në tenderin 
“klasifikimi dhe shkatërrimi i barnave me afat të skaduar” dhe gjatë procesit të klasifikimit e shkatërrimit të 
barnave kanë falsifikuar fletë-peshimet e sasive të barnave me afat të skaduar.

Aktakuza
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Aktakuza në këtë proces gjyqësor është ngritur më 28 gusht 2018 ndërsa seanca fillestare në të cilën të 
akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm ishte mbajtur me 29 tetor 2018.

Më 30 nëntor 2018, të akuzuarit kanë kundërshtuar provat dhe kanë parashtruar kërkesë për hedhjen e 
aktakuzës, ndërsa më 25 janar 2019 gjykata ka refuzuar kërkesat për hudhjen e aktakuzës.

Gjykata e Apelit më 11 shkurt 2019 kishte konfirmuar aktakuzën ndaj Zekës, Kërliut dhe Krasniqit.

Më 27 mars 2019 ishte mbajtur seanca e parë pasi aktakuza ishte konfirmuar nga Apeli.
 
Më 8 prill 2019 kishte filluar procedura e të provuarit me dëgjimin e dëshmitarëve. 

Ky proces gjyqësor është në fazën e dëgjimit të dëshmitarëve, Prokuroria  Speciale ka propozuar dëgjimin e 
500 dëshmitarëve.

Gjykata në mënyrë unanime më 12 tetor 2019 mori vendim për publikimin e seancës vetëm me inicialet e të 
akuzuarve.

Me këtë veprim trupi gjykues ka rënë ndesh me nenin 301 par. 3 si dhe ka shkelur nenin 293 lidhur me parimin 
e publicitetit, nenin 294 i cili në mënyrë decidive parasheh rastet kur mund të përjashtohet publiku. 

Deri më tani, në gjykimin e shënjestruar për liberalizim të vizave kanë dështuar të mbahen 3 seanca gjyqësore.
Më 10 korrik 2019, kishte dështuar të mbahej seanca për shkak të mungesës së anëtares së trupit gjykues 
Nushe Kukaj Mekaj. 

Më 9 shtator 2019, kishte dështuar të mbahej seanca për shkak se i akuzuari Ilir Krasniqi kishte probleme 
shëndetësore. 

Më 19 shkurt 2020, gjykimi dështoi të mbahej për shkak se i akuzuari Ilir Krasniqi, nuk ishte në gjendje të mirë 
shëndetësore dhe do t’i duhej të shkonte jashtë vendit për operim.

Gjykata mori vendim me të cilin seanca u shty në kohë të pacaktuar duke shkelur nenin 285 par.2 të KPRK-
ës i cili parasheh se seanca në shqyrtimin gjyqësor duhet të caktohet brenda 1 muaji nga seanca e fundit. 

Po ashtu gjykata ka rënë ndesh edhe me rekomandimin obligues të takimit të datës 22 mars 2018, i cili ka 
paraparë që seancat në rastet e shënjestruara të mos shtyhen më shumë se 10 ditë.

Gjykimi

Rasti “Viza”

Vepra penale:

Numri i lëndës:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Gjyqtari: 

Stadi:  

Mashtrim, Shmangie nga Tatimi dhe Pastrim i parave;

PKR/206/18;

Milaim Zeka, Edmond Kerliu, Ilir Krasniqi;

Atdhe Dema;

Mustafë Tahiri, Vesel Ismaili, anëtarë të trupit gjykues Naime Kras-
niqin Jashanica dhe Nushe Kukaj Mekaj tani gjyqtari Lutfi Shala;

Shqyrtim gjyqësor; Procedura e provave; 
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Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës më 28 gusht 2018 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.

Aktakuza

Rasti “Ferronikeli”

Vepra penale:

Numri i lëndës:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Gjyqtari: 

Stadi:  

Keqpërdorim i detyrës zyrtare nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 
të KPRK-ës, Punimet ndërtimore të kundërligjshme nga neni 343 
par.1, Ryshfeti nga neni 344, Ushtrim i ndikimit nga neni 345; 

PKR.nr. 53/17;

Shukri Buja, Nebih Zeqiri, HAlit Gashi, Fahri Retkoceri, Hashim 
Viseshella, Edmond Rexhepi, Driton  Avdiu, Burim Kodra, Bajram 
Rizani dhe Magbule Sadiku;

Agron Bajrami;

Beqir Kalludra anëtarë të trupit gjykues Shadije Gërguri dhe 
Violeta Namani;

Aktgjykim dënues, lirues, refuzues, Rigjykim;

13 shkurt 2017

28 prill 2017 

31 maj 2017

5 tetor 2018  

12 qershor 2019

Është ngritur aktakuza  në këtë çështje penale;

Është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar;

është kërkuar hedhja e akuzës;

gjykata e shkallës së parë ka vendosur lidhur me këtë çështje penale;

Apeli e kthen në rigjykim rastin; 

129 ditë apo 4 muaj e 7 ditë    

277 ditë 

Kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës deri në shqyrtimin fillestar;

Gjykata e shkallës së parë nuk ka caktuar seancë pas kthimit në rigjykim; 

Shtrirja kohore e rastit 
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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 bashkë kryerje 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. 

Në rastin e shënjestruar për liberalizim të vizave ndaj  Ish-kryetarit të  komunës së Lipjanit, Shukri Buja, dhe 
9 të akuzuarve të tjerë aktakuza  është ngritur me 13 shkurt 2017.

Ish deputeti i PDK-së, Shkuri Buja më 28 prill ishte deklaruar i pafajshëm përballë akuzës së Prokurorisë.

Ndërsa më 31 maj i akuzuari Buja dhe të bashkakuzuarit e tjerë kishin kundërshtuar provat e akuzës dhe 
kishin kërkuar të hudhej aktakuza. 

Më 25 maj 2018, ish kryetari i Lipjanit Shukri Buja në gjykim ishte ballafaquar me dëshmitarët Ismet Jashanica, 
inspektor i ndërtimit në Lipjan, Fahri Retkoceri nga kompania “Standard-Benz”, Lulzim Rrustemi kryesues i 
Kuvendit Komunal të Lipjanit, Hanushe Berisha nëpunëse për Planifikimin dhe urbanizëm  dëshmuan në 
gjykimin e Bujës për dëmtimin e pretenduar të Komunës së Lipjanit. 

Ish deputeti i PDK-së, Shukri Buja dhe 9 të akuzuarit e tjerë më 25 maj 2018, dhanë mbrojtjen para gjykatës.
Gjykimi i shënjestruar për liberalizimin e vizave ndaj ish kryeratit të Lipjanit Shkri Bujës kishte dështuar të 
mbahej 2 herë. 

Më 14 qershor 2018 në mungesë të kryetarit të trupit gjykues Beqir Kalludra për shkak se i njëjti ishte në 
udhëtim zyrtar ndërsa më 4 korrik 2018, kishte dështuar të mbahej  për shkak të grevës së punëtorëve të 
judikaturës. 

Më 5 tetor 2018 ish kryetari Shukri Buja, ishte 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.

Gjykata e Apelit më 12 qershor 2019, e anuloi aktgjykimin e Gjykatës Themelore pas shqyrtimit të ankesave 
dhe çështjen e ktheu në rigjykim për shkak të shkeljeve të dispozitave esenciale ngase dispozitivi i tij është i 
paqartë nga arsye se është ne kundërshtim me arsyetimin e tij.

277 ditë kanë kaluar  nga koha kur lënda është kthyer në rigjykim  pa u caktuar asnjë seancë, me arsyetimin 
e gjyqtarit të rastit Beqir Kalludra se është duke u marrë me rastin “TOKA”.

Gjykimi 

Aktakuza
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Rasti “Avokat III”

Vepra penale:

Numri i lëndës:

I akuzuar:

Prokurori: 

Gjykatësi: 

Stadi:  

Mashtrim

PKR.nr. 107/18;

Haxhi Çekaj, avokat Besnik Berisha

 Sylë Hoxha;

Valbona Selimi anëtarë të trupit gjykues Vesel Ismaili dhe Naime 
Krasniqi Jashanica

 Aktgjykim  dënues;

Gjykimi 

5 seanca 

399  ditë ose 1 vit e 1 muaj e 4 ditë 

964 ditë ose 2 vite e 7 ditë 

 kanë dështuar të mbahen në këtë proces gjyqësor në mungesë të akuzuarit dhe 

kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës e deri në seancën për negocimin e  marrëveshjes
mbi pranimin e fajësisë.

kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës e deri në shpalljen e aktgjykimit në shkallë të parë.

22 shkurt 2019

5 korrik 2019 

26 shtator 2019

7 tetor 2019

25 mars 2019

ka dështuar të mbahet gjykimi në mungesë të akuzuarit Haxhi Cekaj;

dështoi të mbahet gjykimi në mungesë të dëshmitarit Jashar Lokaj;

dështoi të mbahej gjykimi në mungesë të avokatit Besnik Berisha;

kishte dështuar të mbahej gjykimi në mungesë të akuzuarit Haxhi Cekaj;

dështoi të mbahej gjykimi në mungesë të kryetares së grupit gjykues Valbona Selimaj e 
cila ndodhej në pushim vjetor;

Shtrirja kohore e rastit 
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Rast i shënjestruar për liberalizimin e vizave në procesin gjyqësor ndaj avokatit Haxhi Çekaj, i akuzuar për 
mashtrimin e klientës  Merita Imeraj, ka filluar më 12 prill 2017, ndërsa në seancën e datës 16 maj 2018, kishte 
dështuar të arrinte marrëveshje mbi pranimin e  fajësisë me Prokurorinë Speciale dhe palët u lëshuan në 
shqyrtim gjyqësor të çështjes.

Gjykata më 2 dhjetor 2019, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor e shpalli fajtor Çekajn dhe e dënoi me 6 
muaj burgim i cili me pëlqimin e të akuzuarit u zëvendësua me dënim me gjobë në shumë prej 5 mijë euro 
dhe 3 mijë euro dënim me gjobë. 

Po ashtu të njëjtit si dënim plotësues i‘u shqiptua edhe ndalimi i ushtrimit të profesionit të avokatisë në 
kohëzgjatje prej 1 viti.

Avokati Besnik Berisha, mbrojtës i të akuzuarit Haxhi Çekaj, ka paralajmëruar ankesë ndaj aktgjykimit.

Sipas aktakuzës, i pandehuri Haxhi Çekaj, në cilësinë e avokatit të Nimon Berishës, me qëllim të përfitimit 
të dobisë pasurore për veten apo për personin tjetër apo për t’i shkaktuar dëm personit tjetër në këtë rast të 
dëmtuarës Mirjeta Imeraj dhe atë në vazhdimësi duke filluar nga data 06.01.2015 e deri në datën e arrestimit 
më 15.02.2017, nga ajo kishte marrë para për mbrojtjen e Nimon Berishës që është babai i të dëmtuarës, në 
emër të ekspertizave në Turqi shumën prej 43 mijë eurove si dhe shumën në emër të trupit gjykues 40 mijë 
euro. Dëmi i shkaktuar kalon shumën prej 50 mijë eurove.

Gjykata Themelore e Prishtinës  gjatë periudhës  Janar - Dhjetor 2019 mori këto aktgjykime:

Aktakuza

Të akuzuar

Haxhi Cekaj

Granit Hyseni

Orhan Agushi

Ekrem 
Zhegrova

Fadil Surkishi

Gjemë Shala 

Megzon 
Zejnullahu 

Safet Zajmi 

Burim Veseli 

Bukurije 
Haxhimurati

Hashim 
Drenica

Pkr.nr.107/18

Pkr.nr.110/19

Pkr.nr.106/16

Pkr.nr.236/19

Pkr.nr.355/17

Pkr.nr.191/19

Pkr.nr.252/19

Pkr.180/19

Pkr.484/16

Pkr.484/16

Pkr.191/19

Vep. Penale

Mashtrim

Përvetësim ne 
detyre

Përvetësim

Marrje ryshfeti

Keqpërdorim I 
detyrës zyrtare

Keqpërdorim 

Dhënie ryshfeti

Dhënie ryshfeti 

Ushtrim ndikimi 

Ushtrim ndikimi

Keqpërdorim

Aktgjykim

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

D. Kryesor

6 muaj
burgim 

D. gjobë

3 mije
euro

3,500
euro 
500
euro 

1 mijë
euro

1 vit burgim
me kusht.

1 vit burgim 
efektiv 

1 vit burgim
 me kusht

1 vit burgim 
efektiv

1 vit burgim 
efektiv

3 muaj 

1 mijë
euro

1mijë
euro

300
euro

500
euro

3,600
euro

D. Plotësues 

1 vit ndalimi I 
profesionit
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Ismet Haliti

Ismet Canolli 

Xhavit Avdiu

Taulant 
Tahirsylaj

Avdylkadër 
Muçaj

Ferid Agani

Gani
Shabani

Nexhat 
Demaku dhe 
Sadik Tahiraj

Agim
Shishani

Edita
Dula 

Tahir
Zeneli

Xhema
Binaku

Agron 
Mustafa,Ejup 

Qerimi 
dhe Rexhë 
Gjonbalaj

Vehbi 
Dragusha,

Ejup Grajqevci 
dhe Fahri 

Fazliu

Ferdije Zhushi 
dhe Basri 

Morina

Naser Osmani, 
Melita 

Ymeraga, 
Adrian 

Kelmendi, 
Bahri Shabani, 

Shkelzen 
Lluka, Naim 

Avdiu

Ajet Demiri

Pkr.nr.03/18

Pkr.nr.03/18

Pkr.nr.188/18

Pkr.nr110/17

Pkr.369/16

Pkr.nr.369/16

Pkr.nr.

Pkr.286/18

Pkr.286/18

Pkr.627/15

Pkr.nr.

PS.nr.20/19

Pkr.nr.111/13

Keqpërdorim I 
detyrës zyrtare

Keqpërdorim I 
detyrës

Keqpërdorim I 
detyrës 

Keqpërdorim i 
detyrës zyrtare 

Keqpërdorim I 
detyrës zyrtare

Keqpërdorim i 
detyrës zyrtare

Keqpërdorim I 
detyrës zyrtare

Keqpërdorim I 
detyrës zyrtare

Keqpërdorim I 
detyrës zyrtare

Përvetësim ne 
detyre 

Keqpërdorim I 
detyrës zyrtare

Keqpërdorim i 
detyrës zyrtare

Keqpërdorim I 
detyrës zyrtare

Keqpërdorim I 
detyrës zyrtare

Keqpërdorim I 
detyrës zyrtare

Keqpërdorim I 
detyrës zyrtare

Konflikt Interesi

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

Dënues

Lirues

Lirues

Lirues

Lirues

Lirues

Lirues

Lirues

Lirues

Lirues

Dënues

9 muaj burgim 
efektiv

6 muaj
burgim

6 muaj
burgim

10 muaj 
burgim

1 vit
burgim

2 vite e
6 muaj

2 vite
burgim

1,800
euro
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Adem 
Grabovci, 
Arbenita 

Pjaziti, Ihmani 
Gashi, Besim 
Beqaj, Nijazi 

Kryeziu,

Zenun Pajaziti, 
Fatmir 

Shurdhaj, 
Sadat Gashi, 
Ismet Neziraj, 
Xhavit Dakaj,

Rexhë Abazi

Halil
Sylejmani

Aziz Tafa 

Moslajmërim 
I veprave 

penale

Përvetësim ne 
detyre 

Pkr.nr.90/18

Pkr.nr.229/18

Pkr.124/19

Shkelja e 
statusit të 

barabartë të 
shtetasve të 

Republikës së 
Kosovës

Lirues

Lirues

Refuzues

Rasti “ KRISTAL“  

Numri i lëndës  

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

Stadi: 

PKR. 76/18;
Krim i Organizuar nga neni 274 par. 3 të KP-së, lidhur me veprën 
penale detyrim nga neni 267 par. 2 lidhur me nenin 23 të KPK, 
fajdeja nga neni 343 par. 3 të KP-së. Organizim i skemave pira-
midale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 300 par. 3 lidhur me 
par. 2 e lidhur me nenin 31 të KP-së, shpërlarja e parasë nga neni 
308 të KP-së, lidhur me nenin 32 par. 2 dhe 12 nën par 2.1 të Ligjit 
nr.03/L-96 për ndalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit. Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautor-
izuar të armëve;

Tunë Kqira, Kastriot Kqira, Gjon Kqira, Benson Buza, Gjekson Kqira, 
Gëzim Kqira, Marjan Kqira, Besfort Omaj;

Merita Bina – Rugova – Prokuroria Speciale;

Xheladin Osmani Kryetar i trupit gjykues. 
Artan Sejrani dhe Refki Piraj – anëtarë të trupit gjykues.

Aktgjykim Dënues dhe Lirues – Rigjykim – Aktgjykim Dënues dhe 
Lirues;

Gjykata Themelore e Prizrenit 
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Ngritet aktakuza nga Prokuroria Speciale e Kosovës;7 

Shqyrtimi i dytë të akuzuarit kërkojnë hedhjen e aktakuzës;8 

Gjykata Themelore në Prizren shpall aktgjykimin;9

Apeli e kthen në rigjykim rastin;

Gjykata Themelore Prizren shpall aktgjykimin;10

18 maj 2016 

17 tetor 2016 

12 shkurt 2018 

Tetor 2018 

Maj 2019 

Shtrirja kohore e rastit 

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 Kqira është shpallur fajtor për veprën penale Organizim i skemave piramidale 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 Kqira është shpallur fajtor për veprën penale i skemave piramidale 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 Kqira është shpallur fajtor për veprën penale mbajtja në  pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 
të armëve, me dënim me gjobë prej 1,500 Euro.

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)

---
 
7 https://kallxo.com/aktakuze-ndaj-14-personave-per-krim-te-organizuar-dhe-fajde/

8 https://kallxo.com/mbrojtja-kundershton-aktakuzen-ndaj-tune-kqires-dhe-te-tjereve/

9 https://kallxo.com/gjykata-denon-10-persona-per-fajde-e-detyrim-ne-grupin-e-kqirajve/

10 https://kallxo.com/shkurt/denohet-grupi-i-kqirajve-per-fajde/
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Kundër aktgjykimit paraqitën ankesë pala e dëmtuar, Prokuroria Speciale e Kosovës si dhe avokatët e të 
akuzuarve.

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 e dispozitave të procedurës penale është se në hyrje të aktgjykimit nuk 
është cekur fare se i akuzuarit Tunë Kqira, Kastriot Kqira, Gjon Kqira, Marjan Kqira, Benson Buza, Gjekson 
Kqira, 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 procesmbajtëses, 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 
policë të propozuar nga ana e Prokurorisë, gjithashtu të merrë 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 propozimit të prokurorisë, lidhur me vendimet mbi konfiskimet, gjykata e Apelit ka gjetur 
se për këtë duhet të vendosë 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. 

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 joproporcionale 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. 

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. 
 

Gjykata e Apelit

Vendimi i Apelit

Aktakuza 

Aktakuza 
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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 avokat 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 avokat 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. 

Në muajin mars të vitit 2019, kryetari i Gjykatës Themelore Prizren Ymer Hoxha ka refuzuar kërkesën e 
Prokurores Merita Bina – Rugova për përjashtim të kryetarit të trupit gjykues Xheladin Osmani. 

Më 18 Maj 2019 ka vazhduar rigjykimi me dëgjimin e dëshmitarëve.

Në seancën e datës 23 Maj 2019 janë lexuar shkresat e lëndës dhe provat materiale. 

Më 24 Maj 2019 seanca gjyqësore ka filluar nga ora 10:00, me mbrojtjen e të akuzuarve, të cilët kanë qëndruar 
pranë mbrojtjes së dhënë në shqyrtimin e I-rë. 

Pas dhënies së fjalës përfundimtare nga palët seanca ka përfunduar para orës 12:00, ndërsa trupi gjykues 
shpalljen e aktgjykimit e ka caktuar ditën e njëjtë në ora 15:00.

Turpi Gjykues ka gjykuar rastin si më tutje: 

Pjesa liruese e aktgjykimit:

Tunë Kqira, Kastriot Kqira, Gjon Kqira, Benson Buza, Besoft Omaj, Gjekson Kqira dhe Gëzim Kqira, janë liruar 
nga këto pika të aktakuzës:

Tunë Kqira për veprën penale Krim i Organizuar lidhur me veprën penale detyrim, ndërsa lidhur me veprën 
penale Fajdeja.

Gjon Kqira dhe Marian Kqira për veprën penale Krim i Organizuar, lidhur me veprën penale detyrim dhe lidhur 
me veprën penale Fajdeja, ndërsa të akuzuarit Kastriot Kqira, Benson Buza, Gjekson Kqira dhe Gëzim Kqira, 
gjithashtu për veprën penale Krim i Organizuar.

Tunë Kqira, Kastriot Kqira, Benson Buza, Marian Kqira dhe Gjon Kqira, janë liruar nga akuzat për shkak të 
veprës penale shpëlarja e parasë.
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Pjesët dënuese të aktgjykimit:

Kastriot Kqira është shpallur fajtor për veprën penale Detyrim, 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 Kqira është shpallur fajtor për veprën penale Fajdeja, dënim me burgim kohëzgjatje prej 8 muaj, dhe 
dënim me gjobë në shumën prej 1,000 Euro.

Gëzim Kqira është shpallur fajtor për veprën penale Fajdeja, dënim me burgim 6 muaj (zëvendësim me 
gjobë shumën prej 3,000 Euro) dhe dënim me gjobë në shumën prej 1,000 Euro. 

Besfort Omaj, është shpallur fajtor për veprën penale Detyrim, me dënim me burgim kohëzgjatje prej 2 vjet 
e 5 muaj. 

Tunë Kqira është shpallur fajtor për veprën penale Organizim i skemave piramidale  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 Kqira, është shpallur fajtor për veprën penale Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, 
i është shqiptuar dënim, me burgim në kohëzgjatje prej 2 vjet 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 Kqira, është shpallur fajtor për veprën penale mbajtja në  pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 
të armëve, me dënim me gjobë prej 1,500 Euro.

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore Prizren është përpiluar me shkrim me datën 20.06.2019 dhe ka 112 faqe.

Në aktgjykim, në faqe 11 (njëmbëdhjetë) në pjesën ku ndaj të akuzuarve Tunë Kqira,  Kastriot Kqira, Gjon 
Kqira dhe Marijan Kqira, shpallet aktgjykim dënues dhe të akuzuarit e lartpërmendur shpallen fajtor për 
veprat penale mbajtja në pronësi, kontroll ose në posedim të paautorizuar të armeve nga neni 374 par.1 të 
KPRK-së, trupi gjykues të njëjtit i ka dënuar me dënim me gjobë në shumën prej 1,500 Euro për secilin. 

Por trupi gjykues nuk e ka përcaktuar afat për pagesën e gjobës nga ana e të akuzuarve, ndërsa për të 
akuzuarit tjerë është caktuar afati prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.11 12

Rasti “Shkolla“ 

Vepra penale:

Numri i lëndës:

Flamur Hoxha dhe Besim Rexhaj – Në vazhdimësi dhe 
bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Shpëlarje Parash nga 
neni 308 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës si dhe Neni 32 
paragrafi 2, nën paragrafi 2.1 dhe 2.2, i ligjit mbi Parandalimin e 
Shpëlarjes së parave dhe Financimin e Terrorizmit, lidhur me nenin 
81 dhe 31 të KPRK-së;

Flamur Hoxha dhe Besim Rexhaj – Në vazhdimësi dhe 
bashkëkryerje, kanë kryer veprën penale Mashtrimi nga neni 335 
par. 2 dhe nenit 31 dhe 81 të KPRK-së;

PKR. 66/18

---
11 https://kallxo.com/shkurt/fillon-rigjykimi-per-fajde-e-detyrim-ndaj-grupit-te-tune-kqirajt/
12 https://kallxo.com/shkurt/gjykimi-i-kqirajve-per-fajde-prokuroria-ngre-dyshime-ne-gjykatesin/
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Flamur Hoxha dhe Besim Rexhaj – Në vazhdimësi dhe në 
bashkëkryerje kanë kryer veprën penale rastet e Posaçme të 
Falsifikimit të dokumenteve nga neni 399 par. 1 pika 1.3 lidhur me 
nenin 81 dhe 31 të KPRK-së;

Veprim Rexhepi – Në vazhdimësi ka kryer veprën penale Falsifikim 
i dokumenteve nga neni 398 par. 1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së;
Flamur Hoxha – Shmangie nga tatimi nga neni 313 par. 3 i KPRK-
së;

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Gjykatësi: 

Stadi:  

Flamur Hoxha, Besim Rexhaj, Veprim Rexhepi; 

Afrim Shefkiu – Prokuroria Speciale;

Xheladin Osmani – kryetar i trupit gjykues. Fidan Hoxha dhe 
Alia Fazlija anëtarë të trupit gjykues. (Fidan  Hoxha – gjyqtar në 
Departamentin e Përgjithshëm Penal, Alia Fazlija – gjyqtar në 
Divizionin për kundërvajtje; 

 Aktgjykim  dënues;

Vepra penale:

Shtrirja kohore e rastit

Gusht 2018 

Janar 2020 

Ngritet Aktakuza e Prokurorisë Speciale  

Shpallja e aktgjykimit – Aktgjykim Dënues. 

Shqyrtimi Fillestar i datës 11 tetor 2018 kishte dështuar të mbahet si pasojë e mos-koordinimit të Prokurorisë 
Speciale pasi në seancë nuk ishte paraqitur asnjë prokuror për të përfaqësuar akuzën. 

Shqyrtimi fillestar është ri caktuar më 15 nëntor 2018. 

Në shkurt të vitit 2019, është mbajtur seanca e parë e Shqyrtimit Kryesor. 

Prokuroria Speciale e Kosovës në aktakuzën e saj ka propozuar si të dëmtuar 490 persona, ndërsa gjatë 
zhvillimit të gjykimit në fazën e procedurës së provave Prokuroria ka bërë plotësimin duke paraqitur prova të 
reja dhe duke paraqitur të dëmtuar të tjerë. 

Procedura e provave ka filluar me dëgjimin e të dëmtuarve në cilësi të dëshmitarëve, ndërsa pas dëgjimit të 
më shumë se 50 të dëmtuarve mbrojtja në pajtim me prokurorinë i kanë propozuar gjykatës që deklaratat e 
të dëmtuarve të konsiderohen të lexuara dhe të mos dëgjohen afër 500 persona si dëshmitarë gjatë gjykimit.

Këtë propozim të palëve e ka aprovuar trupi gjykues dhe ka marrë vendim që deklaratat e të dëmtuarve të 
lexohen.

Në shkurt të vitit 2019 mbrojtësit i kishin propozuar Prokurorisë marrëveshjen për negocimin mbi pranimin 
e fajësisë, mirëpo një muaj më vonë palët kishin lajmëruar Gjykatën se kanë dështuar të arrijnë marrëveshje 
për pranim të fajësisë, andaj gjykimi ka vazhduar me procedurën e provave. 

 

Gjykimi
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Në tetor të vitit 2019 i akuzuari Flamur Hoxha ka kërkuar përjashtimin e kryetarit të trupit gjykues gjyqtarit 
Xheladin Osmani, me arsyetimin e i njëjti po i mohon një gjykim të drejtë dhe të paanshëm. 

Pak ditë më vonë Kryetari i Gjykatës e ka refuzuar këtë kërkesë të të akuzuarit, duke vazhduar gjykimi në 
procedurën e rregullt. 

Në dhjetor të viti 2019 të akuzuarit kanë filluar të paraqesin mbrojtjen e tyre, kjo ka zgjatur katër seanca, 
ndërsa palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare me 6 Janar të viti 2020. 

Më 9 janar 2020 Gjykata Themelore Prizren ka shpallur aktgjykim si në vijim: 

Të akuzuarin Flamur Hoxha, për veprën penale shpëlarje parash neni 308 KP-së si dhe neni 32 p.2 nën 
para.2.1 dhe 2.2 i ligjit për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit, lidhur me nenin 
81 dhe 31 të KP-së gjykata e  ka shpallur fajtor  dhe e ka dënuar me dënimin me burgim efektiv në kohëzgjatje 
prej 4 (katër) vite, si dhe dënimin me gjobë në shumën prej 10.000 (dhjetëmijë) euro.

Për veprën penale mashtrim nga neni 335/2-31-81 KP-së  gjykata e  ka shpallur fajtor  dhe e ka dënuar me 
dënimin me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, si dhe dënimin me gjobë në shumën prej 3,000 
(tremijë) euro.

Për veprën penale rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve  nga neni 399 par.1 par 1.3-81-31 KP-së  
gjykata e  ka shpallur fajtor  dhe e ka dënuar me dënim me gjobë në shumën prej 3,000 (tremijë) euro.

Për veprën penale shmangie nga tatimi nga neni 313 par.3 KP-së  gjykata e  ka shpallur fajtor  dhe e ka 
dënuar me dënim me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, si dhe dënimin me gjobë në shumën prej 
5,000 (pesëmijë) euro.

Konform nenit 80 të KP-së, dënimi UNIK me gjobë në shumën prej 21,000(njëzetenjëmijë) euro dhe dënimin 
me burgim prej 6 (gjashtë) vite.

Të akuzuarin Besim Rexhaj. për veprën penale shpëlarje parash neni 308 KP-së si dhe neni 32 p.2 nën 
para.2.1 dhe 2.2 i ligjit për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit të KP-së gjykata 
e  ka shpallur fajtor  dhe e ka dënuar me dënimin me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 3 (tre) vite, si dhe 
dënimin me gjobë në shumën prej 7,000 (shtatëmijë) euro.

Për veprën penale mashtrim nga neni 335/2-31-81 KP-së  gjykata e ka shpallur fajtor  dhe e ka dënuar me 
dënimin me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, si dhe dënimin me gjobë në 
shumën prej 2,000 (dymijë) euro.

Për veprën penale rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve  nga neni 399 par.1 par 1.3-81-31 KP-së  
gjykata e  ka shpallur fajtor  dhe e ka dënuar me dënim me gjobë në shumën prej 3,000 (tremijë) euro.

Konform nenit 80 të KP-së, dënimi UNIK me gjobë në shumën prej 12,000(dymbëdhjetëmijë) euro dhe 
dënimin me burgim prej 4 (katër) vite.

Të akuzuarin Verpim Rexhepi, gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënim me kusht –  burgim prej 
6 muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej një viti nuk kryen vepër tjetër penale, për shkak 
të veprës penale falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par.1 lidhur me nenin 81 të KP-së.

Flamur Hoxha ka qenë në arrest shtëpiak, por me vendim të gjykatës, atij i është caktuar masa e paraburgimit, 
deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimit.

Ndërkohë, të gjithë të akuzuarit janë obliguar të paguajnë shpenzimet e procedurës penale ne shumë prej 
300 euro secili, si dhe shumën nga 50 euro në emër te kompensimit për viktimat e krimit.

Gjykata ka shpallur edhe DËNIM PLOTËSUES dhe ka lëshuar Urdhër për kompensimin e humbjes apo dëmit 
për 500 të dëmtuar, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së Aktgjykimit. 

Në pajtim me nenet 115 parag.2 pika 2.1,2.2,2.3 parag3 dhe 4 të KPPRK-së, e lidhur me nenin 96 të KPRK-së, 
konfiskohen:
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1.      Tipi i automjetit: Veturë për pasagjer,
       Modeli BMË 3-V, 318d,
       Ngjyra: E bardhë         
Nr. i shasisë:          ËBA3Y11030D37636398
       Me nr. regjistrimit: 04-924-GD-RKS,
       Regj. i fundit.25.07.2017-25.07.2018, pronë e Flamur Hoxhës,

Automjeti në fjalë, së bashku me librezën e regjistrimit dhe çelësat, gjenden në Agjencinë Kosovare për 
menaxhimin e aseteve.
 
1.      Vetura “VË POLO” me targa të regjistrimit 04-649-GD, me nr. të shasisë: ËËËZZZ6GRZB093540, pronë 
e bashkëshortes së të pandehurit  Besim Rexhaj, e cila gjendet në Agjencinë Kosovare për menaxhimin e 
aseteve.

2.      Vetura e tipit Audi Q3, ngjyrë Hiri me targa 04-664-FJ, me nr.shasisë ËAUZZZ8U2CR017565, pronë e te 
pandehurit Flamur Hoxha.

3.      Shtëpia, e cila gjendet në ngastrën, kad.Nr.7148-15,në Rr.”Ahmet Krasniqi” pa.nr. Prizren, pronë e Flamur 
Hoxha.

4.      Banesë, në sipërfaqe prej 82,50 m2, në lagjen Bazhdarhane-Lakuriqi verior blloku C nr.B-5, në Prizren, 
pronë e Besim Rexhaj.

5.      Garazhë në sipërfaqe prej 14 m2, në lagjen Bazhdarhane-Lakuriqi verior blloku C, H-III, kati i parë Prizren, 
evidentuar sipas  fletës poseduese nr.0-717813068-272-440-0-B1-2-0, në Prizren, pronë e Besim Rexhaj.

6.      Garazhë në sipërfaqe prej 14 m2, në lagjen Bazhdarhane-Lakuriqi verior blloku C,H-III,kati i parë Prizren, 
evidentuar sipas  fletës poseduese nr.0-717813068-272-440-0-B1-1-0,në Prizren, pronë e Besim Rexhës.

Rasti: “Drejtori i Administratës”

Vepra penale:

Numri i lëndës:

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Trupi Gjykues:

Stadi:  

Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 
lidhur me par. 2.1 dhe 2.2 të KP-së;

PKR. 60/19;

Ilir Baldedaj;

Ervehe Gashi;

Xheladin Osmani, gjyqtar i vetëm gjykues;  

Shqyrtim Kryesor;

Shtrirja kohore e rastit

Dhjetor 2019  

Janar 2020  

Janar 2020  

Aktvendim, Hudhet Aktakuza e Prokurorisë Themelore Prizren; 

Gjykata e Apelit e kthen çështjen në rivendosje;

Gjykata e Apelit e kthen çështjen në rivendosje;
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Pas mbajtjes së shqyrtimit të dytë gjyqësor, më 17 dhjetor 2019 Gjykata ka marrë vendim dhe ka hedhur 
aktakuzën e Prokurorisë Themelore Prizren. 

Sipas Gjykatës Themelore Prizren nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur një dyshim të bazuar 
mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet në aktakuzë.

Prokuroria në aktakuzën e saj si kohë të kryerjes së veprës penale e përshkruan datën 13.05.2018 e deri më 
22.05.2018, dhe të akuzuarin Ilir Baldedaj e ka paraqitur si person zyrtar, respektivisht Drejtor i Administratës 
së Përgjithshme në Komunën e Prizrenit. 

Sipas Gjykatës së shkallës së parë, me asnjë provë materiale Prokuroria nuk e ka vërtetuar raportin e të 
akuzuarit me detyrën që përshkruhet të ketë pasur në kohën  kur dyshohet të jetë kryer vepra penale. 

I akuzuari Ilir Baldedaj në kohën kur përshkruhet koha e kryerjes së veprës penale në dispozitiv të aktakuzës, 
nuk ka pasur asnjë autorizim si person zyrtar për të kryer ndonjë veprim. Kjo rezulton edhe nga prova 
materiale që e ka paraqitur mbrojtja e të akuzuarit që është - Betimi si anëtar i Kuvendit për Komunën e 
Prizrenit e datës 22.12.2017 e që është në emër të Ilir Baldedaj. 

Në periudhën kohore që është përshkruar në dispozitiv të aktakuzës, i akuzuari Ilir Baldedaj nuk ka qenë 
Drejtor i Administratës së Përgjithshme në Komunën e Prizrenit. 

Prokuroria ka dështuar të bëjë përshkrimin e saktë në dispozitiv të aktakuzës për kohën e kryerjes së veprës 
penale, duke cilësuar si kohë të kryerjes së veprës penale një periudhë kohore kur i akuzuari nuk ka qenë me 
detyrë në pozitën për të cilën prokuroria ka pretenduar se ka kryer veprën penale. 

Mirëpo Gjykata e shkallës së parë ka anashkaluar nenin 442 par. 5 të KPP-së, duke mos e sugjeruar 
prokurorinë që e njëjta të përmisojë dsipozitivin e aktakuzës, me çka ka ardhur deri te një rrethanë e tillë që 
Gjykata e shkallës së parë të merr një vendim të tillë, dhe duke mos i vlerësuar një mori provash materiale 
që i ka ofruar Prokuroria. 

Në janar 2020, Gjykata e Apelit e ka aprovuar ankesën e Prokurorisë Themelore Prizren, dhe e ka anuluar 
Aktvendimin e Gjykatës së shkallës së parë dhe çështja i është kthyer Gjykatës së shkallës së parë në 
rivendosje. 

Sipas Gjykatës së Apelit, arsyetimi i Gjykatës së shkallës së parë është i papranueshëm për faktin se sipas 
shkresave të lëndës del se Prokuroria Themelore Prizren ka ngritur aktakuzë e cila është e mbështetur në 
prova të cilat do të administroheshin gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

Gjykata e Apelit e ka detyruar Gjykatën e shkallës së parë që të merrë parasysh provat materiale dhe atë 
deklaratën e të pandehurit të dhënë në procedurë paraprake si dhe prova tjera materiale të cilat i ka ofruar 
Prokuroria bashkë me aktakuzën. 

Sipas Gjykatës së Apelit, Gjykata Themelore në Prizren, si pasojë që ka anashkaluar provat materiale, ka 
ardhur deri në një përfundim që është i papranueshëm për Gjykatën e Apelit. Gjithnjë sipas Apelit, Gjykata 
Themelore e Prizrenit është dashur t’i vlerësojë dhe vërtetojë këto prova e jo të veprojë siç ka vepruar në 
rastin konkret.

Gjykimi

Aktakuza
Sipas aktakuzës, Ilir Baldedaj prej datës 13.05.2018 e deri më 22.05.2018 duke vepruar në cilësi të personit 
zyrtar – Drejtor i Administratës së Komunës së Prizrenit, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie pasurore 
për vete apo personin tjetër, nuk i ka përmbushur detyrat e tij zyrtare të përcaktuar me ligj. 

Sipas aktakuzës, i njëjti brenda periudhës kohore të lartcekur bën shpërndarjen e pasurisë jo financiare 
(laptop dhe çanta për laptop) për asamblistët  e Kuvendit Komunal të Prizrenit dhe në sasi prej 40 copësh 
nga sasia totale prej 43 laptopë.
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Aktakuza pretendon se në vërtetimin mbi pranimin e laptopëve të nënshkruar nga asamblistët me rastin 
e pranimit  të pasurisë së tillë, nuk figuron kushti që kjo pasuri shtetërore të kthehet pas përfundimit të 
mandatit publik. 

Aktakuza thotë se për 3 laptopë të tjerë nuk ka prova se të njëjtit u janë shpërndarë personave për të cilat 
kanë qenë të destinuar e gjithë kjo sipas aktakuzës i ka shkaktuar dëm buxhetit të shteti në vlerë prej 
19,350.00 Euro.13

Rasti “Drejtori dhe arsimtarët e akuzuar për keqpërdorim” 

Numri i lëndës  

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

Stadi: 

PKR. 66/19;

Keqpërdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 i 
KP-së;

Nexhat Çoçaj, Bekim Thaçi, Bedri Çejku; 

Mehdi Sefa;

Ajser Skenderi, kryetare e trupit gjykues 
Artan Sejrani dhe Kymete Kicaj anëtarë;

Aktgjykim Dënues, Rigjykim, Aktgjykim Lirues/Refuzues,
Rigjykim i II-të;

Shtrirja kohore e rastit

Qershor 2016 

19 nëntor 2018  

27 shtator 2016 

Gusht 2019  

Shtator 2018 

Janar 2020 

Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues për tre të akuzuarit;

Gjykata shpall aktgjykimin refuzues/lirues për të akuzuarit;

Gjykata e Apelit e kthen rastin në rigjykim;

Gjykata e Apelit e kthen rastin përsëri në rigjykim. 

Filloi rigjykimi në Gjykatën e Prizrenit;

Rigjykimi14

Gjykimi
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.

---
 
13 https://kallxo.com/ligji/hulumtimi-i-kallxo-com-per-laptopet-rezulton-me-aktakuze-ndaj-ish-drejtorit-te-ramadan-mujes/
14 https://kallxo.com/ligji/alarmi-i-prokurorit-zvarritja-e-gjykimit-ndaj-nexhat-cocajt-mund-ta-coje-rastin-ne-parashkrim/
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Gjykata e Apelit

Rigjykimi 

Rigjykimi i dytë

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 komunal.

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.

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 disa muajshe, Universiteti i Prishtinës kishte kthyer një përgjigje me një shkresë rreth 6-7 rreshta 
ku kishte arsyetuar se nuk mund ty 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, të njëjtit duhej 
të 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 morri aktgjykimin me të cilin liroi nga akuzat 
Nexhat Cocajn 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 e javës Remzi Ademja, ishin subvencione dhe se 
subvencionet nuk i nënshtrohen procedurës së prokurimit.

Gjykata e Apelit ka kërkuar që në rigjykim Gjykata t’i administrojë edhe njëherë të gjitha provat në këtë 
çështje penale dhe të bëjë vlerësimin e provave të administruara. 

Gjithashtu gjykata e shkallës së dytë ka kërkuar që të dëgjohen edhe njëherë përfaqësuesi i Komunës së 
Prizrenit, lidhur me faktin se sa ka qenë dëmi në këtë rast. 

Gjykata e Apelit ka kërkuar që edhe njëherë të dëgjohen ekspertët që kanë bërë superekspertizën në këtë 
rast. 

Në seancën e parë të rigjykimit, prokurori i rastit Mehdi Sefa është tërhequr nga ndjekja penale nga dispozitivi 
pikës II të aktakuzës ndaj të akuzuarit Nexhat Çoçaj kjo për shkak të parashkrimit absolut të veprës penale. 
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”.

Meqenëse ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur kalon dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit, e në rastin 
konkret kanë kaluar 10 vite nga kur është kryer vepra penale si në dispozitivin nën II të aktakuzës.

Gjykimi për të akuzuarin Nexhat Çoçaj ka vazhduar për 3 pikat e mbetura të aktakuzës, pasi që edhe pika I e 
aktakuzës ishte parashkruar në rigjykimin e parë.  

Janë zhvilluar dy seanca të rigjykimit, ku janë dëgjuar 4 dëshmitarë. 
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Dy seancat gjyqësore të caktuara me datat 24 dhe 28 Janar 2020 kanë dështuar të mbahen meqenëse 
përfaqësuesi i Komunës së Prizrenit si palë e dëmtuar nuk janë paraqitur në seancë, kjo pasi që Komuna i ka 
kërkuar Gjykatës që të shtyhen të gjitha seancat ku Komuna është palë në procedurë.

Seancat e radhës janë caktuar për datat 10 dhe 12 mars, ndërsa në qershor të këtij viti parashkruhet edhe 
pika e 3-të e dispozitivit të aktakuzës. 

Në seancën e datës 10 mars 2020 ka dëshmuar eksperti financiar i cili ka përpiluar super ekspertizën 
financiare. 

Seancat e ardhshme do të vazhdojnë me dëshmitarë tjerë dhe mbrojtjen e të akuzuarve.

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.

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 4,141 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, se 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 maj- qershor 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 Ademaj” 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 para të gatshme 
porositë që i ka bërë për manifestimin, ndërsa pjesën tjetër të parave i’a ka dhënë të akuzuarit Nexhat Çoçaj.
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Rasti  “Drejtori i Financave”  

Numri i lëndës  

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

Stadi: 

PKR. 53/19

Keqpërdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 
lidhur me par 2 nën par. 2.21 të KP-së. (secili veç e veç);

Zenel Ahmetaj, Ertan Simitçi;

Mehdi Sefa

Ajser Skenderi, kryetare e trupit gjykues 

Shqyrtim Kryesor

Shtrirja kohore e rastit

30.07.2018  

21.10.2019

16.09.2019

21.10.2019

Ngritja e aktakuzës;

Të akuzuarit paraqesin kundërshtimet për provat dhe kërkesë për hudhje të aktakuzës;

Shqyrtim Fillestar; 

Gjykata Themelore – Aktvendim, ekspertiza financiare shpallet provë e papranueshme;

Gjykimi
Në seancën e datës 21 tetor 2019 mbrojtësit e të akuzuarve kanë paraqitur kundërshtimet e tyre për provat 
e aktakuzës dhe kanë kërkuar hudhjen e aktakuzës. 

Prokurori i rastit, Mehdi Sefa, në këtë seancë ka deklaruar se të gjitha provat e prokurorisë janë të ligjshme 
dhe në pajtueshmëri me ligjin. 

Më 21 tetor 2019, menjëherë pas seancës gjyqtarja e rastit ka marrë aktvendim dhe ka refuzuar kërkesën e 
mbrojtësve për hudhje të aktakuzës.

Por, gjyqtarja në po të njëjtin aktvendim ekspertizën financiare që prokuroria e ka propozuar në aktakuzë e 
ka shpallur si provë të papranueshme dhe është veçuar nga shkresat e lëndës. 

Prokurori ndaj këtij vendimi të Gjykatës ka ushtruar ankesë, ndërsa në dhjetor të vitit 2019 Gjykata e Apelit e 
ka refuzuar ankesën e prokurorisë duke e lënë në fuqi Aktvendimin e shkallës së parë. 

Prokuroria në aktakuzën ndaj zyrtarëve të lartë komunal e ka propozuar një ekspertizë financiare Raportin e 
Auditimit për pasqyrat financiare të Komunës së Prizrenit për vitin 2015. 

Gjithashtu, Prokuroria si provë materiale dhe kryesore që e mbështet aktakuzën e saj e ka paraqitur edhe 
ekspertizën financiare të datës 29 gusht 2017, e që nuk përputhet aspak me datën kur është ngritur aktakuza.

Prokurori i rastit në shqyrtimin e dytë e ka konsideruar si të ligjshme ekspertizën financiare të datës 29 gusht 
2017, pavarësisht se urdhëresa për përpilim e kësaj ekspertizë ka qenë e lëshuar lidhur me një zyrtar tjetër të 
Komunës së Prizrenit për vepre të njëjtë penale, (i cili është gjykuar gjatë vitit 2017),  por sipas prokurorit të 
gjeturat e ekspertit financiar kanë rezultuar që edhe zyrtarët tjerë kanë qenë të përfshirë në veprat penale 
të të njëjtës natyrë. 
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Neni 137 par. 1 i KPP-së parasheh që para angazhimit të ekspertit, prokurori i shtetit nxjerrë vendim në të 
cilin i paraqet ekspertit pyetje specifike në të shkruar që janë të rëndësishme për fajësinë apo pafajësinë e 
të pandehurit. 

Paragrafi 2 i Nenit 137 parasheh që i pandehuri dhe mbrojtësi mund të kundërshtojnë përzgjedhjen e ekspertit 
tek gjyqtari i procedurës paraprake. 

Mirëpo në rastin konkret nuk ekziston një vendim i nxjerrë nga ana e prokurorit për caktimin e ekspertit 
financiar.

Këtë fakt nuk e ka mohuar as prokurori i rastit i cili në shqyrtimin e dytë ka pohuar se ekspertiza është e 
përpiluar për një lëndë tjetër dhe për një të pandehur tjetër. 

“Dembelia” e prokurorisë duke tentuar të përdorë një ekspertizë për një çështje tjetër në rastin konkret, ka 
rezultuar me vendim të Gjykatës që kjo ekspertizë financiare të shpallet e pavlefshme. 
Trupi gjykues tashmë ka caktuar datat për fillimin e shqyrtimit kryesor. 

Aktakuza
Sipas aktakuzës së Prokurorisë, i pandehuri Zenel Ahmetaj akuzohet për periudhën kohore janar – dhjetor të 
vitit 2015 në cilësi të ushtruesit të detyrës së Drejtorit të Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa.

Sipas Prokurorisë i njëjti i ka tejkaluar kompetencat e tij zyrtare duke keqpërdorur paranë publike dhe duke 
mos e përmbushur detyrën e përcaktuar me ligj. 

Aktakuza pretendon se i njëjti pa procedurë të tenderimit, e në undërshtim me ligjin e Prokurimit Publik dhe 
të Ligjit për menaxhimin e financave publike si dhe rregulloren e financave, i pandehuri ka lidhur kontratë për 
emetimin e spoteve reklamuese për nevojat e Drejtorisë së Financave të Komunës së Prizrenit dhe atë me 
tre Telivizione lokale që ka arritur shumën prej 11,800 Euro në vit. 

Ndërsa i pandehuri i dytë Ertan Simitçi, sipas aktakuzës, ngarkohet se në periudhën kohore janar – dhjetor të 
vitit 2016 në cilësi të Drejtorit në Drejtorinë për Ekonomi dhe Financa, ka tejkaluar kompetencat e tij zyrtare, 
duke keqpërdorur pasurinë publike. 

Sipas aktakuzës, i njëjti pa ndonjë procedurë të tenderimit e në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik dhe 
të ligjit për menaxhimin e financave publike si dhe rregulloren e thesarit, pa ndonjë procedurë të tenderimit 
ka lidhur kontrata për emitimin e spoteve reklamuese me televizionet lokale, e që e që sipas Prokurorisë 
këto shuma arrijnë vlerën totale prej 11,800 Euro në vit.

Rasti “Drejtori i Inspektoratit”

Numri i lëndës  

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

Stadi: 

PKR. 91/18;

Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 i 
KP-së;

Bujar Nerjovaj;

Metush Biraj

Xheladin Osmani Kryetar i trupit gjykues.
Artan Sejrani dhe Ajser Skenderi – anëtarë të trupit; 

Aktgjykim Dënues – Rigjykim;

Shtrirja kohore e rastit

30 tetor 2018  

3 qershor 2019

Ngritja e aktakuzës;

Gjykata Themelore Prizren – Aktgjykim Dënues; 
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Gjykimi

Gjykimi

Më 3 qershor 2019, Gjykata Themelore Prizren e ka shpallur  aktgjykimin me të cilin të akuzuarin Bujar 
Nerjovaj e ka shpallur fajtor të akuzuarin. 

Në seancën e datës 10.05.2019 në të cilën seanca ishte paraparë që palët në procedurë të jepnin fjalën 
përfundimtare, prokurori i rastit Metush Biraj ishte deklaruar se do të precizonte aktakuzën.

Prokurori Metush Biraj kishte deklaruar se precizimi duhej bërë në dispozitivin e aktakuzës, ku duhej të 
fshiheshin komplet 6 rreshtat e parë të dispozitivit të aktakuzës dhe duhej të shtoheshin fjalët “Bujar Nerjovaj 
si person zyrtar i tejkalon kompetencat e tij me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për tjetrin, ashtu që në 
cilësi të drejtorit pasi i ka ndryshuar konkluzionet, nga inspektorët  e ndërtimtarisë, nuk i ka mundësuar që 
inspektorët të procedojnë më tutje në ekzekutim të konkluzionit”. 

Një analizë dhe krahasim ndërmjet aktakuzës së parë dhe ndryshimet e paraqitura nga Prokuroria e Prizrenit 
i referohen veprimeve të të akuzuarit dhe ndryshimet e paraqitura në aspektin juridik kanë dallime për nga 
aktakuza sipas të cilës u zhvillua gjykimi.

Përderisa sipas aktakuzës së mëhershme Nerjovaj akuzohej se me “mosveprim” nuk e ka përmbushur 
detyrën zyrtare, Prokuroria konsideronte se Nerjovaj në cilësi të drejtorit “nuk ka ndërmarrë masa për t’i 
siguruar kushtet adekuate për ekzekutim të konkluzioneve”.

Ndërsa pas zhvillimit të gjykimit dhe pas dëgjimit të dëshmitarëve dhe pas dëgjimit të vetë të akuzuarit, 
në ndryshimet  e paraqitura nga ana e prokurorit paraqiten këto elemente që nuk kanë qenë, “Si person 
zyrtar i tejkalon kompetencat e tij”, si dhe ndryshimi tjetër që nuk ka qenë në aktakuzën e mëhershme sipas 
Prokurorisë është shtuar pjesa  “i akuzuari Nerjovaj në cilësi të drejtorit pasi i ka nënshkruar konkluzionet e 
përpiluara nga inspektorët, “nuk ua ka mundësuar që të procedojnë më tutje në ekzekutim të konkluzionit”.

Këto ndryshime që prokurori fillimisht i paraqiti si precizim i aktakuzës, trupi gjykues e ka konsideruar si 
aktakuzë e re.

Në kuptim të nenit 350 par. 3 shqyrtimi është ndërprerë për përgatitjen e mbrojtjes nga i akuzuari. 
Pas paraqitjes së mbrojtjes nga i akuzuari, gjykimi ka vazhduar me fjalën përfundimtare dhe shpalljen e 
aktgjykimit.

Më 21 nëntor 2019 Gjykata e Apelit ka marrë Aktvendim dhe ka aprovuar ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit, 
dhe kjo çështje penale i është kthyer Gjykatës Themelore Prizren në rigjykim. 

Gjykata e Apelit ka gjetur shumë shkelje në aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Prizrenit. 

Gjykata e Apelit ka gjetur se aktgjykimi është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 
penale, e të cilat kanë ndikuar edhe në vërtetimin jo të plotë të gjendjes faktike. 

Gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë arsye për faktet vendimtare, ndërsa ato të cilat i ka dhënë, janë të 
pamjaftueshme, si dhe nuk ka arsyetuar secilën provë veç e veç dhe t’i ndërlidhë ato me njëra tjetrën dhe 
të vërtetojnë një gjendje faktike e cila do të ishte e qartë, e jo vetëm për Gjykatën e Apelit, por edhe për një 
lexues objektiv të saj. 

Dispozitivi i aktgjykimit ka qenë në kundërshtim me arsyetimin dhe si i tillë aktgjykimi i shkallës së parë 
bëhet i pakuptimtë. 

Nëse analizohet me kujdes dispozitivi i aktakuzës dhe dispozitivi i aktgjykimit shihet se i njëjti është ndryshuar 
nga ana e gjykatës së shkallës së parë. 
Gjykata e shkallës së parë aktgjykimin e ka bazuar kryesisht në dëshmitë e dëshmitarëve Ruzhdi Daka dhe 
Nexhmedin Musliu të cilët në fillim kanë qenë të dyshuar së bashku me të akuzuarin Bujar Nerjovaj. 

21 nëntor 2019

Mars 2020

Gjykata e Apelit e kthen çështjen në rigjykim;

Rasti është në rigjykim;
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Aktakuza

Gjykimi

Sipas aktakuzës së Prokurorisë e datës Bujar Nerjovaj e datës 30 tetor 2018, si person zyrtar me mosveprim 
duke e shfrytëzuar pozitën apo autoritetin zyrtar, nuk e ka përmbushur detyrën e tij zyrtare, me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore, për vete apo për dikë tjetër.

Aktakuza e Prokurorisë pretendon se i akuzuari Bujar Nerjovaj në vazhdimësi në periudhën kohore 05.12.2011 
e deri më 21.02.20013, pasi që është njoftuar me konkluzionet e inspektorëve të ndërtimtarisë, nuk ka 
ndërmarrë masa për t`i siguruar kushtet adekuate për ekzekutimin e konkluzionit të inspektorëve.

Sipas aktakuzës, Bujar Nerjovaj, në bazë të këtyre konkluzioneve të inspektoratit, është dashur të bëjë 
rrënimin e detyrueshëm të mbindërtimit në objektet hoteliere si në vijim: Hotel ”Shadërvan”, Hotel ”Classic”,  
“Hotel” Centrum” (të gjitha këto me mbindërtime ) si dhe rrënimi i Hotel ”Kaçinari” (sipas aktakuzës i 
ndërtuar pa leje) të gjitha në Prizren, si dhe objektet hoteliere në fjalë, të gjitha me lokacion gjenden në 
Zonën e parë të Qendrës Historike në Prizren.

Sipas aktakuzës, me mosveprimin e ish-drejtorit Nerjovaj, është dëmtuar kujtesa kolektive e qytetit, në 
këtë kuadër është dëmtuar edhe trashëgimia kulturore e arkitekturës për të cilën kujdeset Zyra e Qendrës 
Historike të Prizrenit.

Aktakuza, përshkruan edhe detaje tjera të mospagesës së taksave komunale, me të cilat prokuroria 
pretendon se këto katër objekte kanë dëmtuar edhe buxhetin e Komunës së Prizrenit për 36,143.00 Euro.

Mirëpo në seancën e datës 10.05.2019 kur palët kishin për të paraqitur fjalën përfundimtare, prokurori Metush 
Biraj kishte deklaruar se do të bënte precizimin e aktakuzës, e që trupi gjykues e ka cilësuar si aktakuzë të re. 

I akuzuari Hasan Hasani dhe Prokuroria kanë arritur marrëveshje për pranim të fajësisë. 

Në marrëveshjen e arritur ndërmjet të akuzuarit Hasan Hasani dhe Prokurorisë Themelore Prizren, si dënim 
ishte propozuar që të akuzuarit t’i shqiptohet dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 muajsh, por me 
mundësi që ky dënim t’i zëvendësohet me gjobë. 

Kjo marrëveshje në formë të shkruar i ishte dorëzuar gjykatës në shqyrtimin fillestar. 

Rasti  “Drejtori i Shërbimeve Publike” 

Numri i lëndës  

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

Stadi:  

PKR. 54/19

Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 lid-
hur me par. 2 nën par. 2.2. të KP-së;

Hasan Hasani;

Mehdi Sefa;

Artan Sejrani, gjyqtar i vetëm gjykues; 

Aktgjykim Dënues – Vërtetuar nga Gjykata e Apelit;

Shtrirja kohore e rastit

Korrik 2019 

Tetor 2019

Ngritja e aktakuzës;

Gjykata Themelore Prizren – Aktgjykim Dënues; 
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Aktakuza
Sipas kësaj aktakuze Hasan Hasani në periudhën kohore janar 2015 deri në dhjetor të vitit 2016, në cilësinë 
e Drejtorit të Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, i 
tejkalon kompetencat e tij zyrtare duke keqpërdor pasurinë publike me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie 
për personat tjerë juridik. 

Në aktakuzë qëndron se i akuzuari pa ndonjë procedurë të tenderimit e në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit 
Publik dhe Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive pa procedurë të tenderimit ka lidhur 
kontrata për emitimin e spoteve reklamuese për nevojat e Drejtorisë së Shërbimeve Publike.

I akuzuari Hasan Hasani këto kontrata i ka lidhur me operatorin e I-rë në periudhën kohore 10.01.2015 deri 
31.12.2015 në vlerë prej 300 Euro në muaj për 12 Muaj, që në total kap shumën 3,600 Euro. 

Ndërsa për periudhën kohore 01.05.2016 e deri 31.12.2016 ka lidhur kontratë me operatorin e II-të në shumë 
prej 200 Euro në muaj, për periudhën kohore 8 mujore në total shumën prej 1,600 Euro. 

Dhe për operatorin e tretë, i akuzuari lidh kontratë në periudhën kohore 01.04.2016 deri më 31.12.2016 në 
vlerë prej 200 Euro në muaj me kohëzgjatje prej 9 muaj e shumën e përgjithshme prej 1,800 Euro. 

Gjyqtari i rastit Artan Sejrani e ka aprovuar marrëveshjen duke i shqiptuar të akuzuarit Hasan Hasani dënim 
me burgim prej 6 muajsh, i cili dënim me propozimin e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, u zëvendësua me 
dënim me gjobë në shumën prej 3,000 Euro. 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren është vërtetuar nga Gjykata e Apelit.

Kështu të akuzuarit i është shqiptuar një dënim me gjobë në shumën prej 3,000 Euro. 

Në aktakuzën e Prokurorisë thuhet se i akuzuari është i gjendjes së mirë ekonomike. 

Sipas dispozitivit të aktakuzës i akuzuari ka kryer veprën penale duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin 
zyrtar i tejkalon kompetencat e tij, me qëllim që të përfitojë çfarëdo dobie pasurore për personin tjetër.  

Me veprimet e të akuzuarit persona tjerë kanë përfituar shumën prej 7,000 Euro që është shumë dy herë më 
e lartë se dënimi që i është shqiptuar të akuzuarit. 

Duhet marrë parasysh se i akuzuari veprën penale e ka kryer sa mbante pozitën e Drejtorit të Shërbimeve 
Publike në Komunën e Prizrenit dhe shuma prej 7,000 Euro, janë pagesa të cilat janë realizuar nga buxheti i 
Komunës së Prizrenit, pra nga paraja publike. 

Rasti  “Kryetari i Komunës dhe Drejtorët”

Numri i lëndës  

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

Stadi:  

PKR. 87/18;

 Keqpërdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 i 
KP-së. (secili veç e veç);

Sali Asllanaj, Sherif Berisha, Milazim Hajdari; 

Ervehe Gashi;

Artan Sejrani, kryetar i trupit gjykues
Ajser Skenderi dhe Kymete Kicaj anëtare;

Aktgjykim Lirues;

Shtrirja kohore e rastit

22 tetor 2018
Ngritja e aktakuzës;
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Dhjetor 2019
Gjykata Themelore Prizren – Aktgjykim Lirues; 

Gjykimi
Në nëntor të vitit 2018 ka filluar gjykimi ndaj ish kryetarit të Komunës së Suharekës Sali Asllanaj dhe dy të 
akuzuarve tjerë Sherif Berisha dhe Milazim Hajdari. 

Në shkurt të vitit 2019 Gjykata e Apelit e ka konfirmuar aktakuzën e Prokurorisë dhe të gjitha provat e 
aktakuzës janë shpallur të pranueshme. 

Prokuroria bashkë me aktakuzë kishte bashkangjitur edhe një ekspertizë financiare. 

Në shqyrtimin e dytë të datës 21.12.2019 mbrojtësi i të akuzuarit Sali Asllanaj, avokati Sead Haliti, ka 
propozuar si provë një ekspertizë financiare të angazhuar nga vetë mbrojtja. 

Gjykata e ka pranuar këtë ekspertizë financiare si provë dhe kjo është administruar gjatë procedurës së 
provave, edhe eksperti që e ka përpiluar këtë ekspertizë është dëgjuar në cilësi të dëshmitarit gjatë gjykimit.
 
Në shqyrtimin e dytë, prokurori ka deklaruar se nuk kanë pranuar kërkesë me shkrim nga mbrojtja për 
ekspertizën në fjalë dhe se prokurori në seancën e shqyrtimit të II-të ka pranuar ekspertizën që e kanë 
paraqitur të pandehurit. 

Në rastin konkret është shkelur dispozita ligjore e nenit 141 të KPP-së.

Mbrojtja e të akuzuarve nuk e kanë paraqitur kërkesën te prokurori i rastit për ekspertizë, e në rast të 
kundërshtimit mbrojtësit do të mund të paraqisnin ankesë tek gjyqtari i procedurës paraprake. 15

Ekspertiza e dorëzuar nga mbrojtja ishte e përpiluar më 30.11.2018, ndërsa prokurorit i është dorëzuar më 
21.12.2018 gjatë shqyrtimit të dytë. 

Në paragrafin 2 të Nenit 131 të KPP-së thuhet se prokurori i shtetit duhet të pranojë kopjen e raportit të 
ekspertit të mbrojtjes brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve nga përfundimi i saj 16, e që në rastin konkret nuk 
është zbatuar kjo dispozitë ligjore. 

Si pasojë e këtij veprimi gjatë shqyrtimit gjyqësor ka ardhur deri te dallimi i dy ekspertizave, pastaj gjykata 
është detyruar që sipas detyrës zyrtare të caktojë super ekspertizë, që pas aktgjykimit lirues shpenzimet e 
procedurës dhe të super ekspertizës i janë vënë në barrë të Gjykatës. 

Në dhjetor të 2019 Gjykata Themelore Prizren ka marrë Aktgjykim Lirues ndaj tre të akuzuarve, në një 
arsyetim të shkurtër të dhënë trupit gjykues ka thënë se  nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën 
penale për të cilën akuzohet.

Prokuroria Themelore Prizren nuk ka arritur ta vërtetojë pretendimet e saj sipas aktakuzës, përkundër 
faktit se bashkë me aktakuzën kishte paraqitur edhe 33 (tridhjetëetri) prova materiale dhe një ekspertizë 
financiare, ndërsa Gjykata ka marrë aktgjykim lirues pasi që nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer 
veprat me të cilat ngarkoheshin nga organi i akuzës. 

----
 15 Neni 141 par. 1 i KPP-së. “I pandehuri mund të kërkojë nga prokurori i shtetit që të paraqesë kërkesë për 
ekspertizë që është relevante për mbrojtjen e tij. Nëse prokurori i shtetit refuzon, i pandehuri mund të 
kundërshtojë këtë vendim tek gjyqtari i procedurës paraprake”.
 16 Neni 141 par. 2 i KPP-së “I pandehuri mund të merr dhe të paguajë vetë për ekspertizë. Eksperti duhet 
të veprojë në pajtim me nenin 138 të këtij Kodi dhe prokurori i shtetit duhet të pranojë kopjen e raportit të 
ekspertit të mbrojtjes brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve nga përfundimi i saj”.
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Aktakuza
Sali Asllanaj akuzohet se në cilësinë e kryetarit të Komunës së Suharekës nga data 01.09.2014 e deri më 
27.11.2014, në cilësinë e personit zyrtar – kryetar i Komunës së Suharekës, duke e shfrytëzuar pozitën zyrtare, 
i tejkalon kompetencat e tij me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personin tjetër.

Sipas aktakuzës njëkohësisht edhe duke i shkaktuar dëm buxhetit të Republikës së Kosovës, Sali Asllanaj 
me dije ka shkelur ligjin lidhur me detyrat e tij dhe ka keqpërdorur pasurinë që ka rënë në kujdesin e tij si 
rezultat i detyrës së tij.

Sipas aktakuzës, Asllanaj në kundërshtim me Ligjin për Prokurimin Publik dhe Ligjin për menaxhimin e 
financave publike, pa procedurë të tenderimit nënshkruan në emër të Komunës së Suharekës “Marrëveshjen 
për mirëkuptim për bashkëfinancim” ndërmjet Komunës së Suharekës dhe ”Kosovo Hope”, të cilën e 
përfaqësonte Berat Gegaj.

Kjo marrëveshje kishte të bënte me projektin “Transporti i nxënësve”, marrëveshje kjo në vlerë prej 22,390.00 
euro.

Më tutje, aktakuza sqaron se Sali Asllanaj më 01.09.2014 lejon që OJQ “Kosovo Hope” të lidhë kontratë 
me “Saba Tours” për bartjen e nxënësve për fshatin Nishor ShFMU “Bajram Curri”, duke u bazuar gjoja në 
marrëveshjen e bashkëfinancimit nëpërmjet tij dhe përfaqësuesit të OJQ-së, e cila marrëveshje është lidhur 
më vonë, pra më 08.10.2014.

Sipas aktakuzës, Sali Asllanaj nuk kujdeset për implementimin në tërësi të kësaj marrëveshjeje nga ana e 
OJQ-së “Kosova Hope”, me ç’rast i ka shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës në vlerë prej 10,556.00 euro.

Aktakuza e Prokurorisë Themelore Prizren ngarkon Sherif Berishën me veprën penale të keqpërdorimit të 
pozitës apo autoritetit zyrtar, sepse prej datës 16.09.2014, e deri më 27.11.2014 në Suharekë, në cilësi të drejtorit 
të Drejtorisë Komunale të Arsimit të Suharekës, duke e shfrytëzuar pozitën zyrtare, i tejkalon kompetencat 
e tij me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personin tjetër,  njëkohësisht duke i shkaktuar dëm buxhetit 
të Kosovës. Me këtë rast i njëjti me dije ka shkelur ligjin lidhur me detyrat e tij dhe ka keqpërdorur pasurinë që 
ka rënë nën kujdesin e tij si rezultat i detyrës së tij.

Sipas aktakuzës, veprimet inkriminuese të Sherif Berishës lidhen me atë se gjatë menaxhimit të 
“Marrëveshjes për mirëkuptim për bashkëfinancim” ndërmjet Komunës së Suharekës dhe “Kosovo Hope”,  
kjo marrëveshje kishte të bënte me projektin “Transporti i nxënësve”, i akuzuari ka vepruar në kundërshtim 
me dispozitat ligjore të Ligjit për Prokurimin Publik, ashtu që ka lejuar që drejtori i shkollës ”Bajram Curri”, të 
fshatit Nishor, Milazim Hajdari, të lëshojë raporte për bartjen e nxënësve në periudhën nga data 16.09.2014 
e deri më 27.11.2014 operatorit ekonomik “Saba Tours”, gjoja se ky operator ka kryer shërbimin e transportin 
e nxënësve në relacion Breshancë – shkollë dhe anasjelltas.

Sipas aktakuzës, po ashtu për periudhën e njëjtë kohore i akuzuari Sherif  Berisha i ka lëshuar tri raporte edhe 
operatorit “Shqiproni Tours”, duke i shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës në vlerë prej 6,372.00 euro, ngase kjo 
shumë i ishte paguar “Saba Tours”, për shërbimin që nuk e kishte kryer, po ashtu dëmin prej 3,984.72 Euro, 
ngase Sherif Berisha si përgjegjës për menaxhimin e projektit nuk i kishte kërkuar mjetet të cilat nuk ishin 
shpenzuar nga pjesa e investimit të përgjithshëm në “Marrëveshjen e mirëkuptimit për bashkëfinancim” me 
OJQ-në “Kosovo Hope”.

Ndërsa drejtori i shkollës “Bajram Curri”, i akuzuari i tretë, Milazim Hajdari, sipas aktakuzës nga data 
08.10.2014 e deri më 25.08.2016, në fshatin Nishor, ka përpiluar raporte për bartjen e nxënësve në periudhën 
nga data 16.09.2014 e deri me 27.11.2014.

Milazim Hajdari akuzohet se ka lëshuar raporte për NTSH ”Shqiproni Tours”, gjoja se ky operator ka kryer 
shërbimin e transportit të nxënësve në relacionin Breshancë – shkollë dhe anasjelltas, e në bazë të cilit 
raport OJQ “Kosovo Hope” bën pagesën e mjeteve për transportin e nxënësve për këtë operator, e të cilin 
transport faktikisht nuk ia kishte kryer operatori ekonomik “Saba Tours”.

Tutje, aktakuza sqaron se Milazim Hajdari, në periudhën e njëjtë kohore të cekur si më lartë, i ka lëshuar tri 
raporte edhe operatorit NTSH “Shqiproni Tours”, duke i shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës në vlerë prej 
6,572.00 euro.
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Rasti : Zyrtari i AKP-së

Numri i lëndës  

Vepra penale:

Të akuzuarit:            

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

Stadi: 

PKR. 94/18;
Keqpërdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1i 
KP-së. Uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga Neni 332 
par. 1 lidhur me par 2.1 të KP-së;

Ismet Kryeziu, Xhavit Shabani;

Ervehe Gashi;

Artan Sejrani, gjyqtar i vetëm gjykues;

Aktgjykim Refuzues – Hedhet aktakuza e Prokurorisë;

Shtrirja kohore e rastit

Tetor 2018 

Maj 2019

Shkurt 2019

Ngritja e aktakuzës;

Gjykata e Apelit – Refuzon ankesën e Prokurorisë; 

Gjykata Themelore Prizren – Aktvendim – Hedhet aktakuza e Prokurorisë Themelore 
Prizren;

Aktakuza
Pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të II-të, Gjykata Themelore Prizren, me 12 shkurt 2019 
merr aktvendim me të cilin e hedhë aktakuzën dhe e pushon procedurën penale ndaj të akuzuarit Ismet 
Kryeziu për shkak të parashkrimit relativ të ndjekjes penale, ndërsa për të akuzuarin Xhavit Shabani hedhet 
aktakuza ngase nuk ka prova të mjaftueshme se i pandehuri ka kryer veprën penale. 

Gjykata ka ardhë në përfundim se kanë kaluar më shumë se 5 vjet nga kryerja  e veprës penale apo veprimet 
inkriminuese që i ka ndërmarrë i pandehuri Ismet Kryeziu. 

Ky fakt sipas Gjykatës është vërtetuar nga aktvendimi i AKP i datës 21.05.2017 i cili veprim edhe konsiderohet 
nga Prokuroria e Shtetit si veprim inkriminues kur edhe është kryer vepra penale nga i pandehuri Ismet 
Kryeziu. 

Sipas aktvendimit të Gjykatës parashkrimi relativ në këtë çështje ka arritur më 21 maj 2012. 

Prokuroria në përshkrimin faktik i ka cekur edhe datat 16.05.2014 dhe 26.08.2016 si data kur i pandehuri ka 
dhënë sqarim respektivisht mendim profesional, e këto veprime janë kryer 2 (dy) respektivisht 4 (katër) vite 
më vonë pasi që ka arritur parashkrimi relativ i ndjekjes penale.

Ndërsa për të pandehurin Xhavit Shabani, gjykata ka ardhur në përfundim se nuk ka prova të mjaftueshme 
që i njëjti ka kryer veprën penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme, kjo ngase i pandehuri ka 
hyrë në shfrytëzim me ngastrat kadastrale duke u bazuar në aktvendimin e AKP-së, dhe në rastin konkret i 
pandehuri ka shfrytëzuar pronat  në mënyrë ligjore dhe kjo e përjashton edhe nga përgjegjësia penale. 
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Gjykata e Apelit 

Aktakuza

Më 7 maj 2019, Gjykata e Apelit pas ankesës së Prokurorisë së Shtetit ka marrë aktvendim dhe ka refuzuar si 
të pabazuar ankesën e Prokurorisë Themelore Prizren. 

Sipas aktvendimit të Gjykatës së Apelit, parashkrimi i ndjekjes penale në rastin konkret ka arritur me 
21.05.2012, ndërsa pretendimet e Prokurorisë se veprimet e të pandehurit Ismet Kryeziu të datës 16.05.2014 
dhe 26.08.2016 ka dhënë mendime profesioanle dhe e ka ndërprerë afatin e parashkrimit, për Gjykatën e 
Apelit nuk qëndrojnë. 

Sipas Gjykatës së Apelit këto veprime të të pandehurit janë marrë 2 respektivisht 4 vite më vonë nga data 
kur pretendohet se është kryer vepra penale e që është 21.07.2007, andaj viti 2012 është koha kur ka ardhë 
edhe parashkrimi relativ i ndjekjes penale. 

Aktakuza e Prokurorisë ka dështuar të miratohet dhe të shkohet në shqyrtim kryesor, pavarësisht faktit 
që Prokuroria aktakuzës i ka bashkangjitur 66 (gjashtëdhjetegjashtë) prova materiale, ku përfshihen 
dokumente të ndryshme, procesverbale, njoftime, aktvendime, ankesa, ekspertiza, kontrata të ndryshme, e 
të gjitha këto sipas Prokurorisë do të vërtetonin veprime te të pandehurve. 

Në këtë çështje, aktvendimi për fillimin e Hetimeve është ndërmarrë me datë 01.11.2016 që në rastin konkret 
ky aktvendim është marrë 4 vite pasi që ka arritur parashkrimi relativ i ndjekjes penale për të pandehurin 
Ismet Kryeziu, ndërsa data e ngritjes së aktakuzës është data 31.10.2018, që është vetëm 1 (një) ditë më pak 
nga sa është afati për Hetim në Procedurën Paraprake.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore Prizren, Ismet Kryeziu ngarkohej me veprën penale të 
keqpërdorimit të pozitës apo autoriteti zyrtar. Sipas aktakuzës, Kryeziu nga maji i vitit 2007 e deri në gusht 
të vitit 2016 në cilësinë e personit zyrtar i ka tejkaluar kompetencat e tij zyrtare, me qëllim të përfitimit të 
çfarëdo dobie pasurore për personin tjetër.

Aktakuza thotë se më 21 maj 2007 ai ka marrë aktvendim në kundërshtim me Ligjin mbi tokën Ndërtimore, 
me të cilin vendim ka aprovuar pjesërisht ankesën e ”Mali – Impex” në Prizren për bartjen e të drejtës së 
shfrytëzimit të një pjese të ngastrës pronar i së cilës ishte Komuna e Prizrenit.

Me këtë aktvendim të datës 21 maj 2007,  sipas aktakuzës,  i  akuzuari Ismet Kryeziu në cilësi të zyrtarit ligjor, 
ka anuluar në tërësi aktvendimin e Zyrës Kadastrale në Prizren, për bartjen e së drejtës së shfrytëzimit të 
tokës dhe objekteve në ”Kompleksin e tregut të qytetit Prizren” nga pronari i deriatëhershëm Komuna e 
Prizrenit, duke e kaluar atë në shfrytëzim të ”Mali – Impex”.

Më tutje në aktakuzë specifikohet edhe veprimi tjetër kur i akuzuari Ismet Kryeziu në maj të vitit 2014 dha 
sqarim se ”Mali – Impex” duhet të regjistrohet si shfrytëzues i parcelave kadastrale urbane, pa përcaktuar 
afatin e shfrytëzimit dhe si pasojë e kësaj kompania u bë pronar i një parcele kadastrale, e kjo ngastër ishte 
vërtetuar nga certifikata e Agjencisë Kadastrale të Kosovës në zyrën kadastrale në Prizren, duke i shkaktuar 
dëm material Komunës së Prizrenit me vlerën e sipërfaqes së lokaleve 978 metra katrore, duke përfshirë 
objekte depo, dhe tregje në sipërfaqe shtesë prej 220 metra katrorë.

Ndërsa i akuzuari i dytë Xhavit Shabani, akuzohej për  veprën penale të uzurpimit të paligjshëm i pronës së 
paluajtshme sepse, sipas aktakuzës, në vitin 2012 e në vazhdimësi në mënyrë të kundërligjshme e kishte 
uzurpuar pronën e paluajtshme shoqërore, në pronësi të komunës së Prizrenit, së bashku me të gjitha 
objektet e ndërtuara në të. Aktakuza thotë se Shabani kishte uzurpuar hapësirat të cilat i takojnë komunës 
së Prizrenit në bazë të kontratës mbi realizimin e tregut të qytetit në lagjen ”Ortakoll” dhe ankesave të 
kontratës në fjalë.
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Rasti “Zyrtari i Gjendjes Civile”

Numri i lëndës  

Vepra penale:

Të akuzuar    

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

Stadi: 

PKR. 65/19;

Falsifikim i dokumentit zyrtar nga Neni 434 par. 1 i KPRK-së. 
Legalizim i përmbajtjes së rreme nga Neni 403 par. 1 i KPRK-së;

Mirat Shala, Arif Mazrek;

Metush Biraj;

Artan Sejrani, gjyqtar i vetëm gjykues;

Aktgjykim Dënues – Vërtetuar nga Gjykata e Apelit;

Shtrirja kohore e rastit

Gusht 2019

Nëntor 2019

Ngritja e aktakuzës;

Gjykata Themelore Prizren – Aktgjykim Dënues; 

Gjykimi
Seanca fillestare e rastit fillimisht ishte caktuar më 14 tetor të vitit 2019, mirëpo të akuzuarit nuk kishin pasur 
të angazhuar avokatë mbrojtës dhe kishin kërkuar nga Gjykata që t’iu caktohej mbrojtës. 

Në seancën e datës 31 tetor 2019,  të akuzuarit nëpërmjet mbrojtësve të tyre kanë kërkuar që të negociojnë 
me Prokurorinë marrëveshje për pranim të fajësisë. 

Ndërsa me 20 nëntor 2019, të akuzuarit dhe prokuroria në Gjykatë në formë të shkruar kanë dorëzuar 
marrëveshje për pranim të fajësisë, të cilën marrëveshje e ka aprovuar Gjykata. 

Fillimisht, Gjykata, të akuzuarit Mirat Shala i cili vazhdon të jetë Koordinator i Gjendjes Civile në Mamushë 
i ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 muajsh, ndërsa të akuzuarit Arif Mazrek dënim me 
burgim në kohëzgjatje prej 4 muajsh. 

Me propozimin e të akuzuarve dhe me propozimin e mbrojtësve të tyre Gjykata dënimin me burgim i ka 
zëvendësuar me dënim me gjobë, ashtu që të akuzuarit Mirat Shala i ka shqiptuar dënim me gjobë në 
shumën prej 1,200 Euro, ndërsa të akuzuarit Arif Mazrek dënim me gjobë në shumën prej 800 Euro. 

I akuzuari Mirat Shala, Koordinator i gjendjes civile në Mamushë, edhe më parë ka qenë i dënuar për vepër të 
njëjtë penale pikërisht  nga Gjykata Themelore Prizren. 

Në janar të vitit 2018, Mirat Shala ka pranuar fajësinë për veprën penale Falsifikimi i dokumentit zyrtar dhe 
ndaj tij ishte shqiptuar dënim 6 muaj dënim me kusht për periudhën e verifikimit 1 vjeçar.

Duke marrë parasysh se i akuzuari në të kaluarën ka qenë i dënuar për vepër të njëjtë penale, Prokuroria 
në aktakuzë nuk ka propozuar që ndaj tij të shqiptohet edhe dënim plotësues që është Ndalim i Ushtrimit 
të funksionit në Administratë Publike, duke marrë parasysh se i njëjti ka vazhduar të ushtronte detyrën e 
Koordinatorit të Gjendjes Civile. 

Gjithashtu Prokuroria në aktakuzë nuk e ka theksuar faktin se i njëjti edhe në të kaluarën ka qenë i dënuar 
për vepër të njëjtë.

Gjykata Themelore Prizren me rastin e marrjes së vendimit pë dënim nuk e merr si rrethanë që i akuzuari 
Mirat Shala në të kaluarën ka qenë i dënuar për veprën penale të Falsifikimit të Dokumentit zyrtar. 
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Aktakuza
Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore Prizren Mirat Shala, në cilësi të personit zyrtar, në dokumentin 
zyrtar nuk i ka shënuar të dhënat e duhura, në atë mënyrë që më 02.02.2016 si ofiqar në zyrën e Komunës së 
Mamushës, e ka përpiluar Aktvdekjen për të ndjerin R.M, duke i paraqitur si trashëgimtar bashkëshorten e të 
ndjerit dhe 4 djemtë e tij, por i njëjti nuk e ka përfshirë si trashëgimtar edhe birin tjetër të tij, e i cili dokument 
ndërkohë është përdorur si provë për trashëgimi te Noteri. 

Ndërsa i akuzuari tjetër Arif MAzrek akuzohet se ka vënë në lajthim organin kompetent që një dokument 
publik, ta vërtetojë si një çështje të pavërtetë, në atë mënyrë që pas datës 02.02.2016 shkon në Zyrën e 
Noteres në Mamushë dhe e ka dorëzuar Aktvdekjen me të dhëna të rrejshme, në bazë së të cilit dokument 
Noterja ka sjellë Aktvendim të Trashëgimisë, në të cilin dokument nuk ka qenë i përfshirë në trashëgimi edhe 
i dëmtuari Z.S. 

Gjykata 
Themelore

Prizren 
2019

P.nr. 119/18

P.nr. 132/14

P.nr. 1/19 
(Rigjykim)

Pkr.nr. 17/18 

Pkr.nr. 19/19  

Pkr.nr/ 
24/19 

Vepra
 Penale 

(përshkruaj 
nenin dhe 

paragrafin)

Keqpërdorimi 
i pozitës apo 

autoritetit zyrtar 
- Neni 422 par. 1 

i KP-së.

Shpërdorimit të 
detyrës zyrtare 

/ Neni 339 par.3 
lidhur me nenin 
23 të KPRK-së.

Falsifikimi i 
dokumentit 
zyrtar / Neni 

434 par. 1 i KP-
së.

Keqpërdorimi 
i pozitës apo 

autoritetit zyrtar 
- Neni 422 par. 1 
lidhur me nenin 

31 të KP-së.

Keqpërdorimi 
i pozitës apo 

autoritetit zyrtar 
- Neni 422 par. 1 

i KP-së.

Neni 422. par. 
1 të KP-së.                       

Neni 422. par. 
1 të KP-së.                       

Neni 434 par. 1 
të KP-së.Neni 

397 par. 1 të 
KP-së. Neni 202 
par. 4 lidhur me 
par. 2 të KP-së. 

Dënim
Kryesor

Dënim me 
Kusht (6 muaj 

burgim, në 
kohëzgjatje 

verifikimi prej 1 
viti).

.................
Vërtetuar 

nga Gjykata e 
Apelit

Dënim me 
Kusht (6 muaj 

burgim,  në 
kohëzgjatje 

verifikimi prej 
1 viti)

.............
Vërtetuar 

nga Gjykata e 
Apelit.

Të akuzuar

Dritan Syla

Besnik 
Gërmizaj

Vlera Besimi; 
Teuta Demiri

Behare 
Kryeziu 

Flurim 
Tafolli: 
Rexhep 
Krasniqi

Bashkim 
Krasniqi 

Shkodran 
Baxhaku

Aktgjykim

Dënues

Aktgjykim 
Refuzues.

Aktgjykim 
Dënues 

Aktgjykim Lirues 
(në mungesë të 

provave)
Gjykata e Apelit 

ka kthyer rastin në 
rigjykim.

Aktgjykim Lirues 
(në mungesë të 

provave).....
Shqyrim në 

Gjykatën e Apelit.

Aktgjykim Dënues
.....

Vërtetuar nga 
Gjykata e Apelit.

Dënim me 
Gjobë 1.000 

Euro.
1 Vit burgim

Dënim me  
gjobë

Dënim
Plotësues 

Prokuroria nuk 
ka propozuar 

dënim plotësues 
/ Gjykata nuk i ka 
shqiptuar dënim 

plotësues.

Prokurori i rastit 
në seancën e 

datës
15 .03.2019 është 

tërhequr nga 
ndjekja penale.

Prokuroria nuk 
ka propozuar 

dënim plotësues/ 
Gjykata nuk i ka 
shqiptuar dënim 

plotësues.
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Pkr.nr. 
40/18

Pkr.nr. 
43/19

Pkr.nr. 
46/19 

Pkr.nr. 
49/19 

Pkr.nr. 
54/19 

Pkr.nr. 
65/19  

Pkr.nr. 
79/18  

Pkr.nr.
89.18 

Pkr.nr.
91/18  

Pkr.nr. 
87/18 

Dardania 
Susuri

Muhamet 
Abdullahu

Shkodran 
Baxhaku

Yzeir 
Bakiasi

Hasan
Hasani

I:MiratShala  

II.Arif Mazrek

Bashkim 
Sylejmani

Avdi
Trolli

–
Buhi 

Bajraktari

Bujar
Nerjovaj

Sali Asllanaj:

 Sherif Berisha:

Miazim Hajdari

Shpërdorimit të 
detyrës zyrtare 

/ Neni 339 par.3 
lidhur me nenin 
23 të KPRK-së

Keqpërdorimi 
i pozitës apo 

autoritetit zyrtar 
Neni 422 par. 1 i 

KP-së

Keqpërdorimi 
i pozitës apo 

autoritetit zyrtar 
- Neni 422 par. 1 

i KP-së.

Dhënia e 
ryshfetit Neni 

422 par.
1 i KP-së

Keqpërdorimi 
i pozitës apo 

autoritetit zyrtar 
- Neni 422 par. 
1 lidhur me par 

2 nën par. 2.2 të 
KP-së.

Falsifikimi i 
dokumentit zyrtar 

Neni 434 par 1 i 
KP-së.

Legalizimi i 
përmbajtjes së 
rreme Neni 403 

par. 1 i KP-së.

Keqpërdorimi 
i pozitës apo 

autoritetit zyrtar 
- Neni 422 par. 1 

KP-së

Marrja e ryshfetit 
Neni 428 par. 1 

lidhur me nenin 31 
të KP-së.

Keqpërdorimi 
i pozitës apo 

autoritetit zyrtar 
- Neni 422 par. 1 

KP-së

Keqpërdorimi 
i pozitës apo 

autoritetit zyrtar 
- Neni 422 par. 1 
KP-së (secili veç 

e veç)

Aktgjykim 
Refuzues

Aktgjykim Dënues
.....

Vërtetuar nga 
Gjykata e Apelit.

Aktgjykim Dënues
.....

Shqyrtim në 
Gjykatën e Apelit.

Aktgjykim Dënues
....

Vërtetuar nga 
Gjykata e Apelit.

Aktgjykim Dënues
....

Vërtetuar nga 
Gjykata e Apelit. 

Aktgjykim Dënues
.....

Vërtetuar nga 
Gjykata e Apelit.

 

Aktgjykim Dënues
.....

Vërtetuar nga 
Gjykata e Apelit

 

Aktgjykim
Dënues

 

Aktgjykim
Dënues

....
Gjykata e Apelit 
ka kthyer rastin

në rigjykim.
  

Aktgjykim
Lirues

 

Zëvendësim 
i dënimit me 

burgim në dënim 
me gjobë në 
shumën prej 
1.500 Euro. 

Dënim me Gjobë 
200 Euro.

Dënimi me gjobë 
3.000 Euro.

I.Dënim me
gjobë 1.200 Euro. 

II.Dënim me 
gjobë 800 Euro.

Dënim me gjobë 
2.800 Euro.

Dënim me gjobë 
500 Euro (secili 

veç e veç).

Dënim me
burgim 5 muaj.

Dënim me Kusht 
(1 vit burgim, 

në kohëzgjatje 
verifikimi prej 2 

vite)

Dënim me kusht 
(5 muaj burgim, 
në kohëzgjatje 
verifikimi prej 1 

viti)

Dënim me 
burgim 6 muaj 

(zëvendësuar me 
dënim me gjobë)

I.Dënim me 
butgim 5 muaj 

(zëvendësim me 
gjobë) 

II:Dënim me 
burgim 4 muaj 

(zëvendësim me 
gjobë)

Dënim me 
burgim 6 muaj 

(Zëvendësim me 
gjobë)

Dënim me
burgim 6 muaj 

(secili veç e veç).

Dënim me kusht 
(6 muaj burgim, 
në kohëzgjatje 
verifikimi prej 1 

viti).

Prokurori i rastit 
në seancën e 

datës 11.10.2019 
është tërhequr 

nga ndjekja 
penale.

Prokuroria nuk 
ka propozuar 

dënim plotësues/ 
Gjykata nuk i ka 
shqiptuar dënim 

plotësues.

Prokuroria nuk 
ka propozuar 

dënim plotësues 
/ Gjykata nuk i ka 
shqiptuar dënim 

plotësues

Prokuroria nuk 
ka propozuar 

dënim plotësues 
/ Gjykata nuk i ka 
shqiptuar dënim 

plotësues.

Prokuroria nuk 
ka propozuar 

dënim plotësues/ 
Gjykata nuk ka 

shqiptuar dënim 
plotësues

Prokuroria nuk 
kishte propozuar 

shqiptimin e 
dënimit plotësues 

/ Gjykata nuk ka 
shqiptuar dënim 

plotësues.
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Pkr.nr. 
94/19

Pkr.nr. 
94/18

Afrim
Hoti

Ismet
Kryeziu

Xhavit 
Shabani

Keqpërdorimi 
i pozitës apo 

autoritetit
zyrtar - Neni 

422 par.
1 KP-së

Keqpërdorimi 
i pozitës apo 

autoritetit zyrtar 
- Neni 422 par. 1 

KP-së: 
Neni 322 par 1 
lidhur me par. 

2.1 të KP-së

Aktgjykim
Dënues

Aktvendim. 
Hudhet aktakuza 

I.Për shkak të 
parashkrimit 

relativ.
II.Nuk ka prova 

për të mbështetu 
dyshimin e i njëjti 

ka kryer veprën 
penale.

Dënim me gjobë 
shumën

prej 1.100 Euro.

Dënim me 5 
muaj burgim 

(zëvendësim me 
gjobë)

Prokuroria nuk 
kishte propozuar 

shqiptimin e 
dënimit plotësues 

/ Gjykata nuk ka 
shqiptuar dënim 

plotësues.

Rasti: Haki Rugova 

Numri i rastit:

Vepra penale:

I akuzuar: 

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

PKR.NR.25/18

Konflikt Interesi nga neni 424 par.2 e lidhur me par.1 të KPRK-se.

Haki Rugova;

Ali Uka;

Kryetar i trupit gjykues Sylë Lokaj, anëtarë Sami Sharraxhiu dhe 
Ahmet Rexhaj;

Shtrirja kohore e rastit

26 Mars 2018

17 janar 2019 

298 ditë 

21 Mars 2019

8 Prill 2019 

Qershor 2019 

23 Tetor 2019 

Ngritet aktakuzë ndaj Haki Rugovës;

Mbahet seanca fillestare pas katër dështimeve për t’u mbajtur;

Nga ngritja e aktakuzës deri në seancën fillestare;

Seanca për kundërshtimin e aktakuzës;

Gjykata Themelore Pejë konfirmon aktakuzën kundër Haki Rugovës;

Gjykata e Apelit konfirmon aktakuzën;

Mbahet seancë gjyqësore;

Gjykata Themelore e Pejës 
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Gjykimi
Aktakuza për konflikt interesi ndaj Haki Rugovës është ngritur në mars të vitit 2018, ndërsa 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.

Kanë kaluar 645 ditë që kur Prokuroria Themelore Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur 
aktakuzën kundër Haki Rugovës, e që Gjykata Themelore e Pejës ka arritur të mbajë vetëm një seancë të 
shqyrtimit kryesor ndaj të akuzuarit Rugova.

Gjykata Themelore e Pejës katër herë radhazi ka caktuar seancën fillestare, duke përfshirë këtu periudhën 
kohore prej tetë muajsh që nga ngritja e aktakuzës për konflikt interesi ndaj kryetarit të Istogut, Haki Rugova, 
mirëpo, nuk ka arritur të mbajë një seancë e vetme, në të cilën Rugova do të deklarohej lidhur me aktakuzën 
e Prokurorisë Themelore në Gjakovë.

Seanca e parë fillestare është mbajtur më 17 janar 2019, kur i akuzuari Haki Rugova është deklaruar i 
pafajshëm për veprën penale që i vihet në barrë.17

Më 21 mars 2019 është mbajtur seanca për kundërshtimin e aktakuzës.

Gjykata Themelore në Pejë, më 8 prill 2019, e ka konfirmuar aktakuzën e ngritur nga Prokuroria Themelore 
në Gjakovë, ndaj kryetarit të Komunës së Istogut, Haki Rugova, për veprën penale “konflikti i interesit”.18 

Në qershor të vitit 2019, Gjykata e Apelit e ka konfirmuar aktakuzën e ngritur ndaj Haki Rugovës, për veprën 
penale “Konflikt Interesi”.

Gjykata e Pejës ka vazhduar shqyrtimin gjyqësor me 23 Tetor 2019, kur janë dëgjuar 5 dëshmitarë, menaxherja 
e zyrës së prokurimit në këtë komunë, avokati publik i Komunës së Istogut dhe tre anëtarët e komisionit 
vlerësues. 19

10 dhjetor 2019, dështon të mbahet seanca, për shkak të mungesës së prokurorit dhe të akuzuarit.20 

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë, të ngritur më 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 dhe çmimi i kontratës ka qenë 
289,119.85 euro.

Organi i akuzës pretendon se me anë të këtyre veprimeve, i akuzuari Rugova, i ka mundësuar vëllait të tij, 
Gani Rugovës, përfitim financiar, andaj e akuzon se ka kryer veprën penale të konfliktit të interesit.

---
 17 https://kallxo.com/shkurt/nenkryetari-i-ldk-se-deklarohet-para-gjykates-rreth-fajesise-mbi-akuzat-per-   konflikt-interesi/
 18 https://kallxo.com/shkurt/zyrtare-haki-rugova-do-te-gjykohet-per-konflikt-interesi/
 19 https://kallxo.com/ligji/haki-rugova-ulet-ne-banken-e-te-akuzuarit/
 20 https://kallxo.com/ligji/prokurori-e-haki-rugova-nuk-vijne-ne-gjykim-deshton-seanca/

Aktakuza
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Gjykimi
Aktakuza për “keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar” ndaj Demë Dashit është ngritur në muajin mars 
të vitit 2018, ndërsa pas 90 ditëve, më 25 Qershor 2018, Gjykata Themelore në Pejë ka mbajtur shqyrtimin 
fillestar, duke mos respektuar kështu afatin e përcaktuar me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës për 
procedim të rastit.

Kanë kaluar 644 ditë që kur Prokuroria Themelore Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda ka ngritur 
aktakuzën kundër Demë Dashit dhe Gjykata Themelore e Pejës ende nuk e ka përfunduar shqyrtimin 
gjyqësor kundër të akuzuarit Dashi.

Më 11 shtator 2018 ishte paraparë të mbahej seanca kur palët do të deklaroheshin lidhur me kërkesat për 
hudhjen e akuzës dhe kundërshtimin e provave. Por, seanca ka dështuar të mbahet për shkak se i akuzuari 
nuk e kishte paraqitur me kohë kërkesën për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtimin e provave, andaj Gjykata 
i kishte dhënë të akuzuarit një afat shtesë  prej 1 muaji.21 

Rasti Demë Dashi

Numri i rastit:

Vepra penale:

I akuzuar: 

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

PKR.NR.26/18

Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 e 2, 
nënpar.2.2 të KPRK-se;

Demë Dashi;

Ali Uka;

Kryetare e trupit gjykues- Lumturije Muhaxheri, Anëtarë: Sami 
Sharraxhiu dhe Ahmet Rexhaj;

Shtrirja kohore e rastit

27 mars 2018 

25 qershor 2018

18 tetor 2018

5 shkurt, 11 dhe 12 prill, 13 maj 2019

23 maj, 11 qershor dhe 17 korrik

5 dhe 16 gusht:

20 shtator dhe 6 dhjetor 2019:

Ngritet aktakuzë ndaj Demë Dashit;

Seanca fillestare;

Seanca e shqyrtimit të dytë;

mbahen seancat gjyqësore;

Dështon të mbahet seanca gjyqësore;

Mbrojtja e të akuzuarit;

Dështon të mbahet seanca gjyqësore;

---
 21  https://kallxo.com/shkurt/gjykata-i-jep-edhe-30-dite-kohe-te-akuzuarit-per-korrupsion-per-te-kundershtuar-akuzen/
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Më 18 tetor 2018 është mbajtur seanca e dytë e shqyrtimit të aktakuzës.

Më 5 dhjetor 2018, Gjykata Themelore në Pejë ka nxjerrë vendim përmes se cilit ka refuzuar kërkesën e ish-
drejtorit të Inspeksionit në Komunën e Pejës, Demë Dashi për hudhjen e aktakuzës.

Ndërsa, e ka aprovuar pjesërisht kërkesën për përjashtimin e disa dëshmitarëve nga shkresat e lëndës.

Më 20 dhjetor të 2018, Gjykata e Apelit ka konfirmuar aktakuzën ndaj Demë Dashit, për keqpërdorim të 
detyrës zyrtare.

Sipas Apelit, aktakuza e Prokurorisë Themelore në Pejë ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin 
e bazuar mirë se i akuzuari Dashi, ka kryer veprën për të cilën akuzohet dhe se nuk ka argumente bindëse që 
procedura penale ndaj tij të pushohet.

Më 5 shkurt 2019 vazhdon shqyrtimi gjyqësor ndaj të akuzuarit Dashi, kur në cilësinë e dëshmitareve janë 
dëgjuar dy Inspektorë të ndërtimit dhe auditori i brendshëm në Komunën e Pejës.

Më 11 prill 2019, Gjykata Themelore e Pejës ka vazhduar shqyrtimin gjyqësor kundër Dashit, me dëgjimin e 
dëshmitareve, 2 inspektorëve të ndërtimit dhe gjeodetit në Drejtorinë për Urbanizëm në Pejë.

Më 12 prill 2019, në seancë gjyqësore dëgjohen si dëshmitarë Zyrtarja ligjore në Ministrinë e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe dëshmitari i cili kishte përpiluar ekspertizën gjeodezike lidhur me 
objektet e ndërtuara pa leje.

Më 13 maj 2019 është mbajtur seanca e radhës kur janë dëgjuar dy dëshmitarë,  auditori i brendshëm i 
Komunës së Pejës dhe menaxheri i personelit në Komunën e Pejës. 

Më 23 maj 2019 ka dështuar të mbahet seanca gjyqësore për shkak të mungesës së Prokurorit Ali Uka.

Po ashtu më 11 qershor 2019 mungesa e anëtarit të trupit gjykues, Ahmet Rexhaj ka bërë që për të dytën 
herë me radhë të dështojë seanca e shqyrtimit kryesor ndaj ish-drejtorit të Inspeksionit në Komunën e Pejës, 
Demë Dashi. 

Për të tretën herë radhazi më 17 korrik 2019, ka dështuar seanca për shkak të mungesës së prokurorit Ali 
Uka.22 

Më 5 dhe 16 gusht 2019 i akuzuari Demë Dashi ka dhënë mbrojtjen e tij para trupit gjykues.23

Më 20 shtator 2019 ka dështuar të mbahet seanca gjyqësore për shkak të arrestimit të gjykatësit Sali 
Berisha, nën dyshimin për keqpërdorim detyre.

Për shkak të mungesës së prokurorit të rastit, Ali Uka dhe të akuzuarit Demë Dashi, ka dështuar të mbahet 
seanca e datës 6 Dhjetor 2019.  24

Trupi gjykues tani është në përbërje prej Lumturije Muhaxheri – kryetar e trupit gjykues dhe anëtarëve - Sami 
Sharraxhiu dhe Ahmet Rexhaj.

---
 22  https://kallxo.com/ligji/ish-drejtori-akuzohet-per-lejimin-e-ndertimit-te-mbi-14-objekteve-pa-leje/
 23 https://kallxo.com/ligji/ish-drejtori-i-pejes-thote-se-eshte-i-pafajshem-ne-akuzen-per-ndertime-pa-leje/
 24 https://kallxo.com/ligji/i-akuzuari-per-lejimin-e-ndertimeve-pa-leje-ne-peje-perballet-me-fjalet-e-deshmitarit/
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Aktakuza

Gjykimi

Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda, më 27 mars 2018, ka ngritur aktakuzë 
kundër Demë Gashi për shkak se si person zyrtar në pozitën Drejtor i Drejtorisë së Inspeksionit në Komunën e 
Pejës, me dashje nuk i ka përmbushur detyrat zyrtare të domosdoshme të përcaktuara me ligj gjatë periudhës 
7 maj 2014 deri 14 nëntor 2016, në atë mënyrë që ka lejuar ndërtimin e mbi katërmbëdhjetë objekteve shumë 
banesore në regjionin e Pejës pa leje dhe me tejkalim të lejeve urbanistike.

Gjithmonë sipas aktakuzës, me këto veprime i pandehuri Dashi ka mundësuar përfitim të kundërligjshëm për 
tjetrin dhe atë Hasan Idrizaj, Arben Qekaj, Artan Gjoci, Metë Ademaj, Agim Lokaj, Artan Gjoci, Sami Karaqica, 
Visar Kelmendi, Abedin Kurtulaj, Hekuran Selimaj, Kujtim Hadergjonaj, Rexhe Zeka, Sali Qelaj.

Kjo çështje penale ishte deleguar prej Prokurorisë Themelorë Pejë në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, me 
qëllim të zhvillimit  të hetimit të drejtë dhe objektiv. 

Më 11 maj 2018, Gjykata Themelore në Pejë,Departamenti për Krime të Rënda, ka marrë aktgjykim dënues 
ndaj të akuzuarit Naser Kastrati për vepër penale keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 
par.1 të KPRK-së. 

Të akuzuarit Gjykata i ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 12 muajve, i cili dënim do të 
ekzekutohej pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.

Këtë aktgjykim e kishte atakuar me ankesë në Gjykatën e Apelit mbrojtja e të akuzuarit Naser Kastrati.

Ankesa e të akuzuarit Kastrati dhe e mbrojtësit të tij, avokatit Gëzim Kollçaku, të ushtruara kundër aktgjykimit 
të Gjykatës Themelore në Pejë, u shqyrtuan në seancën e datës 7 shtator 2018 në Gjykatën e Apelit.

Gjykata e Apelit, Departamenti për Krime të Rënda, më 07.09.2018 nxori  aktvendim përmes të cilit çështjen 
penale kundër të akuzuarit Naser Kastrati për vepër penale nga neni 422 par.1 të KPRK-se, ia ka kthyer në 
rigjykim dhe vendim Gjykatës së shkallës se parë, këtu Gjykatës Themelore të Pejës. 

Rasti Naser Kastrati

Numri i rastit:

Vepra penale:

I akuzuar: 

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

PKR.43/17;

Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 424 par.1 të 
KPRK-se;

Naser Kastrati;

Valbona Disha Haxhosaj;

Sali Berisha, Sami Sharraxhiu dhe Ahmet Rexhaj;

Shtrirja kohore e rastit

19  prill  2017 

25 maj 2017 

Data e ngritjes së aktakuzës nga Prokuroria Themelore Pejë,
Departamenti për Krime të Rënda.

Pas 36 pas ngritjes së aktakuzës është mbajtur shqyrtimi fillestar.
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Sipas aktvendimit të Gjykatës se Apelit, aktgjykimi i ankimuar është  anuluar ngase i njëjti është përfshirë 
në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale për shkak se dispozitivi i aktgjykimit nuk është 
përpiluar konfrom dispozitave të nenit 370 par.7 lidhur me nenin 365.

Gjykata e Apelit ka kërkuar nga Gjykata e shkallës se parë që të procedojë edhe njëherë provat dhe atë 
sidomos të vërtetojë, se a ka qenë i akuzuari Naser Kastrati duke punuar në Komunën e Pejës, në kohën 
kur pretendohet se është kryer vepra penale, të marrë parasysh ekspertizën e mbrojtësit të të akuzuarit 
e varësisht prej këtij vlerësimi të caktojë edhe super ekspertizë, pastaj të njëjtat t’i vlerësojë në kuptim të 
dispozitave të nenit 361 të KPRK-se, dhe varësisht prej rezultatit të vlerësimit të aprovojë konkluzione të 
drejta dhe të ligjshme, pastaj të merr vendim përkatës duke përfshirë në dispozititv të gjitha faktet dhe 
rrethanat që përbëjnë elementet e veprës penale. 

Pas rigjykimit, Gjykata Themelore e Pejës ka marrë aktgjykim përmes të cilit është refuzuar aktakuza e 
Prokurorisë Themelore të Pejës, kundër të akuzuarit Naser Kastrati për vepër penale keqpërdorim i detyrës 
apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-se. 

Ky aktgjykim i Gjykatës se Pejës ka ardhur pasi që në seancën ku palët kanë dhënë fjalën përfundimtare, 
prokurorja e rastit Valbona Disha Haxhosaj është tërhequr nga ndjekja penale kundër të akuzuarit Naser 
Kastrati për veprën penale për të cilën akuzohej. 

Pikërisht pas një viti e katër muaj gjykim dhe pas kthimit të rastit në rigjykim, Prokuroria Themelore e Pejës, 
kishte hequr dorë nga aktakuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare ndaj Naser Kastratit. 

Prokurorja e rastit Valbona Disha Haxhosaj ka deklaruar se në bazë të ekspertizës së re grafologjike është 
vërtetuar se i akuzuari nuk e kishte nënshkruar faturën në bazë të së cilës prokuroria ka ngritur edhe 
aktakuzën.

Sipas saj, i akuzuari nuk kishte qenë në marrëdhënie punë në Komunë në kohën për të cilën në aktakuzë 
ngarkohet se kishte kryer veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare.
Vendimi për këtë proces gjyqësor ka marrë formën e prerë. 

Naser Kastrati akuzohej se si zyrtar i Komunës së Pejës, më 17 shtator 2013, i ka tejkaluar kompetencat e 
tij me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për operatorin ekonomik, “NN Vala” në Pejë, duke i shkaktuar 
kështu dëm buxhetit të Komunës së Pejës në vlerë prej 16,305 euro. 

Dëmi i shkaktuar komunës se Pejës është përcaktuar sipas ekspertizës financiare të datës 07.04.2017. 

Sipas aktakuzës, Kastrati si mbikëqyrës i projektit për renovimin e shkollës fillore “Fan S. Noli”, në fshatin 
Kryshevc, ku vlera e projektit ka qenë 23,400 euro, ka aprovuar punë shtesë të operatorit ”NN Vala”, në vlerë 
prej 20,814 euro, pa tender dhe pa i përfillur dispozitat ligjore, duke nënshkruar fillimisht arsyeshmërinë 
për punë shtesë, e më pas ka nënshkruar edhe situacionin e punëve shtesë dhe faturën e datës 16.09.2015 
“EONN VALA” në vlerë prej 20,814 euro.

Aktakuza
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Rasti Qemajl Mustafa dhe të tjerët 

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Stadi:

Trupi gjykues: 

PKR. 227/16

Krim i Organizuar nga neni 274 par 2, lidhur me veprën 
Keqpërdorim i detyrës apo 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.;

Qemajl Mustafa, Hatixhe Daku, Vehbi Geci, Agim Hoxha, 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, Florim Zuka, Avdyl Pireva, Skender Imeri,
Rrustem Hajdari, Asllan Asllani dhe Asllan Syla;

Aktakuza fillestare pati 39 të akuzuar, mirëpo i akuzuari Behar 
Mehmeti ka vdekur kështu që gjykata pushoi procedurën ndaj tij, 
ndërsa procedura gjyqësore ndaj Burim Govorit është veçuar për 
shkak se i njëjti gjendet në trajtim jashtë vendit;

Agron Bajrami;

Shqyrtim Gjyqësor;

Sylë Lokaj, Sami Sharraxhiu, Sejdi Blakaj;

Shtrirja kohore e rastit

16 shtator 2016 

1201 Ditë 

2 herë

25 nëntor 2016 

15 dhjetor 2016  

11 maj 2017 

Ngritja e aktakuzës;

kanë kaluar  nga ngritja e aktakuzës dhe ende është mbajtur seanca fillestare;

Aktakuza deri më tani është dërguar në plotësim/precizim;

Aktakuza i kthehet Prokurorisë në precizim.

Prokurori i rastit precizon aktakuzën.

Gjyqtari e kthen përsëri në plotësim aktakuzën;
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19 qershor 2017 

25 korrik 2017

21 nëntor 2017 

30 mars 2018 

Shkurt 2019 

3 herë 

18 Tetor 2019 

22 shtator 2017

Prokurori Agron Bajrami e kthen përsëri në precizim aktakuzën;

Gjyqtari Sylë Lokaj e hedh poshtë aktakuzën;

 Gjykata Themelore e Pejës mban shqyrtimin fillestar, të akuzuarit deklarohen të 
pafajshëm;

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

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

radhazi dështon seanca gjyqësore më 17 qershor, 27 Qershor, 14 Tetor 2019;

Propozohet ekspertiz financiare;

Gjykata e Apelit e kthen në rivendosje rastin në Gjykatën e Pejës pasi aprovon ankesën e 
Prokurorisë;

Gjykimi
Aktakuza ndaj ish kryetarit të Gjilanit, Qemajl Mustafa, dhe të tjerëve është ngritur më 16 shtator 2016.

Janë bërë mbi 1,202 ditë që nga ajo kohë dhe Gjykata akoma nuk ka arritur të përfundojë shqyrtimin lidhur 
me ketë çështje.

Aktakuza për këtë rast penal 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.

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 hudhjen e parregullt të 
aktakuzës.
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Më 21 nëntor 2017, në Asamblenë Komunale në Pejë, gjyqtari i rastit Sylë Lokaj mban shqyrtimin fillestar për 
këtë çështje.

39 të akuzuarit e këtij rasti u deklaruan të pafajshëm në lidhje me pikat e aktakuzës. Pas kësaj, gjyqtari i 
njofton palët për të drejtën në 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, më 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 zyrtare, tani e tutje do të akuzohen për vepër penale 
të Keqpërdorimit të detyrës zyrtare të kryer në bashkëkryerje nga Neni 422, par 1, lidhur me nenin 31 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës.

Mirëpo pas ricilësimit te veprës penale, ndaj 17 të akuzuarve për vepër penale të keqpërdorimit të detyrës 
zyrtare të kryer në bashkëkryerje, është hedhur aktakuza për shkak të parashkrimit relativ. Kurse përmes këtij 
vendimi gjykata e Pejës kishte konfirmuar aktakuzën për keqpërdorim të detyrës zyrtare në bashkëkryerje 
vetëm ndaj 12 të pandehurve duke përfshirë kryetarin Mustafa.

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 organizuar për të gjithë të pandehurit si dhe udhëzoi 
fillimin e shqyrtimit kryesor. 

Aktakuza fillestare pati 39 të akuzuar, mirëpo i akuzuari Behar Mehmeti ka vdekur kështu që gjykata pushoi 
procedurën ndaj tij, ndërsa procedura gjyqësore ndaj Burim Govorit është veçuar për shkak se i njëjti gjendet 
në trajtim jashtë vendit.

Seanca e paraparë për datën 17 qershor 2019 kishte dështuar të mbahej për shkak të mungesës së prokurorit 
Agron Bajrami, por lidhur me këtë, gjykatësi Lokaj, i njoftoi të akuzuarit se nuk ishte faji i prokurorit për 
mungesën e tij në seancën e kaluar, pasi sipas gjykatësit, ai nuk ishte ftuar në mënyrë të rregullt.

Më 27 qershor 2019, Gjykata e Pejës përsëri ka dështuar të vazhdojë procesin gjyqësor kundër Qemajl 
Mustafës dhe të akuzuarve të tjerë, për vepra penale që lidhen me krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Arsye e dështimit të kësaj seance ishte mungesa e të akuzuarve Nazmi Jashari dhe Burim Govori.

Gjykata e Pejës sërish më 14 tetor 2019 kishte dështuar të vazhdojë seancën gjyqësore kundër Qemajl 
Mustafës dhe të tjerëve. 

Shkak i dështimit të kësaj seance ishte mungesa e përfaqësuesit të palës së dëmtuar, përkatësisht të 
Komunës së Gjilanit, si dhe të akuzuarit Avdyl Pireva.

Përfundimisht kushtet për mbajtjet e seancës gjyqësorë u arritën më 17 tetor 2019. 

Në këtë seancë, Gjykata e Pejës i mblodhi 37 të akuzuar për krim të organizuar, kur të gjithë të akuzuarit u 
deklaruan të pafajshëm dhe palët në procedurë thanë fjalën përfundimtare.
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Seanca e radhës u mbajt me 18 tetor 2019,  me ç’rast mbrojta e të akuzuarit Qemajl Mustafa propozoi që të 
caktohet një ekspert financiar me qëllim të përpilimit të një ekspertize financiare për aktivitetet e prokurimit 
për të cilat sipas tij akuzohet klienti i tij.

Shufta insistoi që mos të angazhohet si ekspert Riza Blakaj me arsyetimin se i njëjti është i pabesueshëm 
dhe sipas mundësive kërkoi angazhimin e një eksperti nga ndonjë qytet tjetër. 

Prokurori Agron Bajrami, e kundërshtoi ekspertizën e propozuar me arsyetimin se në rastin konkret aktakuza 
i referohet kurdisjeve të tenderëve dhe, sipas tij, i vetmi institucion kompetent për të konstatuar shkeljet në 
aktivitetet e prokurimit- është Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Prokurori shtoi se është një përgjigje nga KRPP, mbi cilën provë ndër tjera edhe është mbështetur aktakuza 
në këtë çështje.

Kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Sylë Lokaj përmes vendimit e aprovoi propozimin e avokatit Shufta lidhur 
me ekspertizën financiare.

Në muajin janar të vitit 2020  është punuar ekspertiza financiare për aktivitet e prokurimit ashtu qe seancat 
e radhës janë caktuar me 16 dhe 20 mars 2020.

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 Mehmeti, 
Hamdi Ismajli, Fadil OSl11anl, Heset Asllani, Selver Xhelili, Qemajl Latifi, Enver Biqku, Asllan Mustafa, Naser 
Sylejmani, Zeqirja Fazliu, Azem Mujku dhe Naim Jashari, për veprën penale Krimi i organizuar Nga neni 274 
par. 2 te KPPK-se. lidhur me veprën penale Shperdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga Neni 339, par. 
3 lidhur me par 1 të KPPK-së.

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 të KPPK-se, lidhur me veprën penale Keqpërdorim i autorizimeve në ekonomi nga Neni 
236, par. 2 lidhur me par 1 nen-par. 5 tëKPPK-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 komunës së Gjilanit 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.

Propozimi për Konfiskim: Prokuroria i propozoi Gjykatës që të anulohen (të shpallen nule) të gjitha kontratat 
e dala si rezultat i këtyre aktiviteteve të kundërligjshme të prokurimit 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.

Aktakuza
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Rasti Sokol Bashota dhe të tjerët 

Numri i rastit:

Vepra penale:

I akuzuar: 

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

Stadi i 
Procedurës: 

PKR.168/16

Mos deklarim apo deklarim të rremë të pasurisë 437 par.2 lidhur 
me nenin 81 par.1 të KPRK-se;

Sokol Bashota, Enver Berisha, Esat Raci, Fadil Gashi;

Sahide Gashi.

Sylë Lokaj, Sami Sharraxhiu dhe Sejdi Blakaj.

Rigjykim

Shtrirja kohore e rastit

12 dhjetor 2016

30 maj 2018 

17 shtator

18 shtator 2018 

18 tetor

3 dhjetor 2018

4 mars 2018 

27 maj 2019

29 maj 2019

Tetor 2019

Seanca fillestare, deklarohen të pafajshëm të akuzuarit;

Gjykata e Apelit konfirmon aktakuzën kundër Sokol Bashotës dhe të akuzuarve tjerë;

Gjykata e Pejës dështon të mbajë seancën gjyqësore;

Vazhdon seanca gjyqësore;

Vaktohet ekspertiza financiare;

Vazhdon gjykimi;

Prokurorja ka hequr dorë nga ndjekja penale për keqpërdorim të detyrës zyrtare;

Shpallja e aktgjykimit;

Kthehet në rigjykim;



81

Aktakuza kundër Sokol Bashotës, Enver Berishës, Esat Racit dhe Fadil Gashit ishte ngritur nga Prokuroria 
Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 4 gusht 2016.

Seanca e shqyrtimit fillestar në Gjykatën Themelore të Pejës ishte mbajtur me 12 Dhjetor 2016, kur të gjithë 
të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm. 

Më 31 mars 2017, pas zgjerimit dhe ndryshimit të aktakuzës nga prokuroria, edhe njëherë, katër të akuzuarit i 
kishin mohuar akuzat të cilat iu vihen në barrë.

Pas zgjerimit të aktakuzës, gjykata kishte mbajtur shqyrtimin e dytë më 30 qershor 2017, kur të akuzuarit me 
mbrojtësit e tyre ishin deklaruar lidhur me kërkesën për hudhjen e aktakuzës dhe provave.

Gjykata Themelore në Pejë, më 30 nëntor 2017, kishte aprovuar pjesërisht të bazuar kërkesën e mbrojtjes 
se kryetarit të Komunës së Klinës, Sokola Bashota, dhe ka përjashtuar nga shkresat e lëndës CD-në me 
materiale të pranuara nga Posta dhe Telekomi i Kosovës (PTK). 

Gjykata e Apelit, me 6 shkurt 2018, kishte anuluar vendimin e gjykatës se shkallës së parë, duke e kthyer të 
njëjtën në rivendosje.

Përfundimisht, Gjykata e Apelit e Kosovës me 30 maj 2018, e ka lënë në fuqi aktvendimin e Gjykatës Themelore 
në Pejë, e cila më 19 prill të atij viti, kishte refuzuar si të pabazuara kërkesat për hudhje të aktakuzës, në rastin 
e ish-kryetarit të Klinës, Sokol Bashota si dhe të akuzuarve tjerë Esat Raci, Enver Berisha e Fadil Gashi, të 
akuzuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare. 25

Më 17 shtator 2018 mbahet seanca gjyqësore kur dëgjohen disa dëshmitarë. 26

Më 18 shtator dështon të mbahet seanca gjyqësore për shkak të mos prezencës te përfaqësuesit të palës 
së dëmtuar, Komunës së Klinës.

Më 18 tetor 2018 vazhdon shqyrtimi gjyqësor me dëgjimin e dëshmitareve.  27

Më 19 tetor 2018 ka dështuar të mbahet seanca gjyqësore pasi Prokurorja Sahide Gashi ka kërkuar kohë 
shtesë që të përgatitet për marrjen në pyetje të ish-kryetarit të Klinës, Sokol Bashota dhe të tjerëve, të cilët 
akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Më 3 dhjetor 2018 caktohet ekspertize financiare pasi Prokurorja Sahide Gashi përmes parashtresës, i 
kishte propozuar gjykatës që të aprovojë propozimin e saj, që të konstatohet vlera e vërtetë e qerasë së 
banesave komunale, me qëllim të vërtetohet se sa realisht kishin përfituar të pandehurit nga ndarja e këtyre 
banesave.28 
4 mars 2019 dëgjohet eksperti financiar, i akuzuari Sokol Bashota mbrohet në heshtje. 

Më 27 Maj 2019, Prokurorja Sahide Gashi ka hequr dorë nga ndjekja penale për keqpërdorim të detyrës 
zyrtare, ndaj ish-kryetarit të Klinës, Sokol Bashota. 29

Kjo prokurori ka hequr dorë nga ndjekja penale për të njëjtën vepër penale edhe ndaj tre të akuzuarve tjerë 
në këtë rast, Enver Berisha, Esat Rraci dhe Fadil Gashi.

Më 29 maj 2019 shpallet aktgjykimi ndaj të akuzuarve. 

Aktgjykim dënues për Sokol Bashotën dhe Enver Berishën për vepër penale 437 par.2 lidhur me nenin 81 
par.1 të KPRK-se.  30

Gjykimi

---
 25 https://kallxo.com/lajm/apeli-le-ne-fuqi-aktakuzen-ndaj-sokol-bashotes-dhe-te-tjereve/
 26 https://kallxo.com/uncategorized/ne-gjykimin-e-sokol-bashotes-deshmitarja-ndryshon-deshmine/
 27 https://kallxo.com/shkurt/deshmitari-rrefen-si-e-bleu-veturen-bmë-x5-nga-sokol-bashota/
 28 https://kallxo.com/shkurt/shtyhet-gjykimi-ndaj-sokol-bashotes-dhe-te-tjereve/
 29 https://kallxo.com/shkurt/prokurorja-zbut-akuzat-ndaj-sokol-bashotes-dhe-zyrtareve-tjere-te-klines/
 30 https://kallxo.com/shkurt/vendimi-i-gjykates-sokol-bashota-denohet-me-burgim/
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Të akuzuarit Sokol Bashota, gjykata i shqiptoi dënim më gjobë në shumë prej 1,000 eurove të cilin dënim i 
pandehuri është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, e nëse nuk e 
paguan dënimin me gjobë në afatin e caktuar atëherë dënimi me gjobë do të zëvendësohet me dënim me 
burg ku një ditë burgu do të llogaritet në shume prej 20 eurove, si dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 
6 muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen vepër te re penale në afat prej 1 viti.

Ndërsa të akuzuarit Enver Berisha, iu shqiptua dënim më gjobë në shume prej 1,000 eurove të cilin dënim 
i pandehuri është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, e nëse nuk e 
paguan dënimin me gjobë në afatin e caktuar atëherë dënimi me gjobë do të zëvendësohet me dënim me 
burg ku një ditë burgu do të llogaritet në shume prej 20 eurove, si dhe Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 
6 muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen vepër te re penale në afat prej 1 viti.

Pjesa refuzuese e aktgjykimit ndaj të akuzuarve Sokol Bashota, Enver Berisha, Esat Raci, Fadil Gashi erdhi 
pasi prokurorja e rastit, Sahide Gashi kishte hequr dorë nga ndjekja penale për vepër penale keqpërdorimi i 
pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 lidhur me nenin 31 të KPK-se. 

Në tetor të vitit 2019, Gjykata e Apelit e ka anuluar aktgjykimin e Themelores dhe rastin e ka kthyer në 
rigjykim.31

 
Gjykata e Apelit ka konsideruar se aktgjykimi i Gjykatës Themelore Pejë, është marrë në shkelje esenciale 
të dispozitave të procedurës penale, të cilat kanë ndikuar në vërtetimin e gabuar dhe  jo të plotë të gjendjes 
faktike.

Në arsyetimin e Apelit rezulton se Gjykata e Pejës nuk kishte dhënë arsye për çdo pikë të aktgjykimit, nuk 
ka vërtetuar saktësinë e provave kundërthënëse dhe arsyet në të cilat është bazuar në rastin e vërtetimit të 
ekzistimit të veprës penale.

Sipas Apelit, Gjykata e Pejës nuk kishte dhënë përgjigje përkitazi me pretendimin e mbrojtjes së të akuzuarit 
Bashota, avokatit Gëzim Kollqaku, i cili kishte pretenduar se banesa kontestuese për të cilin klienti i tij 
akuzohet se nuk e kishte deklaruar, ishte blerë me kontributin familjar.

Po ashtu, Apeli ka konstatuar se Gjykata Themelore e Pejës kishte arsyetuar vetëm provën, e cila vërteton 
pagesën për energji elektrike, ujësjellësin dhe pastrimin, në të cilin kishte qenë i pandehuri Bashota 
konsumator, mirëpo sipas Apelit, nuk janë dhënë arsyet lidhur me vërtetimin e pronësisë në raport me 
deklarimet e prejardhjes së pasurisë në Agjencinë Kundër Korrupsion.

Apeli në lidhje me mos deklarimin e veturës të tipit “BMË”, thekson se raporti i policisë, në të cilin ishte 
bazuar Gjykata e Pejës se Bashota ishte pronar faktik, e jo juridik i saj, nuk është provë e mjaftueshme që të 
vërtetojë se ai ishte pronar i veturës.

“Në rigjykim gjykata po ashtu rreth kësaj veture të ftoj si dëshmitar pronarin juridik  të kësaj veture dhe 
blerësin e mëvonshëm të saj që të sqarohet roli dhe veprimet konkrete të akuzuarit në raport me “BMË”, 
pasi që vetëm raporti informues i policisë

nuk është i mjaftueshëm që të vërtetohet pronësia e veturës pa prova tjera që duhen analizuar dhe arsyetuar”, 
thuhet në arsyetimin e Apelit.

Në anën tjetër, edhe vendimi gjyqësor ndaj të pandehurit Enver Berisha, sipas Apelit, është marrë në shkelje 
të procedurës penale, pasi nuk ka dhënë arsye lidhur me pretendimin e mbrojtjes së të akuzuarit Berisha se 
nga historiku i paluajtshmërisë kontestuese, ai nuk kishte qenë pronar.

Tani ky rast penal pritet të Gjykohet në Departamentin e Përgjithshëm në kuadër të Gjykatës se Pejës.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), të akuzuarit kanë kryer veprën 
penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Sipas pretendimit të prokurorisë, gjatë procesit të ndarjes së banesave me qira në pronësi të Komunës 
së Klinës, kanë bërë marrëveshje politike (Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, 
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë), për shpërndarjen e banesave.

Aktakuza

---
   https://kallxo.com/ligji/gjykimi-i-sokol-bashotes-kthehet-ne-piken-zero/
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Pas kësaj marrëveshje, të pandehurit kanë ndikuar në procesin e vendimmarrjes, duke anashkaluar aplikantët 
me gjendje të rëndë ekonomike dhe kanë shpërblyer shokët e tyre partiakë me banesa.

Sipas prokurorisë, dy të pandehurit Esat Rraci dhe Fadil Gashi, duke shfrytëzuar dispozitat e Ligjit për shitjen 
e banesave, në të cilat ekziston e drejta banesore, kishin paraqitur kërkesa me shkrim për blerjen e banesave, 
të cilat u ishin ndarë atyre. Por, si rezultat i hetimeve, procesi i blerjes ishte pezulluar.

Prokuroria, gjithashtu e ngarkon kryetarin e Klinës, Sokol Bashota, dhe Enver Berishën, edhe me veprën 
penale “mos-raportim ose raportim i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale 
ose i detyrimeve financiare”. Prokuroria i akuzon të pandehurit se në periudhën janar 2009 deri në qershor 
2016, nuk kanë përfshirë të dhënat ose informacionet, kur kanë paraqitur deklarimet e tyre pasurore në 
Agjencinë Kundër Korrupsionit.

Të pandehurit ishin akuzuar edhe me veprën penale “mashtrimi në detyrë”, por kryetari i trupit gjykues, Sylë 
Lokaj, më herët e kishte hudhur poshtë këtë pikë të aktakuzës.

Rasti ‘Policët dhe tregtia e ndaluar’

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Stadi:

Trupi gjykues: 

 P.nr. 67/2015;

Rasti i të akuzuarve për veprat 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, Shmangia nga tatimit nga neni 
313 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, Keqpërdorim i pozitës apo 
autoritetit zyrtar nga neni 422 par.2 pika 2.2 lidhur me par.1 të 
KPRK-së, Ndihma në kryerjen e veprës penale Tregti e ndaluar nga 
neni 305 par.2 lidhur me par.1 lidhur me neni 33 par.2 të KPRK-së;

Besim Zeqiri, Jeton Zymeri, Gentrit Zymeri, Driton Spahija, Mentor 
Dallku, Ruzhdi Kajtazi,  Beqir Dajakaj, Bedri Haliti, Ukë Atashi, Agim 
Jashari, Liridon Hyseni, Ali Muzliukaj, Canabeg Hyseni;

Njazi Rexha;

Aktgjykim; 

Avni Mehmeti, Tomislav Petroviq, Ferik Xhaferi;

Gjykata Themelore e Mitrovicës 

Shtrirja kohore e rastit

10.04.2015     

14.03.2013

14.04.2013

26.12.2017

Ngritja e aktakuzës;

Kallëzimi Penal u bë nga Policia e Kosovës;

Aktvendimi mbi fillimin e hetimeve;

Seancat e shqyrtimit fillestar ka dështuar të mbahet;
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Seanca fillestare e datës 26 dhjetor 2017 ka dështuar të mbahet. Arsye e mos mbajtjes ka qenë mungesa e 
dy avokatëve dhe tre të pandehurve. Kanë munguar të akuzuarit Besim Zeqiri, Ukë Atashi, Xhevat Muzliukaj, 
si dhe avokatët  Aziz Rexha dhe Nexhat Beqiri.

Shqyrtimi fillestar është mbajur më 6 shkurt 2018, kur të pafajshëm janë deklaruar 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.

Gjykata e Mitrovicës kishte marrë aktvendim lidhur me kundërshtimet për aktakuzën- gjykata i ka aprovuar 
si të bazuara kundërshtimet e të akuzuarve në këtë rast, zyrtarëve policorë, 1. Mustafë Osmanaj 2. Haxhi 
Vojvoda 3. Sllavisha Zhivkoviq 4. Agron Hyseni, 5. Shukri Basholli 6. Nexhat Imeri 7 Avdi Beqiri 8. Nazif Salihi, 
me ç ‘rast është hedhur aktakuza ndaj tyre dhe ka pushuar procedura penale nën akuzën për kryerjen e 
veprës penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.2 pika 2.2 lidhur me par.1 sipas 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës ”.

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.

06.02.2018

01.02.2019

30.10.2019

04.11.2019

07.02.2019

30.10.2019

21.03.2019

U mbajt seanca e shqyrtimit fillestar. Në këtë seance janë deklaruar lidhur me fajësinë e 
tyre 21 të akuzuarit;

Dështon të mbahet seanca;

Fjala përfundimtare 

Shpallja e aktgjykimit 

Ndaj të pandehurit Besim Zeqiri është bashkuar procedura penale, me lëndën bazë 
sipas numrit të lëndës P.nr.67/2015, sepse ishte siguruar prezenca e të pandehurit në 

shqyrtimin gjyqësor;

Prokurori tërhiqet nga ndjekja penale për disa të pandehur, kurse për disa të tjerë kishte 
bërë rikualifikimin, ku me pas vepra kishte arritur parashkrimin absolut.

Administrimit i provave, prokuroria e Mitrovicës nuk posedon CD-në e transkripteve 
telefonike të siguruara përmes masave të fshehta.

Gjykimi
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Apeli për ankesat e kundërshtimeve - shkalla e dytë ka hedhur poshtë ankesën e Prokurorisë Themelore të 
Mitrovicës dhe të akovatëve të cilët kishin bërë ankesë kundër aktvendimin të shkallës së parë, për hedhjen 
poshtë të akuzës ndaj 12 personave, tetë prej të cilëve policë.

Seanca e parë e shqyrtimit gjyqësor e paraparë të mbahej me 1 Shkurt 2019 në këtë rast ka dështuar të 
mbahet.

Ndërsa seanca e radhës e caktuar për 7 Shkurt 2019 është mbajtur.

Në këtë seancë ndaj të pandehurit Besim Zeqiri është bashkuar procedura penale, me lëndën bazë sipas 
numrit të lëndës P.nr.67/2015, sepse ishte siguruar prezenca e të pandehurit në shqyrtimin gjyqësor.

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me 21 Mars 2019 ishte bërë administrimi i provave.

Kurse gjatë administrimit të provave prokurori Njazi Rexha ishte shprehur se prokuroria e Mitrovicës nuk 
posedon CD-në e transkriptave telefonike të siguruara përmes masave të fshehta.

Ai deklaroi se më parë nuk ka qenë prokuror në këtë çështje penale dhe se nuk e ka poseduar asnjëherë këtë 
CD.

Tutje Rexha ka shtuar se ka kërkuar sqarime prej zyrës për menaxhimin e lëndëve dhe se kanë ardhur në një 
përfundim se kjo CD mungon, sipas tij kjo CD është shmangur nga lënda gjatë transportimit nga Vushtrria 
në Mitrovicë.

Seanca e caktuar të mbahet më 28 Maj 2019 kishte dështuar për shkak të mungesës së dy të akuzuarve 
Driton Spahija dhe Ruzhdi Kajtazi, si dhe avokatëve Xhafer Maliqi dhe Asdren Hoxha.

Seanca e caktuar për 5 korrik është mbajtur, ndërsa ka dështuar të mbahet seanca e shqyrtimit gjyqësor 
e caktuar për 12 shtator 2019 për shkak të mungesës së të akuzuarit Ukë Atashi i cili kishte qenë i ftuar në 
mënyre të rregullt përmes procesverbalit të seancës së kaluar mirëpo mungesën nuk e ka arsyetuar.

Ndërsa në seancën e caktuar më 11.10.2019 ishin dëgjuar dëshmitë e dëshmitarëve Albert Osmani dhe Arben 
Smajli.

Gjithashtu gjatë kësaj seance të pandehurit Mentor Dallku, Ruzhdi Kajtazi, Beqir Dajakaj, Bedri Haliti, të 
gjithë ish polic të akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare kanë zgjedhur të mbrohen në heshtje.

Njëjtë kanë vepruar edhe të pandehurit Besim Zeqiri, Jeton Zymeri, Gentrit Zymeri, Agim Jashari, Liridon 
Hyseni, Ali Muzliukaj, Canabeg Hyseni, kurse të pandehurit Ukë Atashi dhe Driton Spahija kanë zgjedhur që 
të deklarohen para trupit gjykues.

Kurse në seancën e mbajtur 30 tetor 2019 e kanë dhënë fjalën përfundimtare palët.

Prokurori Njazi Rexha kishte zgjedhur fjalën përfundimtare që të bëjë ndryshime në aktakuzë dhe tërheqje 
nga ndjekja penale.

Andaj për të pandehurit Driton Spahia e Ukë Atashi prokurori ishte tërhequr nga ndjekja penale për pikën I 
dhe II për veprat penale “ Tregtia e ndaluar nga neni 305 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 81 par.1 e 31 
të KPRK-së dhe veprën penale “ Shmangia nga tatimi nga neni 313 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

Kurse pasi që kishte bërë rikualifikimin në veprën penale “ Tregti e ndaluar nga neni 305 par.1 të KPRK-së, 
si dhe Shmangia nga tatimi nga neni 313 par.1 të KPRK-së, duke marr parasysh se për veprën e parë penale 
është paraparë dënimi prej 3 muaj deri në 3 vjet, ndërsa për të dytën është paraparë dënimi me gjobë dhe 
dënimi me burgim deri në 3 vjet, duke pasur parasysh se vepra penale është kryer në periudhën kohore  
21.03.2013 dhe 12.04.2013 rezulton se ka arritur parashkrimi absolut i veprës penale. 

Për këto arsye prokurori ishte tërhequr nga ndjekja penale për të akuzuarit Besim Zeqiri dhe Jeton e Gentrit 
Zymberi për veprën penale Tregti e ndaluar dhe shmangie nga tatimi.

Gjithashtu,  prokurori ishte tërhequr nga ndjekja penale për të akuzuarit Agim Jashari, Liridon Hyseni, Xhevat 
Muzliukaj, Ali Muzliukaj dhe Cenabeg Hyseni për veprën penale Ndihmë në kryerjen e veprës penale, tregtia 
e ndaluar.
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Kurse fjalën përfundimtare të dorëzuar me shkrim dhe më pas e kanë elaboruar me gojë mbrojtësi e të 
akuzuarve Mentor Dallku avokati Xhafer Maliqi, Ruzhdi Kajtazi avokati Asdren Hoxha, Beqir Dajakaj avokati 
Sheremet Ademi, Bedri Haliti avokati Behar Ejupi, si dhe avokati Arsim Bilalli që e mbronte Besim Zeqirin.

Aktgjykimi, 4 nëntor 2019 

Sipas aktgjykimit të shpallur nga gjykatësi Avni Mehmeti, ish-zyrtarët policorë Mentor Dallku, Ruzhdi 
Kajtazi, Beqir Dajakaj, Bedri Haliti janë liruar në tërësi nga akuza për veprën penale keqpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar.

Ndërsa aktgjykim refuzues është shpallur edhe ndaj të akuzuarve për veprat penale “tregti e ndaluar”, 
“shmangia nga tatimi” dhe ndihmë në kryerjen e veprës penale të tregtisë së ndaluar, Besim Zeqiri, Jeton 
Zymeri, Driton Spahija, Ukë Atashi, Gentrit Zymeri, Agim Jashari, Liridon Hyseni, Ali Muzliukaj dhe Canabeg 
Hyseni.

Kjo sepse paraprakisht në seancën e shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me 30 tetor prokurori Njazi Rexha ishte 
tërhequr nga aktakuza ndaj Driton Spahijës dhe Ukë Atashit me arsyetimin se nuk ka mundur ta vërtetojë 
se të njëjtit kanë kryer veprat penale me të cilat ngarkohen sipas aktakuzës, ndërsa për shtatë të tjerët  ka 
bërë rikualifikimin e veprës penale nga “tregtia e ndaluar,  paragrafi 2”, në veprën penale “tregtia e ndaluar, 
paragrafi 1”, si dhe “shmangia nga tatimi, nga paragrafi 2” në “shmangia nga tatimi, paragrafi 1”.

Prokurori Rexha me pas kishte deklaruar se pas rikualifikimit të veprës penale kishte arritur parashkrimi 
absolut i saj.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, zyrtarët policorë Mentor Dallku, Ruzhdi Kajtazi, 
Beqir Dajakaj, Bedri Haliti, Mustafë Osmanaj, Haxhi Vojvoda, Sllavisha Zhivkoviq, Agron Hyseni, Shukri 
Basholli, Nexhat Imeri, Avdi Beqiri dhe Nazif Salihi, akuzohen 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 gjersa 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 si  kanë qenë të detyruar sipas ligjit.

Me këto veprime, sipas aktakuzës, kanë kryer veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 
nga neni 422 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Aktakuza po ashtu, ngarkon edhe të pandehurit Agim 
Jashari, Liridon Hyseni, Etrit Idrizi, Ali Muzliukaj dhe Canabeg Hyseni, për kryerjen e veprës penale,  ndihmë 
për kryerjen e veprës penale “tregti e ndaluar ‘ nga neni 305 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Po ashtu bazuar në aktakuzë, Jeton Zymeri, Driton Spahija dhe Ukë Atashi, akuzohen se  në bashkëkryerje,  
që nga 21 mars 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.

Akuza 

Rasti “Tregtari dhe Inspektori”

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Gjyqtar

Stadi 

P.nr.151/2018;

Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 422 par 1 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës;

Branislav Veselinoviq dhe Izet Jashari;

Ismet Ujkani;

Tomislav Petroviq;

Shqyrtim gjyqësor; 
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Shtrirja kohore e rastit

24.12.2018

20.10.2016

09.10.2019     

13.11.2019 

Ngritja e aktakuzës PP.I.nr. 176/2016

Kallëzimi penal i bërë nga Njësia e krimeve ekonomike dhe korrupsionit në Mitrovicë

Seanca e parë e shqyrtimit fillestar ka dështuar të mbahet.

Mbahet seancë shqyrtimit fillestar.
Në këtë seance të akuzuarit janë deklaruar lidhur me fajësinë.

Në këtë rast seanca e parë e shqyrtimit fillestar kishte dështuar të mbahet. Arsye e dështimit të seancës 
ishte mungesa e të akuzuarit Izet Jashari në Gjykatë. Gjyqtari Tomislav Petroviq tha se i akuzuari Jashari ka 
qenë i ftuar në mënyrë të rregullt,  por që mungesën e tij nuk e ka arsyetuar, ndërsa ka shtuar se për seancën 
e ardhshme ndaj të akuzuarit Jashari do të lëshohet urdhëresë për sjellje me detyrim.

Kurse më 13 nëntor 2019 qe arritur të mbahet seanca e shqyrtimit fillestar. Në këtë seancë të akuzuarit janë 
deklaruar të pafajshëm, ndërsa gjykatësi Petroviq i ka njoftuar palët se në afat prej 30 ditësh të paraqesin 
kundërshtimet e tyre lidhur me aktakuzën.

Rasti është në fazën e dytë të shqyrtimit gjyqësor, për çka gjykatësi ka njoftuar se seanca nuk do të mbahet 
ndërsa lidhur me kundërshtimet nëse do të këtë do të vendos jashtë seancë gjyqësore.

Në akuzën e Prokurorisë së Mitrovicës përshkruhen veprimet e kryera të secilit të pandehur.

Si rezultat i tyre Branislav Veselinoviq dhe Izet Jashari ngarkohen me veprën penale keqpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar.

Veselinoviq në qershor të vitit 2016, në cilësinë e personit zyrtar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës 
të Kosovës - inspektor i veterinës në terminalin doganor në Mitrovicë të Jugut, kishte lëshuar të hyjnë nga 
Serbia në Republikën e Kosovës, kamionët të ngarkuar me 30 krerë dema në vlerë prej 18,876.00 euro.

Sipas aktakuzë, krerët me dema kishin qenë të NPT “Elbasani” me pronar të pandehurin Izet Jashari, dhe 
për këtë ngarkesë i pandehuri Veselinoviq kishte lëshuar certifikatën për kontrollin veteriner të kafshëve të 
gjalla dhe prodhimeve të tyre edhe pse për të njëjtën ngarkesë nuk kishte pasur leje importi të lëshuar nga 
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës e Kosovës.

Ndërsa i pandehuri Jashari, në cilësinë e agjentit dhe pronarit të NPT “Elbasani”, kishte importuar nga Serbia 
në Republikën e Kosovës 30 krerë dema të cilët përmes terminalit doganor ishin futur pa leje importi.
30 krerë dema në vlerë prej 18,876.00, kishin qenë të destinuar për therje dhe se i pandehuri Jashari, kishte 
qenë i obliguar që t`i dërgonte në thertoren e licencuar, porse i njëjti 18 krerë dema i kishte shitur në treg me 
çmim prej 18 mijë euro.

Gjykimi 

Akuza 
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Shtrirja kohore e rastit

17.05.2017     

18.05.2017     

02.10.2017   

16.04.2018

29.11.2019

16.12.2019

17.12.2019 

24.12.2019 

Ngritja e aktakuzës;

Akuza dorëzohet në gjykatë;

Shqyrtimi fillestar 15 zyrtarët policorë të Njësisë së Trafikut të Mitrovicës Jugore janë 
deklaruar të pafajshëm rreth akuzave për marrje ryshfeti;

Refuzohen si të pabazuara kundërshtimet e 14 zyrtarëve policorë;

Është dhënë fjala hyrëse nga palët;

Janë dëgjuar dëshmitarët janë dëgjuar dëshmitarët Munish Avdiu dhe Avni Uka;

Ka vazhduar dëshmia e dëshmitarëve tjerë Jeton Thaçi, Sasha Terentiq dhe Fadil Musliu;

Prokuroria ka kërkuar afat shtesë në mënyrë që të negociojnë marrëveshje për pranimin e 
fajësisë me disa prej të pandehurve;

Propozim i prokurores Kela është aprovuar nga Gjykata, duke i dhënë 40 ditë afat për 
negocimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Ndërsa brenda këtij afati ligjor edhe 

gjyqësor Prokuroria obligohet ta njoftojë Gjykatën me rrjedhën e negociatave e nëse 
eventualisht ka marrëveshje për pranimin e fajësisë.

Rasti “15 Policët e Jugut”

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurore:

Trupi gjykues :

Stadi:

P.nr.69/17;

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;

Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK;

Zejnije Kela;

Avni Mehmeti, Mentor Hajra, Gëzim Ademi;

Shqyrtim gjyqësor;
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Në këtë rast të paktën një herë ka dështuar të mbahet seanca e shqyrtimit fillestar. 

Kurse pas veçimit të procedurës në korrik të vitit 2017, veçimi i procedurës për 35 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 u 
caktua seanca e radhës më 2 tetor 2017.

15 zyrtarët policorë të Njësisë së Trafikut të Mitrovicës Jugore janë deklaruar të pafajshëm rreth akuzave për 
marrje ryshfeti.

Me aktvendimin e datës 16 prill 2018, Gjykata Themelore e Mitrovicës, i kishte refuzuar si të pabazuara 
kundërshtimet e 14 zyrtarëve policorë Ahmet Hasani, Arton Bimbashi, Avdi Beqiri, Avni Mehmeti, Bojan Saviq, 
Esat Haxhiu, Halit Shabani, Jovica Trajkoviq, Nazim Hamiti, Rushit Hoti, Sabit Hajdari, Sedat Haxhimehmeti, 
Sllavisha Spasiq dhe Zeki Shala për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave.

Sipas aktvendimit gjykata e ka aprovuar si të bazuar kundërshtimin e paraqitur nga mbrojtësi i të pandehurit, 
Destan Rrecaj, avokati Agim Rrecaj, me ç‘rast është hedhur aktakuza ndaj tij dhe ka pushuar procedura 
penale nën akuzën për marrje të ryshfetit.

Lidhur me hedhjen e aktakuzës ndaj të akuzuarit Destan Rrecaj, në këtë aktvendim thuhet se pasi që gjykata 
i ka shqyrtuar gjitha shkresat e lëndës dhe provat që i përmban kjo aktakuzë, ka vlerësuar se kundërshtimi i 
paraqitur me kërkesë për hedhjen e aktakuzës është plotësisht i bazuar, nga të cilat arsye, sipas aktvendimit, 
gjykata ka aprovuar në tërësi këtë kundërshtim dhe ka vendosur të hedhë aktakuzën dhe të pushojë 
procedurën penale për të akuzuarin Rrecaj, në mungesë të provave.

Gjykata e Apelit me aktvendimin e saj ka konfirmuar aktakuzën ndaj zyrtarëve policorë Ahmet Hasani, 
Arton Bimbashi, Avdi Beqiri, Avni Mehmeti, Bojan Saviq, Esat Haxhiu, Halit Shabani, Jovica Trajkoviq, Nazim 
Hamiti, Rushit Hoti, Sabit Hajdari, Sedat Haxhimehmeti dhe Zeki Shala.

Gjykata e Apelit e Kosovës duke vendosur sipas ankesave, e ka lënë në fuqi aktvendimin e Gjykatës 
Themelore në Mitrovicë të 16 prillit 2018 duke i refuzuar si të pabazuara kërkesat e 13 të pandehurve për 
hedhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave.

Seanca e caktuar me 04.11.2019 ka dështuar të mbahet. Në këtë seancë ka munguar prokurorja Zejnije Kela 
e cila përmes telefonit si ka thënë kryetari i trupit gjykues njoftuar gjykatën se ka rast vdekje në familje dhe 
se sipas saj, ajo nuk mund të marr pjesë edhe në seancat e parapara.

Kurse në seancën e mbajtur me 24 dhjetor 2019 me fillimin e seancës kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti ka 
njoftuar palët se ka pranuar një kërkesë nga prokurorja për t`i dhënë afat shtesë në mënyrë që të negociojnë 
marrëveshje për pranimin e fajësisë me disa prej të pandehurve.

Ky propozim i prokurores Kela është aprovuar nga Gjykata, duke i dhënë 40 ditë afat për negocimin e 
marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Ndërsa brenda këtij afati ligjor edhe gjyqësor Prokuroria obligohet ta 
njoftojë Gjykatën me rrjedhën e negociatave e nëse eventualisht ka marrëveshje për pranimin e fajësisë.

Pas kësaj seanca është shtyrë, kurse seanca të radhës janë caktuar për datat 10, 21 dhe 26 shkurt 2020.

Gjykimi 

Apeli
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Rasti “20 Policët e Veriut”

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurore:

Gjyqtar:

Stadi:

Nr.199/2017;

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;

Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK;

Zejnije Kela;

Avni Mehmeti;

 Faza e kundërshtimeve;

Shtrirja kohore e rastit

19.12.2016

17.05.2017

18.05.2017

Korrik 2017

03.10.2017

819 ditë

Kallëzimi penal 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;

Ngritja e aktakuzës;

Akuza dorëzohet në gjykatë;

Veçohet procedura për policët e Njësisë së Trafikut Veri dhe Jug;

Seanca e shqyrtimit fillestar;

Kanë kaluar nga shqyrtimi fillestar dhe nuk është mbajtur më asnjë seancë; 

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 me 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.

Gjykimi
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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.

Shqyrtimi fillestar 

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 mbajt 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 ‘Ryshfeti’

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Stadi:

Trupi gjykues: 

PKR. 144/19;

Marrje e ryshfetit neni 421 par 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së;

Hyzer Dugolli dhe Muhamer Miftari, i akuzuari Hyzer Dugolli në 
shqyrtimin fillestar e ka pranuar fajësinë dhe procedura ndaj tij 
është veçuar;

Veton Shabani;

Shqyrtim Fillestar;

Mustaf Tahiri;

Gjykata Themelore e Ferizajt 

Shtrirja kohore e rastit

2 tetor 2019

Vetëm 9 ditë 

11 tetor 2017 

Ngritja e aktakuzës;

kanë kaluar  nga ngritja e aktakuzës deri në mbajtjen e shqyrtimit fillestar;

Gjykata Themelore në Ferizaj mban shqyrtimin fillestar, të akuzuarit deklarohen për 
fajësinë, Hyzer Dugolli e pranon fajësinë ndërsa i akuzuari Muhamer Miftari deklarohet i 

pafajshëm andaj veçohet procedura ndaj tij;
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Rasti ‘Zbulimi’

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Stadi:

Trupi gjykues: 

PKR. 15/19

Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar neni 422 par 1 lidhur 
me neni 31 dhe Komunikim i paautorizuar i sekretit tregtar neni 292 
par 1  të KPRK-së

Isa Shiti, Enliat Shala,  Ramadan Latifaj 

Rasim Maloku

Shqyrtim Gjyqësor;

Ibrahim Idrizi, Mustaf Tahiri, Mirlinda Rexhepi;

Shtrirja kohore e rastit

31 janar 2019

39 ditë 

11 mars 2019 

Ngritja e aktakuzës;

kanë kaluar  nga ngritja e aktakuzës deri në mbajtjen e seancës fillestare;

Gjykata Themelore e Ferizajt mban shqyrtimin fillestar,
të akuzuarit deklarohen të pafajshëm;

Aktakuza ndaj zyrtarëve policorë Hyzer Dugolli dhe Muhamer Miftari është ngritur më 2 tetor 2019 dhe 9 ditë 
pas ngritjes është mbajtur shqyrtimi fillestar më 11 tetor 2019.

I akuzuari Hyzer Dugolli që në shqyrtimin fillestar e pranoi fajësinë për veprën penale ndërsa kolegu i tij 
Muhamer Miftari u deklarua i pafajshëm, dhe ndaj tij u veçua procedura penale.

Gjyqtari  Mustaf Tahiri, gjatë seancës pasi merr mendimin e prokurorit të shtetit Veton Shabani , i cili deklaroi 
se pranimi i fajësisë është konform dispozitave ligjore,  merr aktvendim që të akuzuarit Hyzer Dugolli t’ia 
pranojë fajësinë dhe pasi tërhiqet për të vendosur, shpalljen e bën pas 20 minutave ku të akuzuarin Hyzer 
Dugolli e shpall fajtor dhe e dënon me 9 muaj burgim dhe 500 euro gjobë.

Sipas aktakuzës, më 05.09.2019 deri më 13.09.2019 të pandehurit Hyzer Dugolli dhe Muhamer Miftari në 
cilësinë e personave zyrtarë - zyrtarë policor pranë Stacionit Policor në Shtime, me qëllim të përfitimit të 
kundërligjshëm pasuror, duke mos vepruar në pajtim me detyrat zyrtare, kanë kërkuar ryshfet nga i dëmtuari 
Bekim Rexhaj në atë mënyrë që nga i dëmtuari kërkojnë shumën prej 400 euro, me qëllim që të mos e 
ekzekutojnë Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj –Divizioni për Kundërvajtje, K.nr.464/2017 për 
zbatimin e masës mbrojtëse të ndalimit të automjetit të kategorisë ‘’B’’ në kohëzgjatje prej 6 muaj.

Gjithnjë sipas aktakuzës, më 13.09.2019 rreth orës 12;45 në restorantin ‘’Globus’’ i pandehuri Hyzer Dugolli 
ka pranuar për vete dhe për kolegun e tij Muhamer Miftari katër kartëmonedha nga 100 euro të vendosura 
në një pako të cigareve nga i dëmtuari me ç ‘rast nga ana e Inspektoratit Policor të Kosovës është arrestuar 
në flagrancë.
Me këto veprime, të akuzuarit ngarkohen se  kanë kryer veprën penale ‘’Marrje e ryshfetit’’ nga neni 421 par 1 
lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

Gjykimi

Aktakuza
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13 maj 2019
Shqyrtimet gjyqësore të mbajtura; 13 maj, 19 shtator, 20 nëntor, 21 nëntor;

Aktakuza ndaj të akuzuarve Isa Shiti, Enliat Shala dhe Ramadan Latifaj u ngrit më 31 janar 2019.

Janë bërë 249 ditë që nga ajo kohë kur është ngritur aktakuza deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor lidhur 
me ketë çështje.

Shqyrtimi fillestar në këtë rast është mbajtur më 11 mars 2019, ndërsa më 19 nëntor 2019, prokurori i rastit 
Rasim Maloku, dorëzoi në gjykatë ndryshimin e aktakuzës sipas së cilës heq dorë nga ndjekja penale për të 
akuzuarin Enliat Shala, sepse nuk është provuar se ai ka kryer veprën penale ,si dhe për Isa Shitin për pikën 
dy të aktakuzës keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Aktakuza mbetet e njëjtë për Ramadan Latifaj.

Gjykata më 21 nëntor shpalli aktgjykimin përmes së cilit I akuzuari Isa Shiti është fajtorë sepse më 16 
mars 2016, i ka komunikuar personave të tretë, sekrete afariste të ndërmarrjes “MAKCAR”, në atë mënyrë 
që si i punësuar në zyrën e shpedicionit në pikën kufitare Hani i Elezit, në mënyrë të paautorizuar i ka 
printuar dhe u ka dorëzuar përfaqësuesve të “Lëvizjes VETËVENDOSJE”  Deklaratat Unike Doganore, me 
nr.R7820/2050/08.06.2015 të importuesit MAKCAR, me seli në Prishtinë pronarë Besnik Mustafën  lidhur 
me importimin e pjesëve origjinale për vetura të markës  BMË  nga ndërmarrja “Delta Motors ”, me seli në 
Beograd të Sërbisë.
Këto dokumente pastaj  janë publikuar në mjetet e informimit me qëllim të shkaktimit të dëmit për 
ndërmarrjen dhe pronarin e saj, -me këtë ka kryer veprën penale komunikimi i paautorizuar i sekretit tregtar 
nga neni 292 par. 1 të KPRK-së, andaj i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti, i cili nuk do të 
ekzekutohet nëse i akuzuari në periudhën e verifikimit prej 1 vit 6 muaj nuk kryen vepër penale. 

Sipas aktakuzës, Ramadan Latifaj dhe Enliat Shala më  10 mars 2016 në Doganën e Ferizajt si persona 
zyrtar duke shfrytëzuar detyrën zyrtare,kanë tejkaluar kompetencat e tyre, me qëllim që personit tjetër t’i 
shkaktojnë dëm në atë mënyrë që me kërkesë të të pandehurit Enliat Shala, i pandehuri Ramadan Latifaj 
ka hapur sistemin Asyeuda, në kompjuterin e punës në zyrën e Isa Shitit, dhe ka printuar deklaratën, Unike 
Doganore, (DUD) të importuesit MAKCAR L.L.C, me seli në Prishtinë me pronar Besnik Mustafën, lidhur me 
importin e pjesëve origjinale, për veturat të markës BMË, nga ndërmarrja “Delta Motors” D.O.D, me seli në 
Beograd të Serbisë e cila është publikuar në mjetet e informimit me qëllim të shkaktimit të dëmtimit për 
ndërmarrjen dhe pronarët e saj, me këtë kanë kryer veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 
zyrtar neni 422 par 1 lidhur me nenin 31 të KPRK së , 2.

Gjykimi

Aktakuza

Rasti “Drejtori i Arsimit”

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Stadi:

Trupi gjykues: 

PKR. 233/18;
Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar neni 422 par 1 të 
KPRK-së;

Muhamet Halili;

Rasim Maloku;

Shqyrtim Gjyqësor;

Hysnije Gashi, Ibrahim Idrizi, Kadrije Goga- Lubishtani;
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Aktakuza ndaj ish drejtorit të Arsimit në Ferizaj është ngritur më 12 dhjetor 2018, ndërsa shqyrtimi fillestar 
nuk është mbajtur deri më 20 shkurt 2019, apo 70 ditë pas ngritjes së aktakuzës, duke rënë kështu në 
kundërshtim me Kodin e Procedurës Penale që përcakton afatin 30 ditor për mbajtjen e shqyrtimit fillestar 
pas ngritjes së aktakuzës.
Pas mbajtjes së  shqyrtimit fillestar në këtë rast është ndërruar kryetari i trupit gjykues, Musa Kongjeli dhe 
lënda i është bartur gjyqtares Hysnije Gashi. Nga data e matjes së shqyrtimit fillestar e deri në shqyrtimin 
kryesor të kësaj çështje, kaluan 259 ditë.

Pas shqyrtimeve gjyqësore të mbajtura,  më 16 dhjetor 2019, Gjykata shpalli aktgjykimin me të cilin i akuzuari 
Muhamet Halili lirohet nga akuza sepse nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprat penale për të cilat e 
ngarkon aktakuza.

Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër Muhamet 
Halilit, sepse më 6 janar 2016 si person zyrtar – Drejtor i Drejtorisë së Arsimit në Ferizaj, ka keqpërdorur 
detyrën e tij zyrtare duke mos i përmbushur detyrat e tij zyrtare, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, 
për tjetrin, në atë mënyrë që nuk ka publikuar konkurs, por ka lidhur kontratë të punës për kohë të caktuar 
me Lumturije Rexhepi Gashin, si mësimdhënëse të lëndëve të ekonomisë në shkollën së Mesme Ekonomike 
“Faik Konica” në Ferizaj, pa konkurs publik në kundërshtim me Ligjin e Punës, dhe Ligjin për Arsimin 
Parauniversitar në Republikën e Kosovës. 

Më 18 prill 2016, si person zyrtar -  Drejtor i Drejtorisë së Arsimit në Ferizaj, ka keqpërdorur detyrën e tij zyrtare 
duke mos i përmbushur detyrat e tij zyrtare, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, për tjetrin, në atë 
mënyrë që nuk ka publikuar konkurs por ka lidhur kontratë të punës për kohë të caktuar me Shpëtim Sojevën, 
si mësimdhënës, të lëndëve të ekonomisë  në shkollën së Mesme Ekonomike “Faik Konica” në Ferizaj, pa 
konkurs publik në kundërshtim me Ligjin e Punës, dhe Ligjin për Arsimin Parauniversitar në Republikën e 
Kosovës. 

Gjykimi

Aktakuza

Shtrirja kohore e rastit

12 dhjetor  2018 

70 ditë

354 ditë

20 shkurt 2019

Ngritja e aktakuzës;

Kanë  kaluar  nga ngritja e aktakuzës dhe deri në mbajtjen e seancës fillestare;

kanë  kaluar  nga ngritja e aktakuzës dhe ende është mbajtur seanca fillestare;

Gjykata Themelore e Ferizajt mban shqyrtimin fillestar, i akuzuari deklarohet i 
pafajshëm;
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Rasti “Inspektori i Komunës”

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Stadi:

Trupi gjykues: 

PKR. 42/19;
Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar neni 422 par 1 të 
KPRK-së;

Taulant Salihaj;

Veton Shabani;

Shqyrtim Gjyqësor;

Ibrahim Idrizi, Ilir Bytyqi , Fitore Daci

Shtrirja kohore e rastit

14 mars 2019 

3 herë

Ngritja e aktakuzës;

radhazi dështon seanca gjyqësore me 3 Tetor 2019, 8 Nëntor, 19 Nëntor 2019;

Aktakuza ndaj ish inspektorit të Komunës së Shtimes është ngritur më 14 mars 2019.

Janë bërë mbi 228 ditë që nga ajo kohë dhe Gjykata ka arritur të përfundoj shqyrtimin lidhur me ketë çështje.

Gjykata Themelore në Ferizaj, më 26.11.2019  e shpall fajtor Taulant Salihajn dhe e dënon me 1 vit burgim 
efektiv, sepse është vërtetuar se i njëjti ka kryer veprën penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar 
nga neni 422 par 1 i KPRK-së, si dhe obligohet që të dëmtuarit Haxhi Shabani t’ia kthejë shumën prej 1080 
euro të cilën ia ka shkaktuar si dëm material. 

Sipas aktakuzës,  Taulant Salihaj  në shtator të vitit 2017  dhe në muajin prill 2018 në Shtime, në cilësinë 
e personit zyrtar si inspektor ndërtimi në Komunën e Shtimes, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 
pasuror, për vete ka shfrytëzuar detyrën e tij zyrtare duke i tejkaluar kompetencat e tij dhe duke ia shkelur 
seriozisht të drejtën e personit tjetër, tani të dëmtuarit Haxhi Shabani.

Gjthnjë sipas aktakuzës, i pandehuri, nga  i dëmtuari fillimisht merr shumën prej 500 euro për përpilimin 
e planit të shtëpisë së parë, si dhe 580 euro për përpilimin e planit për shtëpinë e dytë me qëllim që t’ia 
rregullojë dokumentet ndërtimore, ndërsa e lejon  t’i ndërtojë dy shtëpi, pa u pajisur me leje,  duke mos i 
përmbush detyrat e tij zyrtare dhe pse detyra e tij ishte për t’i ndalë ndërtimet pa leje, me ç‘rast të dëmtuarit 
i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 1080 euro, me çka ka kryer veprën penale Keqpërdorim i pozitës apo 
autoritetit zyrtar neni 422 par 1 i KPRK-së.

Gjykimi

Aktakuza
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Rasti: “Shefi i Inspektoratit”

Numri i rastit:

Vepra penale:

I akuzuar:

Prokurori i rastit: 

Stadi i
procedurës

Kryetari i
trupit gjykues

Pkr.nr. 118/18 

keqpërdorim i detyrës nga neni 422, par.1;

Refik Latifaj;

Isuf Sadiku;

Rigjykim;

Aziz Shaqiri;

Shtrirja kohore e rastit

17 dhjetor 2014
Aktakuza;

Më 8 mars 2017, Gjykata e Gjilanit kishte nxjerrë aktgjykim dënues, me të cilin Latifajn e kishte dënuar me 6 
muaj burg efektiv, por më pas Gjykata e Apelit pas ankesës së mbrojtjes rastin e ka kthyer në rigjykim. 

Në procesin e rigjykimit, pas shtjellimit të provave e dëgjimit të dëshmitarëve Gjykata Themelore në Gjilan 
të akuzuarin e ka liruar nga akuza në mungesë të provave me aktgjykimin e  datës 7 qershor 2019. Rasti tani 
është në procedurë të ankimimit në Apel.

Përshkrimi i aktakuzës- Sipas aktakuzës së Prokurorisë së shtetit në Gjilan, PP/I.nr.216/2014,e datës 17 
dhjetor 2014, thuhet se: Refik Latifaj gjatë periudhës kohore 2013/14 në cilësinë e shefit të Inspektoratit 
Komunal të Kamenicës në vazhdimësi ka keqpërdorur detyrën zyrtare duke ndihmuar në forma të ndryshme 
mbi 6 kompani që merren me eksploatimin e rërës dhe zhavorrit. Aktakuza sqaron se këtë ndihmë Latifaj e 
ka bërë duke dhënë instruksione për eksploatim ilegal të rërës dhe zhavorrit dhe duke i udhëzuar kompanitë 
që të pajisen me dokumente fiktive doganore si mbulesë e veprimtarisë së tyre. Me çka ka veprën penale – 
keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 422.1 i Kodit Penal të Kosovës.

Gjykimi

Aktakuza

Gjykata Themelore e Gjilanit

Rasti “Kryetari i Komunës”

Numri i rastit:

Vepra penale:

I akuzuari

Prokurori: 

PKR.nr. 238/18;
’Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’’ nga neni 422 
paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK);

 Svetislav Ivanoviq, kryetar i Komunës së Novobërdës; 

Arben Kadriu;
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Statusi i lëndës

Trupi gjykues: 

Në proces;

Naser Maliqi kryetar, Islam Thaqi dhe Behar Ymeri anëtarë

Aktakuza ndaj kryetarit aktual të Novobërdës është ngritur më 4 dhjetor 2018 ndërsa shqyrtimi fillestar në 
lidhje me këtë rast është mbajtur më 25 janar 2019. 

Ky rast është karakterizuar me disa shtyrje të seancave gjyqësore.

Tri seanca gjyqësore, të datës 21 qershor, 20 shtator dhe 18 tetor 2019, kanë dështuar për shkak të mungesës 
së të akuzuarit ndërsa nuk është dhënë ndonjë arsye nga gjykata për mungesë e tij.

Kryetari i trupit gjykues për kundër faktit se vendosi dy herë urdhrin për sjellje me dhunë ndaj të pandehurit 
dhe sigurimin e  prezencës së tij në procedurë (në përputhje me nenin 175 të KPP) nuk ka arritur të sigurojë 
praninë e tij.

Në këtë rast kemi neglizhencë te madhe nga vet trupi gjykues pasi nuk ka arritur që ta sigurojë prezencën e 
te akuzuarit në seancat gjyqësore (të datës 21 qershor, 20 shtator dhe 18 tetor 2019). 

Përkundër që i akuzuari është kryetar i një komune të Republikës së Kosovës,  urdhëresat e lëshuara nga ana 
e Gjykatës për sjelljen e tij me forcë nuk janë zbatuar asnjëherë nga ana e Policisë me arsyetim se ”I akuzuari 
nuk gjendet në shtëpi”

Pas disa përpjekjeve për të mbajtur seancën, përfundimisht, i akuzuari kishte ardhur në seancën e datës 22 
nëntor 2019.

Svetislav Ivanoviq akuzohet se më 15 nëntor 2017 në Novobërdë, si person zyrtar, në cilësinë e kryetarit 
të Komunës së Novobërdës, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për personin tjetër juridik, 
gjegjësisht, Shoqatën e Gjuetarëve “Kalaja”, ka tejkaluar kompetencat e tij zyrtare dhe ka shkelur të drejtat 
e personit tjetër juridik – Shoqatës së Gjuetarëve “Ujku”.

Aktakuza thekson se Ivanoviq, ka bërë keqpërdorim të detyrës zyrtare sepse Shoqatës së Gjuetarëve “Kalaja” 
i kishte dhënë në shfrytëzim dhe menaxhim tërë territorin e komunës së Novobërdës dhe një zyre në objekt 
të kësaj komune. Më një veprim të tillë, prokuroria pretendon se i njëjti i ka shkaktuar komunës dëm material 
në vlerë të përgjithshme prej 12.200,00 euro.

Që nga data e ngritjes së aktakuzës më 26 prill 2019, e deri më 10 dhjetor 2019 nuk është mbajtur seanca 
e shqyrtimit fillestar. Kemi shkelje të nenit 242 par.4 ku thuhet se “Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues cakton menjëherë shqyrtimin fillestar, i cili duhet të mbahet brenda tridhjetë (30) ditëve pas 
ngritjes së aktakuzës”. 

Shtrirja kohore e rastit

Aktakuza

Rasti “Asistenti”

Numri i rastit:

Vepra penale:

I akuzuari

Prokurori: 

Kryetar i
trupit gjykues 

PKR.nr. 66/19;

“Përvetësimi në detyrë” nga neni 425 i KPRK-së;

Vllasta Bogdanoviq;

Arben Kadriu;

Islam Thaqi;
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Aktakuza ndaj Bogdanoviqit pretendon se  gjatë muajit prill të vitit 2019, në pompën e benzinës “Tina 
Petrol” në Kllokot, kishte regjistruar se e kishte mbushur veturën zyrtare me 70 litra karburant, ndërkohë që 
në rezervuar i kishte hedhur vetëm 60 litra.

Aktakuza pretendon se më vonë, Bogdanoviq kishte shkuar me veturën private të tipit “Renault” në të njëjtën 
pompë dhe kishte marrë 10 litrat e paguara nga buxheti i komunës, të evidentuara paraprakisht në faturë.

Në këtë rast kemi menaxhim jo të duhur të procesit gjyqësor, sepse mungesa e palës së dëmtuar-përfaqësuesit 
të AVUK (Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës) ka shkaktuar zvarritjen e seancave gjyqësore, 
deklarata e së cilës palë është kyçe për zbardhjen e këtij rasti. Pala në fjalë është paraqitur më në fund në 
seancën e datës 12 dhjetor 2019.

Në këtë rast vërehet pamundësia e trupit gjykues për ta sjellë në gjykatë përfaqësuesin e palës se dëmtuar 
duke e ditur se prezenca e tij në shqyrtimin gjyqësor ishte e domosdoshme. Ky dështim kishte krijuar zvarritje 
të procesit dhe shtyrje të panevojshme të seancave gjyqësore dhe mosmenaxhim të duhur të procedurës 
penale nga vet trupi gjykues.

I akuzuari Mexhid Haxhimusa, nga fillimi i vitit 2016 deri më 8 nëntor 2016, në regjionin e Vitisë dhe Ferizajt, 
me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, në cilësinë e personit zyrtar, ka tejkaluar kompetencat e 
tij zyrtare duke u qasur pa autorizim në sistemin e identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve të Agjencisë së 
Veterinarisë dhe të Ushqimit të Kosovës (AVUK).

Me këto veprime i njëjti ka lëshuar certifikata, numra identifikues dhe pasaporta për kafshët për të cilat e ka 
ditur se janë të kontrabanduara, duke iu mundësuar personave tjerë që me ato dokumente t’i transportojnë 
kafshët nga Maqedonia Veriore, nëpër territorin e Kosovës, për në Shqipëri.

Aktakuza

Gjykimi

Aktakuza

Rasti “Mjeku”

Numri i rastit:

Vepra penale:

I akuzuari

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

Pkr.nr.20/19;

Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar nga neni
422.1 i KPRK-së.

Mexhid Haxhimusa;

Shaban Spahiu;

Agim Ademi kryetar, Islam Thaqi dhe Gazmend Ajvazi 

Shtrirja kohore e rastit

2017
Ngritja e aktakuzës;
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Rasti “Ish-drejtori i Urbanizmit”

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Stadi:

Trupi gjykues: 

Pkr.nr.231/18;

“Keqpërdorim i pozitës zyrtare” neni 422.1 i KPRK-së;

Ish-drejtori i Urbanizmit Valon Shefkiu, si dhe inspektorët e 
ndërtimit në komunën e Gjilanit, Merita Shabani, Shkëndije Hajdini, 
dhe Baki Azemi;

Arben Kadriu;

Rigjykim tre herë;

Agim Ademi kryetar, Islam Thaqi dhe Ramiz Azizi anëtarë;

Shtrirja kohore

4 shkurt 2016

4 dhjetor 2019 

30 qershor 2017

8 qershor 2018

Ngritja e aktakuzës;

Gjykata në Gjilan i shpall të pafajshëm për herë të tretë;

Gjykata i shpall të pafajshëm;
Apeli e kthen në rigjykim rastin;

Gjykata në Gjilan i shpall të pafajshëm për herë të dytë;
Apeli e kthen në rigjykim rastin;

Aktakuza në lidhje me këtë rast është ngritur në vitin 2016 ndërsa deri më tani të akuzuarit janë liruar tri herë 
nga akuza.

Më 4 dhjetor  2019 për të tretën herë të akuzuarit janë liruar nga akuza. 

Më 30 qershor 2017, Gjykata e Gjilanit i kishte liruar të akuzuarit nga akuza në mungesë të provave. Ndaj këtij 
vendimi kishte bërë ankesë Prokuroria e Gjilanit. 

Gjykata e Apelit rastin e kishte kthyer në rigjykim pasi që kishte konstatuar shkelje të dispozitave procedurale 
në këtë rast. 

Më 8 qershor 2018, sikurse në gjykimin e parë, Gjykata e Gjilanit edhe në gjykimin e dytë të akuzuarit i kishte 
liruar nga akuza. Prapë Prokuroria kishte parashtruar ankesë në Gjykatën e Apelit.

Përfundimisht edhe në gjykimin e tretë ndaj tyre Gjykata e Gjilanit nuk ishte bindur se ata e kanë kryer veprën 
penale me të cilën akuzohen duke i liruar nga akuza më 4 dhjetor 2019. Lënda gjendet prapë në Apel me 
ankesë.

Gjykimi
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Rasti “Drejtori i Spitalit”

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Stadi:

Trupi gjykues: 

PKR.nr.36/2018;

Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422, par. 
1, neni 434 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, neni 431 par.1 të 
KPRK-së;

Mirlinda Mullahasani, Mentor Bytyqi, Kumrie Kameri, Adnan 
Brovina, Ahmet Asllani, Skender Ndrecaj;

Në këtë rast akuzoheshin edhe Mirlinda Shehu dhe Flamur 
Zeneli për veprimtari të pandërgjegjshme ekonomike, mirëpo 
ndaj tyre gjykata kishe pushuar procedurën penale, për shkak të 
parashkrimit relativ;

Agron Matjani

Dënim me kusht 6 muaj për 1 vit

Shaqir Zika, Manduhije Syla dhe Gëzim Pozhegu

Shtrirja kohore e rastit

30 Korrik 2018

3 Shtator 2018

34 ditë

9 Tetor 2018

Ngritet  aktakuza;

Gjykata Themelore e Gjakovës mban shqyrtimit fillestar, të akuzuarit  deklarohen të 
pafajshëm;

Nga ngritja e aktakuzës deri te caktimi i shqyrtimit fillestar;

Gjykata Themelore e Gjakovës, refuzon kundërshtimet e aktakuzës dhe pas mbajtjes 
së këtij shqyrtimi të dytë, ndaj të akuzuarve Mirlinda Shehu dhe  Flamur Zeneli, pushoi 

procedurën penale  për veprën penale veprimtari të pandërgjegjshme ekonomike;

Të akuzuarit në cilësinë e inspektorëve, gjatë vitit 2013-2014 nuk kishin ndërmarrë veprime zyrtare për 
rrënimin e objekteve të ndërtuara pa leje ndërtimi, si dhe rrënimin e objekteve në të cilat është tejkaluar 
leja e ndërtimit. Të akuzuarit në mënyrë të kundërligjshme dhe në kundërshtim me interesat e komunës 
së Gjilanit, nuk kishin ekzekutuar masën për rrënimin e këtyre objekteve, duke iu mundësuar personave të 
ndryshëm përfitim pasuror.

Përshkrimi i aktakuzës

Gjykata Themelore e Gjakovës 
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30 Nëntor 2018

22 Shkurt 2019

 Gjykata e Apelit e kthen në rivendosje rastin në Gjykatën e  Gjakovës, refuzon  ankesat e 
avokatëve.

Gjykata Themelore në Gjakovë merr aktgjykim dënues

Aktakuza ndaj drejtorit të spitalit Ahmet Asllani dhe të tjerëve është ngritur më 30 korrik 2018.

Gjykatësi Shaqir Zika, më 3 shtator 2018 mbajti seancën fillestare, në gjykimin për keqpërdorim të detyrës 
zyrtare, falsifikim i dokumentit zyrtar dhe ushtrim i ndikimit.

Më pas, më 9 tetor 2018, nga avokatët e të akuzuarve u bë kundërshtimi i aktakuzës dhe provave të saj, por 
Gjykata e Gjakovës i kishte refuzuar.

Kundër këtij vendimi, ankesë Gjykatës së Apelit i kishin paraqitur mbrojtësit e të akuzuarve Ahmet Asllani 
dhe Adnan Brovina.

Në këtë rast akuzoheshin edhe Mirlinda Shehu dhe Flamur Zeneli për veprimtari të pandërgjegjshme 
ekonomike, mirëpo ndaj tyre gjykata kishe pushuar procedurën penale, për shkak të parashkrimit relativ, që 
ky parashkrim ka ardhur para marrjes së aktvendimit mbi fillimin e hetimeve.

Pas analizimit të pretendimeve ankimore, Gjykata e Apelit më 30 nëntor 2018, e ktheu në rivendosje rastin 
në Gjykatën e Gjakovës, pasi që kishte refuzuar ankesat e avokatëve.

Më 22 shkurt 2019, Gjykata Themelore në Gjakovë merr aktgjykim dënues.

Në aktgjykimin e nxjerrë nga trupi gjykues Shaqir Zika, Manduhije Syla dhe Gëzim Pozhegu, thuhej se ndaj të 
akuzuarve është vërtetuar kryerja e veprave penale, duke i dënuar kështu me dënim me kusht.

Kundër këtij aktgjykimi, më 17 prill 2019, Gjykata e Apelit në përbërjen e trupit gjykues Abdullah Ahmeti, 
Xhevdet Abazi dhe Afrim Shala, ka refuzuar ankesat si të pabazuara dhe tëpaqëndrueshme, ndërsa ka 
vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë.

Në këtë rast, Apeli e ka vlerësuar të qëndrueshëm dhe pa shkelje të dispozitave ligjore aktgjykimin e shkallës 
së parë, duke thënë se të akuzuarit kanë ndërmarrë veprime inkriminuese të cilat përbëjnë tiparet e veprave 
penale.

Apeli ka konsideruar se dënimi i kushtëzuar ndaj të akuzuarve është në harmoni me intensitetin e 
rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale, shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarve, rehabilitimin e tyre dhe 
parandalimin e personave të tjerë tek kryerja e veprave penale.

Dënimet:
Ahmet Asllani - dënim me burg prej 6 muajsh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse brenda në afat prej 1 
viti nuk kryen vepër tjetër penale.

Mirlinda Mullahasani - dënim me burgim prej 6 muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse brenda 1 viti 
nuk kryen vepër tjetër penale.

Mentor Bytyqi - dënim me burg prej 6 muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse brenda në afat prej 1 viti 
nuk kryen vepër tjetër penale.

Kumrie Kameri - dënim me burg prej 3 muajsh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse brenda 1 viti nuk 
kryen vepër tjetër penale.

Adnan Brovina - dënim me burg prej 6 muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 1 viti nuk 
kryen vepër tjetër penale.

Skender Ndrecaj - dënim me burg prej 6 muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 1 viti nuk 
kryen vepër tjetër penale.

Gjykimi
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Sipas aktakuzës, ky rast ka ndodhur në vitin 2014, ku për furnizimin me uniforma të Spitalit Rajonal “Isa 
Grezda” në Gjakovë, përfitues i tenderit ka qenë firma N.SH “El-Ri Graphic”, ku Mirlinda Shehu ka qenë 
menaxhere e biznesit ndërsa Flamur Zeneli në cilësinë e operatorit ekonomik.

“Në kontratë përfshiheshin 48 copë mantelë me ngjyrë të bardhë, 302 copë pantolla dhe bluza të bardha, 
78 copë pantolla dhe bluza të gjelbërta, 41 copë pantolla dhe bluza të pembe dhe 17 copë me ngjyrë të 
kaltërt, ku vlera e këtyre arrin në 9.855 euro”, thuhet në aktakuzë.

Mirlinda Mullahasani, Mentor Bytyqi dhe Kumrije Kameri, kishin nënshkruar dokumentacionet të cilat 
tregonin se materialet janë dorëzuar, do të thotë kishin nënshkruar dokumentacion me të dhëna të rrejshme.
Adnan Brovina në aktakuzë thuhet se në cilësinë e personit zyrtar-depoist, ka pranuar më pak uniforma se 
sa ishte e përcaktuar në kontratë.

Sipas aktakuzës po ashtu ishte përfshirë edhe përgjegjësi i infermierëve Skender Ndrecaj, i cili thuhet se ka 
bërë presion tek depoisti për pranimin e sasisë më të vogël të mantelëve.

Si dhe Ahmet Asllani, në cilësinë e drejtorit ekzekutiv të spitalit “Isa Grezda” në Gjakovë, ka nënshkruar 
lejimin e pagesës së të hollave sipas kontratës së blerjes së uniformave, të cilat nuk kishin ardhur në mënyrë 
të kompletuar.

Aktakuza

Rasti “Laboranti”

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurori: 

Stadi:

Trupi gjykues: 

PKR.nr.38/19;

Keqpërdorimi i pozitës zyrtare nga neni 422, par.2 lidhur me par.1 
nën par.2.1 të KPRK-së;

Ali Shabanaj;

 Ramiz Buzhala;

Aktgjykim dënues;

Shaqir Zika, Besarta Doli dhe Manduhije Syla;

Shtrirja kohore e rastit

18 Qershor 2019

19 Gusht 2019

4 Tetor 2019

10 Tetor 2019

10 Korrik  2019

Ngritja e aktakuzës;

Negociata për marrëveshje të pranimit të fajësisë;

Shqyrtimi gjyqësor dhe i akuzuari e ka pranuar fajësinë;

Shpallja e aktgjykimit; 

Gjykata Themelore e Gjakovës mban seancën fillestar,
i akuzuari është  deklaruar i pafajshëm;
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Prokuroria Themelore në Gjakovë më 18 qershor 2019 kishte ngritur aktakuzën për keqpërdorim të detyrës 
zyrtare, ndaj Ali Shabanaj.

Në seancën fillestare më 10 korrik 2019, i akuzuari ishte deklaruar i pafajshëm.

Pas kësaj, palët kishin heqë dorë nga shqyrtimi i dytë dhe me 19 gusht i akuzuari ka kërkuar që të hyjë në 
negociata me Prokurorinë për një marrëveshje mbi pranim e fajësisë.

Mirëpo, një marrëveshje e tillë nuk ishte arritur dhe në shqyrtimin kryesor të datës 4 Tetor 2019 dhe i akuzuari 
e kishte pranuar fajësinë.

Kryetari i trupit gjykues Shaqir Zika, më 10 tetor 2019, e kishte dënuar me 6 muaj burgim, i cili dënim i ishte 
zëvendësuar me gjobë në shumë prej 2,500 euro. 

Në këtë dënim Gjykata e Gjakovës e kishte llogaritur edhe kohën e kaluar në arrest shtëpiak nga 24 prill deri 
24 qershor 2019.

Gjykata e Gjakovës e ka vlerësuar se është vërtetuar se i akuzuari në cilësinë e personit zyrtar ka keqpërdorur 
pozitën e tij dhe se pranimin e fajësisë nga ana e tij e kishte marrë si rrethanë lehtësuese.

Rasti gjendet në ankesë nga prokurori i rastit Ramiz Buzhala drejtuar Gjykatës së Apelit.

Sipas aktakuzës, në prill të  vitit 2019, i akuzuari Ali Shabani në cilësinë e laborantit në spitalin e Gjakovës 
“Isa Grezda”, nuk i kishte shërbyer pacientëve që kanë kërkuar shërbime në laborator sipas udhëzimeve të 
mjekëve.

Në aktakuzë thuhet se të njëjtit pacientë i ka dërguar që analizat e tyre t’i bëjnë në laboratorin e tij privat “Xiri 
Lab”, në Gjakovë.

Aktakuza shpjegon se këto veprime të të akuzuarit Shabani, kanë qenë në kundërshtim me Ligjin për 
Shëndetësi dhe Udhëzimin Administrativ për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Institucionet 
Shëndetësore.

Gjykimi

Aktakuza

Rasti ‘Ryshfeti’

Numri i rastit:

Vepra penale:

I akuzuar: 

Prokurori: 

Stadi:

Trupi gjykues: 

PKR.nr.33/19;

Dhënia e ryshfetit nga neni  429 par.1, të KPRK-së.;

Demlush Gunga;

Ramiz Buzhala;

Aktgjykim dënues;

Shaqir Zika;

Shtrirja kohore e rastit

28 Maj 2019

21 Qershor 

Ngritet aktakuza;

Gjykata e Gjakovës, mban seancën fillestare, i akuzuari deklarohet i fajshëm;
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Aktakuza për dhënie ryshfeti ishte ngritur më 28 maj 2019.

Pas ngritjes së aktakuzës, në afat të paraparë ligjor më 21 qershor  u mbajt shqyrtimi fillestar.

I akuzuar, Demlush Gunga, pranoi fajësinë në akuzën e Prokurorisë.

Menjëherë pas 3 ditësh nga pranimi i fajësisë për dhënie ryshfeti, gjykata e Gjakovës kishte shpallë aktgjykim 
dënues, i cili aktgjykim përmbante dënimin e kushtëzuar me 6 muaj burg.

Ky dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit prej 1 viti nuk kryen vepër tjetër penale. 

Në dënimin e Gjykatës së Gjakovës u dha të konfiskohej edhe kartëmonedha prej 20 euro.

Sipas aktakuzës, Demlush Gunga po akuzohej se në prill të vitit 2019 i kishte dhënë ryshfet 20 euro zyrtarit 
policor.

Aktakuza thotë se Policia kishte qenë duke i shqiptuar gjobë për vozitje nën ndikim të alkoolit, i akuzuari 
kishte ofruar ryshfet në këmbim të mos marrjes së tiketës kundërvajtëse.

Gjykimi

Aktakuza

Rasti “Drejtori i Ambulancës”

Numri i rastit:

Vepra penale:

I akuzuar: 

Prokurori: 

Trupi gjykues: 

PKR.nr.5/19;

Keqpërdorimi i pozitës zyrtare nga neni 422, par.1;

Gani Ibraj;

Ali Uka;

Gëzim Pozhegu; 

Shtrirja kohore e rastit

31 Janar 2019

25 Prill 2019

83 ditë

28 Qershor 2019

3 Korrik 2019

Ngritja e aktakuzës;

Gjykata e Gjakovës kishte caktuar seancën fillestare;

nga ngritja e aktakuzës deri të caktimi i seancës fillestare

Shpallja e aktgjykimit;

Shpallja e aktgjykimit;
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Rasti “Policët”

Numri i rastit:

Vepra penale:

Të akuzuar: 

Prokurori Rastit: 

Trupi gjykues: 

Stadi:

PKR.nr.15/19;

Keqpërdorimi i pozitës zyrtare nga neni 422, par.1 lidhur me nenin 
31 të KPRK-së.;

Ismet Deva dhe Bit Shala;

Ramiz Buzhala;

Shaqir Zika, Gëzim Pozhegu dhe Besarta Doli;

Aktgjykim dënues;

Shtrirja kohore e rastit

20 Mars 2019                                 
Ngritja e aktakuzës;

Aktakuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare ndaj të akuzuarit Gani Ibraj ishte ngritur më 31 janar 2019.

Në këtë rast Gjykatës së Gjakovës iu deshën gati 3 muaj për caktimin e shqyrtimit fillestar më 25 prill 2019, 
duke shkelur kështu afatet e përcaktuara me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës dhe kur seanca u caktua, 
i akuzuari nuk erdhi sepse gjendej jashtë shtetit.

Pas kësaj, gjykata kishte paralajmëruar se do të lëshojë urdhëresë për sjelljen e tij me detyrim, mirëpo i 
akuzuari ishte paraqitur dhe në ndërkohë kishte arritur marrëveshje me Prokurorinë për pranimin e fajit.

Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë i ishte prezantuar gjykatës dhe pas aprovimit të saj, Gjykata Themelore 
e Gjakovës mori aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit Gani Ibraj.

Dënimi i tij ishte 6 muaj me burgim, por ky dënim u zëvendësua me gjobë në shumë prej 3,000 mijë euro.

Gjithashtu i akuzuari Gani Ibraj pozitën e drejtorit  të ambulancës veterinare NSH ”G-VET”, ishte detyruar nga 
gjykata që t’ia kompensojë Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës vlerën e dëmit prej 2.210.40 
mijë euro.

Gjykata e Gjakovës kishte vlerësuar pranimin e fajësisë dhe se marrëveshja mbi pranimin e fajësisë ka 
mbështetje ligjore dhe e njëjta ishte arritur në baza vullnetare pa asnjë ndikim.

Rasti nuk ka ankesë në Gjykatën e Apelit.

Sipas aktakuzës, dy zyrtarët policorë në pikë-kalimin kufitar Qaf-Prush, kanë lejuar hyrjen e mallrave 
komerciale.

Ata duke qenë në cilësinë e personave zyrtarë, kishin lejuar që dy automjetet e ngarkuara me mallra 
komerciale të hynin në territorin e Kosovës, duke mos i regjistruar në sistemin SIMS.

Në aktakuzë thuhet se automjetin e parë të ngarkuar me perime dhe fruta të ndryshme e drejtonte Muhamet 
Tahiri, ndërsa automjetin e dytë i cili kishte 40 kuti me dredhëza, e drejtonte Bajram Gjoka.

Gjithnjë sipas aktakuzës, në atë kohë dhe në atë pikë-kalimi kufitar, nuk kishte oficer doganor si kompetent 
për të lejuar hyrjen e mallrave.

Mirëpo këto mallra janë lejuar që të hynin nga Republika e Shqipërisë në Republikën e Kosovës, duke i 
shkaktuar shtetit të Kosovës dëm material në shumë prej 168.25 euro.

Gjykimi

Aktakuza
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13 Prill 2019                    

20 Maj 2019                                

06 Gusht 2019                                

23 Gusht 2019                               

16 Shtator                                       

14 Tetor 2019                                 

17 Tetor 2019                                 

Mbahet seanca fillestare, të akuzuarin deklarohet të  pafajshëm;

Shqyrtimi i dytë- refuzohen ankesat;

Caktohet shqyrtimi gjyqësor;

Shtyhet gjykimi; 

Dogana vlerëson dëm më pak se në aktakuzë;

Prokurori bënë precizimin e aktakuzën rreth shumës së dëmit;

Shpallja e aktgjykimit dënues;

Gjykimi
Prokuroria Themelore në Gjakovë më 20 mars 2019 ngriti aktakuzë ndaj të pandehurve Ismet Deva dhe Bit 
Shala, për keqpërdorim të detyrës zyrtare në bashkëkryerje.

Pas ngritjes së aktakuzës, më 13 prill 2019 ata e mohuan akuzën e Prokurorisë, duke u deklaruar të pafajshëm.

Më 20 maj 2019 u kërkua që të hedhet aktakuza e Prokurorisë dhe u kundërshtuan provat e saj.

Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, më 6 gusht, u dëgjua dëshmitarët dhe u shikuan CD-të me pamjet nga 
pika kufitare.

Me 14 tetor, në fjalën përfundimtare prokurori Ramiz Buzhala, bëri precizimin e dispozitivit të aktakuzës, 
ashtu që dëmin e shkaktuar buxhetit të Kosovës e ndryshoi nga 564.60 euro në 168.25 euro.

Këtë ndryshim ai e arsyetoi së gjendja faktike ishte vërtetuar me provë materiale në listën e lëshuar nga 
Dogana e Kosovës, me 16 shtator.

Më 17 tetor 2019, Gjykata e Gjakovës mori aktgjykim dënues, duke vlerësuar se është vërtetuar gjendja faktike 
se të akuzuarit kishin keqpërdorur detyrës e tyre zyrtare.

Si rrjedhojë, dy të akuzuarit Ismet Deva dhe Bit Shala u dënuan me burg prej 6 muaj, i cili dënim me pëlqimin 
e tyre iu zëvendësua me dënim me gjobë në shumë prej 2.000 mijë euro secili.

Po ashtu, të akuzuarit gjykata i kishte obliguar që shumën prej 168.25 euro t’ia kompensojnë buxhetit të 
Kosovës.

Rasti ka shkuar me ankesë në Gjykatën e Apelit.
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Rasti “Shefi i Shërbimeve”

Numri i rastit:

Vepra penale:

I akuzuar: 

Prokurori: 

Aktgjykim

Trupi gjykues: 

PKR.nr. 14/19

Keqpërdorim i autoritetit zyrtar, neni 422 par.2 pika 2.1 lidhur me 
par.1 të KPRK-së

Ismet Mazreku 

Ramiz Buzhala

Dënues: 6 muaj burg, i zëvendësuar me 3.400 euro

Nikollë Komani, Besarta Doli dhe Mentor Bajraktari

Aktakuza
Sipas aktakuzës, dy zyrtarët policorë në pikë-kalimin kufitar Qaf-Prush, kanë lejuar hyrjen e mallrave 
komerciale.

Ata duke qenë në cilësinë e personave zyrtarë, kishin lejuar që dy automjetet e ngarkuara me mallra 
komerciale të hynin në territorin e Kosovës, duke mos i regjistruar në sistemin SIMS.

Në aktakuzë thuhet se automjetin e parë të ngarkuar me perime dhe fruta të ndryshme e drejtonte Muhamet 
Tahiri, ndërsa automjetin e dytë i cili kishte 40 kuti me dredhëza, e drejtonte Bajram Gjoka.

Gjithnjë sipas aktakuzës, në atë kohë dhe në atë pikë-kalimi kufitar, nuk kishte oficer doganor si kompetent 
për të lejuar hyrjen e mallrave.

Mirëpo këto mallra janë lejuar që të hynin nga Republika e Shqipërisë në Republikën e Kosovës, duke i 
shkaktuar shtetit të Kosovës dëm material në shumë prej 168.25 euro.

Shtrirja kohore e rastit

13 Mars 2019 

18 Prill 2019

19 Prill 2019

24 Maj 2019

5 Qershor 2019

2 Gusht 2019

20 Janar 2020

Ngritja e aktakuzës

Dështon seanca fillestare

Mbahet seanca fillestare, të akuzuarit deklarohen të pafajshëm 

Kundërshtohet aktakuza e Prokurorisë

Refuzohen ankesat, konfirmohet aktakuza;

Shtyhet gjykimi

Shpallja e aktgjykimit
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Aktakuza e këtij rasti ishte ngritur me 13 mars 2019. Në këtë rast, në fillim Prokuroria kishte filluar hetimet 
edhe ndaj kryetarit të komunës së Malishevës, Ragip Begaj, për keqërdorim të pozitës zyrtare, mirëpo në 
mungesë provash Prokuroria nuk kishte ngritur aktakuzë edhe ndaj tij.

Më 18 prill 2019 ishte caktuar seanca fillestare po e njëjta kishte dështuar në mungesë të avokatit të të 
akuzuarit Ismet Mazreku.

Një ditë më pas ishte mbajtur seanca fillestare dhe i akuzuari ishte deklaruar i pafajshëm.

Aktakuzën e Prokurorisë e kishte kundërshtuar pala e akuzuar, mirëpo Gjykata e Gjakovës më 5 qershor 
2019, duke refuzuar si të pabazuar kërkesën për hedhje të aktakuzës, kishte konfirmuar atë.

Në arsyetimin e gjykatës thuhej se kërkesa e mbrojtjes për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimit të provave 
është e pabazuar dhe se aktakuza është e mbështetshme në prova të mjaftueshme.

Më 17 tetor 2019, nga prokurori Ramiz Buzhala ishte propozuar që të bëhej ekspertizë nga fusha e 
elektroinxhinierisë.

Gjykata Themelore në Gjakovë, më 20 janar 2020, ka shpallur fajtor të akuzuarin Ismet Mazreku dhe dënujar 
me 6 muaj burgim, dënim ky që iu zëvendësua me gjobë në shumë prej 3 mijë e 400 euro.

Po ashtu, si obligim tjetër Ismet Mazrekut iu dha kompenzimi i dëmit ndaj Komunës së Malishevës në 
shumën prej 8,728.90 euro.

Gjykimi

Aktakuza
Sipas aktakuzës, Ismet Mazreku në cilësinë e shefit të shërbimeve publike në komunën e Malishevës, kishte 
vepruar në kundërshtim me Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Në aktakuzë thuhet se me rastin e inicimit të kërkesës për furnizim me kabllo elektrike të fshatit Gajrak të 
komunës së Malishevës dhe menaxhimit të kontratës së prokurimit nga N.T.Sh “Leoni” në vlerë prej 8,727.90 
euro, me kabllo me gjatësi prej 410 metra, të cilën kabllo e kishte pranuar dhe e kishte përgatitur raportin e 
pranimit për furnizim me kabllo elektrike, por nuk vërtetohet që e njëjta është investuar në fshatin Gajrak të 
komunës së Malishevës.
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Shkeljet Procedurale të Gjykatave të Kosovës;
Monitoruesit e BIRN  dhe Internews Kosova gjatë vitit 2019  kanë monitoruar 960 seanca gjyqësore në të 
gjitha gjykatat e Kosovës. 

Në monitorimin e këtyre proceseve gjyqësore janë përfshirë procese në çështje penale dhe civile.

Gjatë monitorimit të këtyre seancave në tërë territorin e Kosovës, monitoruesit tanë kanë hasur në shumë 
shkelje procedurale të cilat po shfaqen në vazhdimësi në procest gjyqësore në Kosovë duke ndikuar kështu 
në rregullsinë dhe kredibilitetin e proceseve gjyqësore.

Disa nga shkeljet procedurale më të shpeshta për vitin 2019 janë: 
- Mos pajisja e palëve me shkresat e lëndës; 
- vonesa në fillimin e seancave gjyqësore;
- dështimi i gjyqtarëve për të mbajtur rend dhe qetësi në sallë të gjykatës;
- zvarritja e procedurës si rezultat i mungesës së palëve në procedurë;
- mosrespektimi i afateve ligjore;
- shkelja e të drejtës së të pandehurit për t’u informuar në gjuhën që e flet;
- marrja e kundërligjshme në pyetje; 
- mosdërgimi me kohë i shkresave/ftesave;
- mosdhënia e udhëzimit për të drejtat dhe obligimet e palëve në procedurë; 
- mosarsyetimi i aktgjykimit; 
- moskonstatimi i plotë në procesverbal.
Më tej gjeni të prezantuara rastet konkrete të shkeljeve procedurale të evidentuara gjatë monitorimit të 
seancave gjyqësore në tërë territorin e Republikës së Kosovës duke përfshirë këtu rastet civile dhe penale.

Mospajisja e palëve me shkresat e lëndës
Një prej shkaqeve të shpeshta të shtyrjeve të seancave gjyqësore ka qenë edhe mospajisja e të akuzuarve 
dhe mbrojtësve me shkresat e lëndës. Kjo ka bërë që palët të mos mund të deklarohen rreth fajësisë dhe me 
kërkesë të tyre seanca të shtyhet për një ditë tjetër. Mospajisja e palëve me kohë me shkresa të lëndës ka 
bërë që vazhdimisht të ketë shtyrje e zvarritje të panevojshme të seancave gjyqësore.

Kujtojmë se sipas nenit 244 të KPP-së, Prokurori i Shtetit detyrohet që jo më vonë se nga ngritja e aktakuzës, 
t’i sigurojë mbrojtësit apo mbrojtësit kryesor materialet e nevojshme ose kopjen e tyre të cilat janë në 
posedim, në kontroll ose në mbrojtje të tij, nëse këto materiale nuk i janë dhënë mbrojtësit gjatë hetimit.

Po ashtu sipas KPP-së, gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues siguron 
që prokurori i shtetit të ketë përmbushur detyrimet që kanë të bëjnë me zbulimin e provave nga neni 244 i 
këtij Kodi. 

Por një obligim të tillë të paraparë me Kodin e Procedurës Penale në të shumtën e rasteve nuk janë duke e 
respektuar prokurorët tanë.

Në rastin me nr. të lëndës: PP/II.nr. 1046-5/201632 , në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur në Gjykatën 
Themelore në Prizren, në gjykimin ndaj të akuzuarës për veprën penale nga neni 266 par. 2 lidhur me par. 2 
të KPRK-së, mbrojtësi i të akuzuares kishte deklaruar se nuk ishte pajisur me shkresat e lëndës, duke kërkuar 
kështu që të shtyhej seanca në mënyrë që të pajisen me shkresat e lëndës dhe pastaj të kenë mundësi që ai 
dhe klientja e tij, të mund të deklarohen kundrejt

akuzave të Prokurorisë. Më pas gjyqtari i rastit e kishte obliguar Prokurorinë që brenda 3 (tre) ditësh ta pajiste 
mbrojtjen me të gjitha shkresat e lëndës dhe provat në të cilat mbështet aktakuza, në mënyrë që mbrojtja të 
mund të paraqiste kundërshtimet e tyre lidhur me provat.  

Edhe në Gjykatën Themelore të Prishtinës33, mospërmbushja e obligimit të prokurorit të shtetit për pajisje të 
palëve me shkresa të lëndës ka rezultuar me shtyrje të seancës gjyqësore. 

Tre të akuzuarit në seancën e shqyrtimit fillestar kanë kërkuar që Prokuroria Themelore e Prishtinës t’i pajisë 
me provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës.

-----
32 Gjyqtari individual Luan Berisha, prokurore e rastit Fetije Bajrami Shala, të akuzua  Ajmane Barani dhe Pajazit Hajzeri,
33  Gjyqtari individual Naime Krasniqi Jashanica, nr. i lëndës PKR.nr.205/18, prokurore Dulina Hamiti, të akuzuarit Ismet Mehmeti, Valmir Lleshaj e Natasha 
Maksimoviq, veprat penale nga neni  334 par.1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, si dhe vepra penale nga neni 422 par.1 i KPRK-së. https://kallxo.com/shkurt/
deshton-seanca-prokuroria-nuk-i-pajisi-te-akuzuarit-me-shkresat-e-lendes/
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Dështimi i gjyqtarëve për të mbajtur rend
dhe qetësi në sallë të Gjykatës 

Njëri nga të akuzuarit ka deklaruar  se kishte qenë te prokurorja e rastit për të kërkuar për t’u pajisur me 
shkresat e lëndës mirëpo e njëjta i ka thënë se nuk po i punon printeri për t’i bërë kopje shkresat dhe se 
do ta thërrasë më vonë për ta pajisur me prova. Sipas të akuzuarit, e njëjta nuk e kishte thirrur më. Njëjtë 
ka deklaruar edhe i akuzuari tjetër i cili në seancë gjyqësore kishte theksuar se edhe ai kishte shkuar në 
Prokurori me qëllim që të pajisej me shkresat e lëndës por që një e drejtë e tillë nuk i ishte mundësuar.

Në një rast tjetër të mbajtur në Gjykatën Themelore të Mitrovicës në Departamentin për Krime të Rënda, në 
rastin me nr. të lëndës: P.nr.37/1934, seanca ka dështuar të mbahet për shkak se Prokuroria nuk i ka pajisur 
me kohë palët me shkresat e lëndës. Seanca është shtyrë për shkak se i akuzuari ka deklaruar se nuk është 
pajisur me shkresa të lëndës nga ana e Prokurorisë së Mitrovicës. Pas kësaj deklarate, gjykatësi i rastit e ka 
ndërprerë seancën për 10 (dhjetë) minuta me qëllim që të akuzuarit në fjalë t’i dorëzohen shkresat e lëndës.

Prokurorja e pranishme në seancë ka deklaruar se është duke e zëvendësuar një nga kolegët e saj prandaj 
më pas të akuzuarit i ka dorëzuar vetëm disa nga shkresat e lëndës. E meqë i akuzuari nuk është pajisur 
me të gjitha shkresat e lëndës, gjykatësi i rastit ka vendosur që seancën ta shtyjë për një datë tjetër derisa i 
akuzuari të pajiset me të gjitha shkresat e lëndës.

Në Gjykatën Themelore të Prishtinës në departamentin e përgjithshëm, në çështjen civile me nr. të lëndës: 
C.nr. 296/1635, gjyqtari i rastit nuk ka qenë në gjendje që të mbajë rend dhe qetësi në sallë të Gjykatës.

Gjatë monitorimit të kësaj seance gjyqësore, janë vërejtur shumë parregullsi. Ndër të parat është fillimi me 
vonesë i seancës gjyqësore, pastaj pas fillimit të seancës është vërejtur se njëri nga avokatët mbrojtës nuk e 
ka veshur fare uniformën/togën.

Meqë gjatë kësaj seance ka qenë e planifikuar dëgjimi i një eksperti financiar, nga monitorimi është vërejtur 
se avokati i palës paditëse vazhdimisht ka komunikuar me ekspertin dhe ka dhënë edhe komente gjatë 
dëshmisë së tij kundrejt avokatëve të palës paditëse të cilët vetëm kanë parashtruar pyetje. 

Madje gjatë dëshmisë së ekspertit, gjyqtari i rastit nuk ka qenë fare i vëmendshëm pasi që i njëjti ka qenë 
duke biseduar me palën paditëse dhe mbrojtësin e tij të cilëve u ka treguar disa prova, duke mos e pasur 
aspak vëmendjen te dëshmia e ekspertit apo pyetjet e parashtruara nga pala paditëse, e as ato se çfarë po 
konstatoheshin në procesverbal.

Përpos të sipërpërmendurave, gjyqtari i rastit ka dështuar të mbajë rend dhe qetësi në sallë të Gjykatës, pasi 
që paditësi vazhdimisht ka bërtitur dhe i njëjti e ka lëshuar sallën e Gjykatës dhe është futur përsëri brenda 
kurdo që ka dashur. Për të gjitha këto sjellje, gjyqtari i rastit nuk ka ndërmarrë asnjë veprim por vetëm ka 
heshtur.

---
34Gjyqtari individual Avni Mehmeti, Prokuror i rastit Naim Beka, në seancë e ka zëvendësuar prokurorja Fetije Bajrami Shala, i akuzuar Nezir Aliu, veprat 
penale: keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 si dhe v.p.: falsifikim i dokumentit zyrtar nga neni 434 paragrafi 1 i KPRK-së.
35Gjyqtari i rastit Abdylrrahman Gashi, palët në procedurë Isuf Musliu, Halit Musliu, Murat Musliu.
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Mungesa e palëve në procedurë
Mungesa e shpeshtë e palëve në procedurë po bën që me dhjetëra seanca gjyqësore të shtyhen, e krejt kjo 
pa ndonjë arsye të qartë.

Një nga rastet e shtyrjes së seancave gjyqësore në mungesë të palëve është edhe shtyrja e seancës gjyqësore 
në rastin me nr. të lëndës P.nr.80/2017, i mbajtur në Gjykatën Themelore të Pejës36, me ç‘rast mungesa e 
prokurorit të rastit ka bërë që seanca të shtyhet për një datë tjetër. 

Edhe në Gjykatën Themelore të Prishtinës, në shqyrtimin gjyqësor me nr. të lëndës PKR.nr.13/18, ndaj të 
akuzuarit për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, mungesa e prokurores së shtetit ka bërë që 
seanca të shtyhet për një ditë tjetër37. Sipas kryetares së trupi gjykues, ndonëse prokurorja e rastit kishte 
qenë e informuar për mbajtjen e seancës gjyqësore dhe meqë e njëjta ishte ftuar edhe përmes telefonit me 
ç ‘rast kishte deklaruar se do të marrë pjesë në seancë, pas disa minutave pritjeje, trupi gjykues në mungesë 
të prokurores është detyruar që ta shtyjë seancën gjyqësore.

Në një rast tjetër në Gjykatën e Prishtinës38, në çështjen penale ndaj të akuzuarit për organizim dhe 
pjesëmarrje në grup terrorist, mungesa për të dytën herë radhazi e prokurores së rastit ka bërë që të mos 
mbahet seanca gjyqësore.

Përpos mungesës së prokurorëve, seancat gjyqësore shumë shpesh shtyhen edhe në mungesë të vet të 
akuzuarve.

Një nga këto raste është edhe rasti i monitoruar në Gjykatën e Gjakovës39.  Mungesa e njërit të akuzuar i cili 
gjendej jashtë vendit ka bërë që seanca të shtyhej për më shumë se dy muaj.

Ndonëse seanca gjyqësore ishte caktuar të mbahej me 1 nëntor të vitit 2019, mungesa e të akuzuarit i cili 
gjendej jashtë vendit, bëri që seanca gjyqësore të shtyhej deri më 6 janar 2020.

Shtyrja e seancave gjyqësore si rezultat i mungesave të anëtareve të trupit gjykues nuk janë të pakta. Në 
Gjykatën Themelore të Prishtinës në çështjen penale me nr. të lëndës: PKR.nr.276/201640, seanca gjyqësore 
është shtyrë për shkak të përbërjes jo të plotë të trupit gjykues pasi që mungoi një nga anëtarët e trupit 
gjykues. Në një rast tjetër, kjo seancë gjyqësore është shtyrë edhe në mungesë të avokatit mbrojtës.

Përveç rasteve kur njëra palë mund të shkaktojë prolongim të procesit, kemi edhe procese gjyqësore ku një 
seancë shtyhet edhe për tri herë radhazi për shkak të mungesës së palëve. 

Në Gjykatën Themelore të Prishtinës në rastin me nr. të lëndës: PKR.nr.185/1941, ndaj të akuzuarve për veprën 
penale mashtrim në detyrë nga neni 341 par.3 lidhur me par.1 të KPK-së, problem kryesor ka qenë mungesa e 
palëve në procedurë. Kjo seancë ka dështuar të mbahet tri herë radhazi. Një herë për shkak të mungesës së 
të akuzuarit, herën e dytë për shkak se gjyqtarja ka qenë në trajnim kurse herën e tretë për shkak se nuk ka 
prezantuar mbrojtësi i të akuzuarit, i cili sipas gjyqtares, nuk e kishte informuar të njëjtën për mos prezencën 
e tij në seancë. 

Mos respektimi i afateve ligjore
Në Gjykatën e Prishtinës në çështjen penale me nr. të lëndës PKR.nr.412/200742  ndaj të akuzuarve për 
falsifikimin e çeqeve bankare, gjatë monitorimit të këtij rasti kemi konstatuar se Gjykata e Prishtinës gjatë 
trajtimit të kësaj çështje penale i ka shkelur të gjitha afatet ligjore të parapara për zhvillimin dhe përfundimin 
e gjykimit në kohë të arsyeshme.

Fillimisht kemi konstatuar se askund në arsyetim të aktakuzës nuk është cekur dita kur kanë filluar hetimet, 
si janë zhvilluar dhe kur kanë përfunduar hetimet.

---
36Kryetari i trupit gjykues Sami Sharraxhiu me anëtaret Sejdi Blakaj e Syle Lokaj, prokuror Haxhi Sinani, i akuzuar Elbasan Ukaj, vepra penale nga neni 179 par.1 pika 1.11, lidhur 
me nenin 28 te KPRK-së dhe vepra penale nga neni 374 par.1 i KPRK-së. P.nr.80/2017. https://kallxo.com/shkurt/gjykimi-ndaj-te-akuzuarit-per-tentimvrasjen-e-ish-gruas-dhe-
shoqersuesit-te-saj-ne-peje/
37Trupi gjykues i përbërë nga gjyqtares Naime Krasniqi Jashanica kryetare si dhe dy anëtaret Lutfi Shala dhe Vesel Ismajli, prokurore e rastit Dulina Hamiti, i akuzuar Gëzim Ferizi, 
vepra penale: keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 te KPRK.
38Trupi gjykues i përbërë nga kryetarja Valbona Selimaj, me anëtaret Isuf Makolli e Vesel ismajli, prokurore e rastit Drita Hajdari, i akuzuar Fehmi Musa, vepra penale nga neni 143 
par.2 i KPK-së.
39Gjyqtari Individual Diana Sina, prokurore e rastit Deshire Jusaj, nr. i rastit: P.nr.539/17, të akuzuar akuzuarve Nesret Salihu, Naser Sefsaliu dhe Avdyl Idrizaj. , vepra penale: neni 340, 
par.2/1, lidhur me par.28 dhe 31 te KPRK-se. https://kallxo.com/ligji/deshton-seanca-ndaj-te-akuzuarve-per-detyrim-ne-tentative-ndaj-pronarit-te-kosova-reisen/
40Trupi gjykues i përbërë nga kryetarja Valbona Selimaj me anëtaret Naime Krasniqi Jashanica e Vesel Ismajli, prokuror i rastit Arian Gashi, ndaj të akuzuarit Ismajl Rudari i akuzuar 
për veprën penale të keqpërdorimit të detyrës apo autoritet zyrtar nga neni 422 par.1 i KPK-së.
41Trupi gjykues: kryetare Suzana Çerkini me anëtaret Shpresa Hasaj Hyseni dhe Isuf Makolli, prokuror i rastit Hivzi Bajraktari, të akuzuar Armond Morina e Nehat Fejza.
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Gjykata e Prishtinës ka shkelur nenin 31 par.2  të Kushtetutës së Republikës së Kosovës me çka parashihet se 
çdokush gëzon të drejtën për shqyrtim publik të drejtë dhe të paanshëm lidhur me vendimet për të drejtat 
dhe obligimet ose për cilëndo akuzë penale që ngritet kundër saj/tij brenda një afati të arsyeshëm, nga një 
Gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e themeluar me ligj.

Gjykata ka shkelur edhe nenin 5 par.2  të KPP-së i cili ka të bëjë me gjykimin e drejtë, të paanshëm dhe në kohë 
të arsyeshme, sipas par.2 të këtij neni parashihet se Gjykata detyrohet të kujdeset që procedura të zbatohet 
pa zvarritje dhe të pengohet çdo keqpërdorim i të drejtave që u përkasin pjesëmarrësve në procedurë.

Po ashtu Gjykata ka shkelur nenin 285 par.2 te KPP-së, i cili thotë se gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues cakton shqyrtimin gjyqësor brenda një muaji nga mbajtja e shqyrtimit të dytë ose nga urdhri 
i fundit i lëshuar.

Tutje gjatë monitorimit të këtij rasti është vërejtur se Gjykata ka bërë edhe shkelje të nenit 291 par.2 të KPPK-
së, i cili thotë se kryetari i trupit gjykues mund të caktojë shqyrtim të herë pas hershëm për të diskutuar rreth 
statusit të lëndës, çështjeve të pazgjidhura dhe për të siguruar zgjidhjen në kohë të lëndës ose caktimin e 
shqyrtimit gjyqësor.

Në këtë seancë është shkelur edhe neni 307 par.2 i cili parasheh se kur në seancë mungon i akuzuari, ndaj 
tij lëshohet urdhër arrest ndërsa në rastin konkret gjyqtarja ka lëshuar urdhëresë për verifikimin e adresave.
Po ashtu Gjykata ka shkelur rëndë nenin 314 që parasheh afatin ligjor të përfundimit të një çështje penale 
dhe rastin se si duhet vepruar kur çështja penale nuk mund të përfundohet brenda kohës së paraparë ligjore.  
Sipas nenit 313 par.1 pika 1.2, shqyrtimi gjyqësor para trupit gjykues duhet të përfundojë brenda 120 ditësh, 
por në raste të caktuara kur ka numër të madh të dëshmitarëve, shumë të akuzuar, shumë prova materiale, 
afati për përfundimin e procesit gjyqësor mund të shtyhet për 30 ditë me aktvendim.

Në rastin konkret aktakuza është ngritur më 16 korrik 2007 dhe edhe pas 12 viteve që nga ngritja e aktakuzës 
nuk ka një vendim përfundimtar të Gjykatës.

Në rastin tjetër të mbajtur po në Gjykatën e Prishtinës, në rastin me nr. të lëndës: PKR.nr.596/1443, kemi arritur 
të konstatojmë se kjo lëndë është e vitit 2014 ndërsa shqyrtimi fillestar është mbajtur më 4 shtator 2019, 
me ç ‘rast kemi konstatuar se kemi të bëjmë me shkelje të të gjitha afateve ligjore të parapara për zhvillimin 
dhe përfundimin e gjykimit në kohë të arsyeshme. Ndër to shkelje të dispozitës që parasheh se shqyrtimi 
gjyqësor duhet të mbahet brenda një afati të arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e 
themeluar me ligj. 

Marrja e kundërligjshme në pyetje 
Në lëndën me nr. P.nr.3651/18, në Gjykatën Themelore të Prishtinës44  në departamentin e përgjithshëm, 
në çështjen penale ndaj të akuzuarve për veprën penale mashtrim në bashkëkryerje nga neni 335 paragraf 
5 lidhur me paragrafin 1 dhe lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, gjyqtarja e rastit 
e ka lejuar të akuzuarin që ta marrë në pyetje të drejtpërdrejta palën e dëmtuar i cili ishte i propozuar që të 
dëgjohej në cilësinë e dëshmitarit, ndër të tjera gjatë marrjes në pyetje gjyqtarja e rastit nuk ka reaguar fare 
as ndaj komenteve të të akuzuarit i cili përpos marrjes në pyetje ka bërë edhe komente.

Në Gjykatën Themelore në Ferizaj në rastin me nr. të lëndës PKR.nr.149/1945, në çështjen penale ndaj të 
akuzuarit për marrje ryshfeti, avokati i ka parashtruar dëshmitarit pyetje të drejtpërdrejta ndonëse sipas 
rendit atij i takonte që dëshmitarin ta merrte në pyetje në mënyrë të tërthortë dhe përkundër faktit që të 
njëjtit i është tërhequr vërejtja nga kryetari i trupit gjykues, avokati prapë se prapë ka vazhduar që dëshmitarit 
t’i parashtroj pyetje të drejtpërdrejta.

Një rast tjetër është evidentuar në Gjykatën Themelore në Pejë me ç ‘rast në çështjen penale ndaj të akuzuarve 
për veprën penale të vrasjes së rëndë nuk është respektuar marrja në pyetje në mënyrë të tërthortë të të 
akuzuarit nga ana e prokurores së rastit46.
---
42Trupi gjykues i përbërë nga kryetarja Naime Krasniqi Jashanica me anëtaret Naser Foniqi dhe Violeta Namani, prokurore e rastit Merita Rugova, të akuzuar Driton Konushevci, 
Shkumbin Kadriu, Burim Murati, Edmond Gashi dhe Klodina Rrokatë, Valton Isufi, Valdrin Gërbeshi, Artan Prebreza, Sadullah Behluli e Mimoza Beqiri, veprat penale: krimi i 
organizuar nga neni 274 par.1 lidhur me nenin 23 të KPPK-së lidhur me v.p. hyrja në sistemet kompjuterike nga neni 264 par.2, v.p. lëshimi i ceceve të pambuluara nga neni 248 par.3 i 
KPPK-së, v.p. pastrimi i parave nga neni 10.2 nën par. a,b,d, të rregullores së UNMIK-ut, v.p. ndihma nga neni 25 i KPPK-së, v.p. blerja, posedimi, shpërndarja, dhe shitja e paautorizuar 
e narkotikeve të rrezikshëm nga neni 229 par.1 i KPPK-së dhe v.p. mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armeve nga neni 328 par.2 i KPPK-së. https://kallxo.com/
ligji/12-vjet-pas-aktakuzes-nuk-i-dihet-fundi-gjykimit-ndaj-grupit-te-hakereve/
43Trupi gjykues me kryetar Naser Foniqi me anëtarët Hamdi Ibrahimi dhe Violeta Namani, prokuror i rastit Armend Hamiti, të akuzuar Mustafë Xhemajli dhe Mirsad Bahtiari, vepra 
penale nga neni 178 lidhur me nenin 28 te KPRK-ës.
44Gjyqtari individual Medie Bytyqi, prokurore e rastit Sebahate Sinani, të akuzuar Rrahim Hashimi dhe Kadri Rexhepi, vepra penale mashtrim në bashkëkryerje nga neni 335 paragraf 
5 lidhur me paragrafin 1 dhe lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
45Trupi gjykues i përbërë nga kryetari Mustaf Tahiri me anëtarët Ibrahim Idrizi dhe Ilir Bytyqi, prokuror i rastit Veton Shabani, i akuzuar Muhamer Miftari, vepra penale marrje e 
ryshfetit neni 421 i KPK-së.
46Trupi gjykues i përbërë nga gjyqtari Sami Sharraxhiu me anëtarët Florije Zatriqi dhe Lumturije Muhaxheri, prokurore e rastit Valbona Disha-Haxhosaj, nr. i lëndës: PKR.nr.223/16, të 
akuzuar Gjon Pnishi, Bekim Raja, Murat Sinanaj, Avni Sinanaj, vepra penale vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 pika 1.4, 1.6 dhe 1.8 e lidhur me nenin 34 par.1 të KPK-së.
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Moskonstatimi i plotë në procesverbal
Në Gjykatën Themelore të Prizrenit 47 , në lëndën ndaj të akuzuarit për veprën penale të mashtrimit nga neni 
335 par. 5 i KPK-së, gjatë kohës sa i akuzuari po merrej në pyetje nga prokurori, gjyqtari e ka lejuar avokatin 
mbrojtës që ta udhëzojë të akuzuarin që të përgjigjet me “po” apo “jo”. E njëjta situatë ka ndodhur në dy 
raste. Pastaj kur përfaqësuesi i të dëmtuarit ka parashtruar pyetje, të njëjtën e ka kundërshtuar avokati i të 
akuzuarit, por kundërshtimi i tij nuk është konstatuar në procesverbal, gjyqtari gojarisht ka dhënë arsyetimin 
se pse po e lejonte pyetjen e avokatit, por një gjë të tillë nuk e ka konstatuar në procesverbal. 

Në një rast tjetër në Gjykatën e Prizrenit, në rastin me nr. të lëndës Pkr.nr 76/18, në çështjen penale ndaj 
të akuzuarve për veprat penale të fajdesë 48, derisa njëri nga dëshmitarët ishte duke u marrë në pyetje 
prokurorja e rastit deklaroi se kishte vërejtje ndaj dëshmitarëve, të cilët, sipas saj, në vazhdimësi po i ndërrojnë 
deklarimet e tyre nga ato të kaluarat, madje për njërin nga ta prokurorja i kërkoi trupit gjykues që ta dënonte. 
Këtë deklaratë prokurorja e tha pasi që gjatë marrjes në pyetje të njërit prej tyre, dëshmitari kishte deklaruar 
se nuk kishte çfarë të shtonte më tej pasi që mbetej në tërësi prapa deklaratave të dhëna më herët në Polici 
e Prokurori. Lidhur me këtë deklaratë të dëshmitarit dhe mosgatishmërinë e tij për t’u përgjigjur në pyetjet e 
prokurores, kjo e fundit i kërkoi kryetarit të trupit gjykues që dëshmitarin ta dënonte pasi që, sipas saj, i njëjti 
po refuzonte t’u përgjigjej pyetjeve. Ndonëse prokurorja kërkoi që të konstatohej në procesverbal kërkesa e 
saj që dëshmitarit t’i shqiptohej dënim për shkak të refuzimit për t’u përgjigjur në pyetjet e parashtruara, një 
kërkesë e tillë nuk u konstatua në procesverbal, por dëshmitarit vetëm iu tërhoq vërejtja nga ana e kryetarit 
të trupit gjykues.

Përpos parregullsive të tjera që e përcollën këtë seancë gjyqësore, kryetari i trupit gjykues edhe në një rast 
tjetër nuk e konstatoi në procesverbal kërkesën e njërit nga avokatët i cili kundërshtoi formën e marrjes 
në pyetje të dëshmitarit. Lidhur me këtë kërkesë, trupi gjykues kundërshtimin nuk e konstatoi fare në 
procesverbal, e as nuk vendosi për kundërshtimin e avokatit, por vetëm vazhdoi sikurse kundërshtimi të 
mos ishte paraqitur fare.

E drejta e të pandehurit për t’u informuar në gjuhën që e flet
Në Gjykatën e Prishtinës në çështjen penale me nr. të lëndës PKR.nr.40/1849, ndaj të akuzuarit për veprat 
penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar si dhe marrjes së ryshfetit, ndonëse njëri nga të 
akuzuarit ka qenë i nacionalitetit turk dhe përkundër faktit se në seancë gjyqësore ka deklaruar se ka njohuri 
elementare të gjuhës shqipe, gjyqtarja e rastit nuk i ka caktuar përkthyes në gjuhën të cilën i akuzuari e 
kupton. Në këtë rast, gjyqtarja e rastit ka bërë shkelje të nenit 14 par.2 të KPPRK-së duke mos i mundësuar 
të akuzuarit të drejtën që i njëjti të informohet në gjuhën të cilën e kupton. Sipas nenit 14 par. 2 të KPPRK-
së, parashihet se personi që merr pjesë në procedurë penale i cili nuk e flet gjuhën në të cilën zhvillohet 
procedura, ka të drejtë të flasë gjuhën e vet dhe të jetë i informuar nëpërmjet përkthimit pa pagesë me 
faktet, provat dhe procedurën. Përkthimi sigurohet përmes një përkthyesi të pavarur.

Në rastin me nr. të lëndës PKR.nr.176/1750, të mbajtur në Gjykatën e Prishtinës, gjatë seancës gjyqësore është 
shkelur neni 14 par.2 i KPPK-ës i cili parasheh se personi që merr pjesë në procedurë penale dhe i cili nuk e 
flet gjuhën në të cilën zhvillohet procedura, ka të drejtë të flasë gjuhën e vet dhe të jetë i informuar nëpërmjet 
përkthimit pa pagesë me faktet, provat dhe procedurën dhe se një përkthim i tillë duhet t’i sigurohet nga 
Gjykata përmes një përkthyesi të pavarur.

Por në rastin konkret, trupi gjykues, të gjitha konstatimet në procedurë i ka bërë pa prezencën e përkthyesit/
interpretit të Gjykatës edhe pse i akuzuari ka deklaruar se është i nacionalitetit serb. Ndërsa pasi që trupi 
gjykues është larguar nga salla, ka ardhur interpreti i cili të akuzuarin e ka informuar për datën e caktuar për 
seancën e radhës të gjykimit. 

---
47Gjyqtari individual Refi Piraj, prokuror i rastit Zejnullah Gashi, të akuzuar Neki Cufi, palë e dëmtuar Muhamet Kaqamak.
48Trupi gjykues me kryetar Xheladin Osmani, anëtaret Artan Sejrani dhe Refki Piraj, prokurore e rastit Merita Bina – Rugova, të akuzuar Tunë Kqira, Kastriot Kqira, Gjon Kqira, Benson 
Buza, Gjekson Kqira, Gëzim Kqira, Marjan Kqira, Besfort Omaj, veprat penale neni 274 par. 3 i KPK-së, neni 267 par .2 lidhur me nenin 23 të KPK-së, neni 343 par. 3 i KP-së. neni 274 
par .1 i KPK-së, 267 par. 2 lidhur me nenin 23 të KPK-së, neni 343 par. 3 i KP-së. neni 267 par. 2 i KPK-së. neni 300 par. 3 lidhur me par. 2 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, neni 308 të 
KPRK-së, lidhur me nenin 32 par. dhe 1.2 nën par. 2.1 të Ligjit nr. 03/L -96, për ndalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.  Neni 374 par. 1, neni 374 par. 2 lidhur me 
par. 1 të KPRK-së. https://kallxo.com/shkurt/rigjykimi-i-kqirajve-per-fajde-prokurorja-kerkon-denimin-e-deshmitarit/
49Trupi gjykues i përbërë nga kryetarja Shadije Gerguri me dy anëtaret Agim Kuçi dhe Shashivar Hoti, prokuror i rastit Florije Shamolli, të akuzuar Gani Bajraktari, Sami Gjoka, Faik 
Shatri, Bedri Ziti, Hamza Selmani, Banush Gashi, Fisnik Hima, Kelmend Pallaska, Daut Gornai, Hajdin Qitaku, Agim Krasniqi, Ejup Pllana, Edmond Haliti, Afrim Poniku, Nebih Musliu, 
Dardan Koqinaj, Arlind Batalli, Xhevdet Krasniqi, Lazer Prekpalaj e Rexhep Manaj, veprat penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 nën par.2 lidhur 
me nenin 31 te KPRK-ës, si dhe veprën penale të marrjes së ryshfetit nga neni 428 të KPRK-ës.
50Trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtarja Naime Krasniqi Jashanica  me anëtaret Vesel Latifi dhe Lutfi Shala, prokuror i rastit Haki Geci, të akuzuar Gafurr Kullës dhe Ljubisha  Ogarevic, 
veprat penale nga neni 283 pjesëmarrje ose organizimi i grupit kriminal të organizuar lidhur me nenin 273 par.2 blerja, posedimi, shpërndarja, dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, 
substancave narkotike, substancave psikotrope dhe analoge si dhe neni 386 par.1 neni 378 par.1.8 moslajmërim i veprave penale ose kryerësve te veprave penale.
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Mosdërgimi me kohë i shkresave/ftesave
Seanca gjyqësore në çështjen penale me nr. të lëndës PS.nr.11/1951 , ndaj të akuzuarve për veprën penale: 
blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge 
nga neni 273 par.2 lidhur me nenin 31 te KPRK-së, e mbajtur në Gjykatën Themelore të Prishtinës në 
departamentin për krime të rënda ka dështuar të mbahet, për shkak se gjyqtarja e rastit ka deklaruar se ka 
harruar që me kohë të lëshojë urdhëresën për sjellje me detyrim të njërit prej të akuzuarve. Lidhur me këtë 
lëshim, gjyqtarja ka deklaruar se ka ndodhur për shkak se e njëjta ka qenë shumë e ngarkuar me punë.

Udhëzimi për të drejtat dhe obligimet e palëve në procedurë
Në Gjykatën e Prizrenit52, në rastin ndaj të akuzuarve për keqpërdorim të detyrës zyrtare, gjatë dhënies së 
dëshmisë së njërit nga dëshmitarit, të njëjtit nuk i janë lexuar mirë të drejtat dhe obligimet e tij ndaj Gjykatës. 
Në këtë rast kryetari i trupit gjykues nuk është përkujdesur që dëshmitarin ta informojë që i njëjti ka të drejtë 
të mos përgjigjet në pyetjet të cilat mund ta inkriminojnë atë apo ndonjë anëtar të afërm të familjes së tij.

Sipas nenit 129 të KPPRK-së është e përcaktuar se: ‘’ Dëshmitari nuk ka detyrim të përgjigjet në pyetje 
konkrete kur ka gjasa se me këtë e vë veten ose ndonjë person të afërm të tij para turpit të rëndë, dëmit të 
konsiderueshëm material ose ndjekjes penale”, por në rastin konkret gjyqtari i rastit ka bërë shkelje të nenit 
129 të KPRK-së duke mos e udhëzuar dëshmitarin drejtë për të drejtat dhe obligimet e tij kundrejt Gjykatës. 
Po në të njëjtën Gjykatë, në lëndën me nr. Pkr.nr. 66/1853  ndaj të akuzuarve për veprën penale të shpëlarjes 
së parave është përsëritur shkelja e nenit 129 lidhur me udhëzimin e dëshmitarit se i njëjti ka të drejtë që të 
mos përgjigjet në pyetjet për të cilat konsideron se duke u përgjigjur mund ta inkriminojë vetën apo ndonjë 
të afërm të tij. Gjatë kësaj seance gjyqësore, ndonëse kryetari i trupit gjykues, që të 6 dëshmitarëve ua ka 
tërhequr vërejtjen se e kanë për obligim që të thonë vetëm të vërtetën dhe se dëshmia e rrejshme është vepre 
penale, i njëjti nuk u përkujdes që dëshmitarëve t’ua rikujtojë edhe të drejtën e tyre për të mos u përgjigjur në 
pyetjet që konsiderojnë se e vënë vetën apo të afërm të tyre para turpit të rëndë, dëmit të konsiderueshëm 
material ose ndjekjes penale.

Po i njëjti gjyqtar është vërejtur dhe në një rast tjetër, gjatë një shqyrtimi tjetër gjyqësor54  që nuk e ka informuar 
saktë dëshmitarin ekspert lidhur me obligimet e tij gjatë dhënies së dëshmisë. Gjatë kësaj seance në cilësi të 
dëshmitarit është ftuar që të dëgjohej eksperti i forenzikës, të cilit kryetari i trupit gjykues fillimisht nuk i mori 
të dhënat personale, e më pas as nuk i tërhoqi vërejtjen lidhur me obligimin e tij gjatë dhënies së dëshmisë.
Sipas nenit 321 të KPPRK-së parashihet qartë se konfirmimi i personave të thirrur në shqyrtim gjyqësor 
duhet të bëhet me vërtetimin e identitetit të tyre.

Shkelje tjetër procedurale  ka qenë mos paralajmërimi i dëshmitarit ekspert lidhur me obligimin e tij rreth 
paraqitjes së ekspertizës së tij.

Në bazë të nenit 125 të KPPRK-së janë të parapara obligimet që ka eksperti gjatë dhënies së dëshmisë, 
paraqitjes së ekspertizës së tij.

“Në fillim të marrjes në pyetje në procedurë paraprake, seancës për deklaratë në procedurë paraprake 
ose mundësisë hetuese të veçantë, prokurori i shtetit i lexon ekspertit këtë paralajmërimin: “Ky është një 
hetim penal mbi veprimet për të cilat ju keni njohuri të specializuara. Ju jeni të detyruar të dëshmoni. Ju 
jeni të detyruar të tregoni të vërtetën. Nëse ju nuk tregoni të vërtetën, mund të ndiqeni sipas nenit 390 ose 
391 të Kodit Penal. Ju jeni të detyruar të shpjegoni hapat që keni ndërmarrë për sigurimin e njohurive të 
specializuara që keni në këtë rast. Ky hetim penal kërkon të gjejë të vërtetën dhe kujtesën sa më të saktë të 
fakteve që ju mund të ofroni. Nëse ju nuk e kuptoni pyetjen që u është bërë, ju duhet të kërkoni që pyetja të 
ju bëhet ndryshe. Nëse besoni se ka një dokument ose prova të tjera që mund t’ju ndihmojë për t’u përgjigjur 
në pyetje sa më saktë apo t’iu kujtohen faktet më qartë, ju jeni të detyruar të na tregoni. Nëse keni nevojë 
për ndihmë, përkthim, apo pushim të shkurtër dhe të arsyeshëm nga kjo seancë, ju duhet të kërkoni atë. A i 
kuptoni këto të drejta?”, thuhet në par.2 të nenit 125 të KPPRK-së.

---
51 Gjyqtari individual Shadije Gërguri, prokurore e rastit Habibe Salihu, të akuzuar Xhevdet Islami, Arsim Musa, Seid Ibrahimi dhe Remzi Rama.
52Trupi gjykues në përbërje nga kryetari Ajser Skenderi dhe dy anëtaret Luan Berisha dhe Xheladin Osmani, prokuror i rastit Ervehe Gashi, nr. i lëndës Pkr.nr. 17/18, të akuzuar Flurim 
Tafolli dhe Rexhep Krasniqi, të akuzuar për veprën penale të keqpërdorimi të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPK-së.
53Trupi gjykues i përbërë nga kryetari Xheladin Osmani me dy anëtaret Fidan Hoxha dhe Alia Fazlija, prokurori special Afrim Shefkiu, në rastin ndaj të akuzuarve Flamur Hoxha, 
Besim Rehxaj dhe Veprim Rexhepi të akuzuar për veprën penale të shpëlarjes së parave nga neni 308 KPK-së, si dhe neni 32 par 2. nën par. 2.1 dhe 2.2  të Ligjit për Parandalimin e 
Shpëlarjes së Parasë si dhe Financimit të Terrorizmit lidhur me nenin 38 dhe 31 të KPK-së, neni 335 par 2. dhe neni 31 dhe 81 të KPK-së, nenit 399 par.1 pika 1.3 lidhur me nenin 81 
dhe 31 të KPK-së, si dhe nenit 398 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPK-së.
54Trupi gjykues i përberë nga kryetari Xheladin Osmani me anëtarët Ajser Skenderi dhe Refi Piraj, prokuror i rastit Genc Nixha, lënda me nr. Pkr.nr. 31/18, të akuzuar Eshref dhe Ejup 
Shemollari, vepra penale vrasje e rëndë nga neni 179 par. 1 KPK-së.
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Mos arsyetimi i vendimeve
Në çështjen penale me nr. të lëndës: PKR.nr.206/201855, ndaj të akuzuarve për veprat penale mashtrimi, 
pastrimi i parave dhe shmangia nga tatimi, e mbajtur në Gjykatën e Prishtinës, gjatë shqyrtimit gjyqësor, 
gjyqtari i rastit ka marrë aktvendim me anë të të cilit e ka aprovuar kërkesën e njërit nga të akuzuarit që 
mediat të mos i publikojnë emrat e të akuzuarve por të njëjtëve tu referohen vetëm me iniciale.

Gjyqtari i çështjes vendimin e ka bazuar në nenin 301 par.3 të KPPRK-së lidhur me nenin 211 par.4 të KPPRK-
së, por i njëjti përpos bazës ligjore në këto nene nuk ka dhënë arsyetim të qartë lidhur me marrjen e këtij 
vendimi.

Ndonëse gjyqtari i rastit në vendim ka përmendur faktin se marrja e këtij aktvendimi ka ardhur si shkas për 
të mbrojtur parimin e prezumimit të pafajësisë për të akuzuarit, përpos që është thirrur në këtë parim nuk ka 
dhënë asnjë arsyetim të qartë dhe të sqaruar mirë për marrjen e këtij vendimi.

Për më tepër, duke u thirrur në parimin e prezumimit të pafajësisë së të pandehurve gjyqtari ka tejkaluar 
kompetencat e tij, kjo për faktin se një vendim i tillë është absurd që të merret në një seancë e cila është e 
hapur për publikun.

Te çështja e shkeljes së prezumimit të pafajësisë nga ana e mediave, janë organet e tjera si Këshilli i Mediave 
të Shkruara të Kosovës si dhe Komisioni i Pavarur i Mediave të cilat janë të thirrura që të trajtojnë dhe 
vlerësojnë raportimet e gazetarëve në rast se ka ankesa se të njëjtit e kanë shkelur kodin etik të gazetarisë.
Me marrjen e këtij vendimi konsiderojmë se gjyqtari ka rënë ndesh me vetë parimin e publicitetit. Kjo për 
faktin se Gjykata është e obliguar që me marrjen e çdo vendimi të jap një arsyetim të sqaruar mirë të 
plotësuar me argumente të mjaftueshme dhe të detajuara.

Arsyetimi i vendimeve gjyqësore është obligim ligjor i përcaktuar me Kodin e Procedurës Penale të Republikës 
së Kosovës.

Gjyqtarët janë të obliguar që të bëjnë arsyetimin e vendimeve gjyqësore në mënyrë që t’u përgjigjen 
pretendimeve të palëve në procedurë, t’i paraqesin qëndrimet të cilat justifikojnë vendimin dhe e bëjnë 
të ligjshëm duke i mundësuar shoqërisë të kuptojë funksionimin e sistemit gjyqësor, prandaj arsyetimet 
gjyqësore duhet të jenë të qarta e konsistente në mënyrë që t’i mundësohet publikut të përcjellë argumentin 
të cilin gjykatësi e ka ndjekur për të ardhur deri te vendimi në fjalë, për çka konsiderojmë se me rastin e 
marrjes së vendimit të lartpërmendur gjyqtari i rastit nuk i ka përfshirë asnjë nga këto elemente.

Mos arsyetimi gjatë shpalljes së aktgjykimit 
Një praktikë e cila po haset shpesh në Gjykatat e Kosovës është fakti se gjatë shpalljes së aktgjykimit 
gjyqtarët e rasteve nuk po japin as edhe një arsyetim të shkurtër lidhur me marrjen e vendimit.

Një rast të tillë kemi hasur edhe gjatë shpalljes së aktgjykimit në rastin me nr. të lëndës: PS.nr.59/201956, 
kur gjyqtarja e rastit pasi që e ka lexuar dispozitivin e aktgjykimit nuk ka dhënë asnjë arsye mbi marrjen e 
vendimit lidhur me të akuzuarin.

Një veprim i tillë bie ndesh me nenin 366 par.2 të KPPRK-së, i cili parasheh që gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues në prani të palëve, të përfaqësuesve të tyre ligjorë, të përfaqësuesve të autorizuar 
dhe të mbrojtësve lexon në seancë të hapur dispozitivin dhe shkurtimisht prezanton arsyet e aktgjykimit.

Ndonëse me par.3 të nenit 366 është e paraparë që shpallja e aktgjykimit bëhet edhe kur pala, përfaqësuesi 
ligjor, përfaqësuesi i autorizuar ose mbrojtësi nuk janë të pranishëm. Në rastin konkret gjyqtarja e rastit ia ka 
mohuar të akuzuarit të drejtën për të marrë pjesë në shpalljen e aktgjykimit lidhur me veprën penale për të 
cilën akuzohej, për shkak se e njëjta kishte harruar që ta lëshonte urdhëresën për sjelljen e të akuzuarit nga 
qendra e paraburgimit në mënyrë që i njëjti ta dëgjonte shpalljen aktgjykimit për rastit e tij.

---
55Trupi gjykues me kryetar Vesel Ismajli me anëtarët Nushe Mekaj Kukaj dhe Naime Krasniqi Jashanica, prokuror i rastit Habibe Salihu, të akuzuar Milaim Zeka, Ilir Krasniqi dhe 
Edmond Kërliu, veprat penale mashtrimi nga neni 335 të KPRK-ës, v.p. pastrimi i parave nga neni 308 i KPRK-ës si dhe v.p. shmangie nga tatimi nga neni 313 i KPRK-ës.
56Gjyqtari individual Valbona Selimaj, prokuror i rastit Afrim Shefkiu, i akuzuar Visar Qukovci për veprat penale organizim dhe pjesëmarrje në terrorizëm nga neni 143 par.2 i KPRK-ës 
dhe v.p. keqtrajtim apo braktisje e fëmijës nga neni 250 par.2 i KPRK-ës.
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Rast tjetër është ai i shpalljes së aktgjykimit të rastit me nr. të lënës: PKR.nr.286/1857, ndaj të akuzuarit për 
veprën penale të keqpërdorimit të detyrës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 te KPPK-ës. Me rastin e 
shpalljes së aktgjykimit, gjyqtarja e rastit nuk ka dhënë asnjë arsye lidhur me marrjen e vendimit. 

Njëjtë është vepruar edhe gjatë shpalljes së aktgjykimit në rastin me nr. të lëndës: P.S.nr.63/1758, gjatë 
shpalljes së aktgjykimit në Gjykatën Themelore të Prishtinës, gjyqtarja e rastit nuk e ka arsyetuar vendimin 
lidhur me dënim por vetëm e ka shpallur aktgjykimin duke mos dhënë arsyet lidhur me marrjen e vendimit. 

Edhe gjatë shpalljes së aktgjykimit në rastin me nr. të lëndës PKR.nr.262/1959, në çështjen penale ndaj të 
akuzuarve për veprën penale të vrasjes në tentative nga neni 175 i KPRK-ës, gjyqtari i rastit gjatë shpalljes së 
aktgjykimit nuk e ka arsyetuar në pika të shkurtra vendimin lidhur me rrethanat rënduese dhe lehtësuese që 
i mori për bazë me rastin e marrjes së vendimit.

Probleme Teknike /Probleme me zërim 
Në Gjykatën Themelore të Mitrovicës në çështjen penale me nr. të lëndës: P.nr.129/201760 ndaj të akuzuarve 
për pjesëmarrje në grup kriminal, ndonëse seanca gjyqësore ka filluar me vonesë derisa janë paraqitur të 
gjitha palët, pas fillimit të seancës u paraqiten edhe probleme të tjera teknike lidhur me zërimin. Një problem 
i tillë ka bërë që të seanca gjyqësore të ndërpritej derisa të evitohej ky problem teknik. Ndonëse seanca ka 
qenë e paraparë që të fillonte në orën 09:00 e njëjta është shtyrë deri në orën 10:13 si rezultat i problemit 
me zërim.

Mungesa e pajisjeve të tjera teknike 

Mungesa e disa pajisjeve teknike ka bërë që shumë shpesh gjyqtarëve të Gjykatës së Prishtinës t’u duhet të 
zhvendosën në ndonjë Gjykatë tjetër jashtë Prishtinës.
Pasi që Gjykata e Prishtinës nuk është e kompletuar me pajisje teknike për mbrojtjen e identitetit të 
dëshmitarëve të mbrojtur, në rastet kur është dashur të dëgjohen dëshmitar të mbrojtur atëherë seancat 
gjyqësore është dashur të mbahen në Gjykatën e Gjilanit apo në ndonjë Gjykatë tjetër e cila është e pajisur 
me këto mjete.

Vonesa në fillimin e seancave gjyqësore
Në dhjetëra raste gjatë monitorimit të seancave gjyqësore, monitoruesit e BIRN dhe Internews Kosova kanë 
konstatuar vonesa të paarsyeshme në fillimin e seancave gjyqësore. Në të shumtën e rasteve fajtor për 
fillimin me vonesë të seancave gjyqësore kanë qenë gjyqtarët e në disa raste të tjera edhe prokurorët e 
rasteve si dhe vetë të akuzuarit apo mbrojtësit e tyre. Vonesat e tilla në fillimin e seancave gjyqësore shpesh 
kanë shkaktuar pakënaqësi te palët e po ashtu edhe kanë ndikuar në orarin e përgjithshëm të seancave 
gjyqësore duke bërë kështu që një varg seancash të shtyhen.

---
57Trupi gjykues i përbërë nga kryetarja Naime Krasniqi Jashanica me anëtarët Vesel Ismaili dhe Lutfi Shala, prokurore e rastit Dulina Hamiti, i akuzuar Agim Shishani, vepra penale 
keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar neni 422 par.1 te KPPK-ës.
58Gjyqtari individual Shadije Gërguri, prokuror i rastit Florije Shamolli, e akuzuar Agnesë Zuzaku, vepra penale organizim dhe pjesëmarrje në terrorizëm nga neni 143 par.2 i KPRK-ës.
59Gjyqtari individual Shashivar Hoti, prokuror i rastit Javorka Perlinceviq, i akuzuar Nexhat Blakqorri, vepra penale vrasje në tentative nga neni 175 i KPRK-ës.
60Trupi gjykues i përberë nga kryetari Burim Ademi me anëtaret Avni Mehmeti e Sinisha Radojeviq, prokuror i rastit Agron Bajrami, të akuzuar Argetim Ismaili, Armend Smaili, Arben 
Smaili, Shkumbin Ismaili, Afrim Rrustolli, Rinor Rrustolli, Arben Rrustolli, Imri Bajrami, Liridon Borovci, Bahri Rexhepi, Nexhmedin Bajrami, Afrim Xhaqkaj, Lulzim Kastrati, Nimon 
Zogaj, Nezir Zogaj, Blerim Avdylaj, Kujtim Avdylaj, Afrim Hoti, Dukagjin Kollqaku, Ruzhdi Kolica, Ardian Raci, Gazi Tarashkaj, Ramush Salihu, Salih Salihu, Zekri Salihu, Shkelzen Salihu, 
Haki Isufi, Ismet Zeqiri, Alban Islami, Artan Kurpalaj, Florim Krasniqi, Ahmet Syla, Radisav Mutavxhiq, Mirko Iliq, Millan Stojanoviq, Besim Biberoviq, Mursel Qalakoviq, Vladislav 
Trajkoviq, Mensur Bektishi, Ramadan Bajra, Rexhep Kamberaj, Endrit Kllokoqi, Ramadan Mehmeti, Hasan Rexhbeqaj, Zenel Isufi, Xhemail Islami, veprat penale, pjesëmarrja ose 
organizimi i grupit kriminal nga neni 283 par. 2 lidhur me v.p. shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 par. 3 të KPRK -së, v.p. falsifikim i dokumenteve 
nga neni 398 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, v.p. keqpërdorim  i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 te KPRK-së, v.p. tregti e ndaluar nga neni 305 par. 2 KPRK-së.
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Dështimi i Konfiskimit;
Njëra nga veglat kryesore për goditjen dhe dobësimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit është sekuestrimi 
dhe konfiskimi i pasurisë së fituar përmes veprave penale dhe rrjedhimisht dobësimi apo edhe çrrënjosja e 
tërësishme e dukurisë së korrupsionit. 

Rrjedhimisht, rëndësia e këtij instrumenti ligjor është tejet e madhe në një vend si Kosova që synon 
paaftësimin e strukturave kriminale.

Po ashtu, rëndësia e konfiskimit të pasurisë në synimin për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, 
evidentohet edhe në “Raportin e Progresit” të Komisionit Evropian për Kosovën, ku qartazi theksohet 
“progresi në sekuestrim dhe ngecja në konfiskimin e pasurisë”. 61

Për këtë arsye, në janar të vitit 2019, në Kosovë filloi zbatimi i Ligjit 06/L-140 për Kompetencat e Zgjeruara për 
Konfiskim të Pasurisë së Fituar me Vepër Penale62, që ofron një set instrumentesh zbatuesve të drejtësisë 
për konfiskimin e pasurisë fituar me vepër penale. 

Megjithatë, rezulton se asnjë rast i korrupsionit nuk është iniciuar në bazë të Ligjit të ri për konfiskimin e 
pasurisë. 

Të dhënat vjetore të vitit 2019 tregojnë se është rritur shuma e pasurisë së konfiskuar në raport me vitin 
paraprak, mirëpo ka rënë shuma e pasurisë së sekuestruar. Gjithashtu, rritja e shumës së konfiskuar ka 
ardhur si rrjedhojë e një rasti të vetëm në fund të vitit 2019, ndërsa në lidhje me rastet që rrjedhin nga veprat 
penale të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare, nuk kemi pasur asnjë rast. 

Kjo tregon që edhe gjatë vitit 2019 kemi pasur një pafuqi të shprehur për t’u përballur me korrupsionin në 
veçanti por edhe veprat penale në përgjithësi përmes mekanizmit të sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë. 
Bilanci përfundimtar për vitin 2019 tregon që kemi pasur gjithsej 8,787,307.63 euro ngrirje apo sekuestrim 
të pasurisë dhe në fund kemi pasur 991,593.00 euro të konfiskuara me vendim përfundimtar të gjykatës. 

Shikuar si total dhe krahasuar me vitin paraprak, ky numër përbën një rritje të shumëfishtë të shumës së 
konfiskuar me vendim përfundimtar, krahasuar me vitin 2018 kur kishte afër 50 mijë euro të konfiskuara. 

Po ashtu, shikuar dhe krahasuar me vitin 2018, rezulton se kemi ngritje pasi që 11.28% e pasurisë së ngrirë/
sekuestruar është konfiskuar me vendim të formës së prerë, krahasuar me vitin 2018 kur vetëm 0.177%  e 
pasurisë së sekuestruar apo ngrirë ishte konfiskuar.

Megjithatë, edhe pse ka një ngritje të konsiderueshme në shumën e pasurisë së konfiskuar, nuk ka asnjë 
zhvillim tjetër pozitiv në drejtim të konfiskimit të pasurisë së sekuestruar/konfiskuar.

Së pari, krahasuar me vitin paraprak kemi një ulje drastike të pasurisë së ngrirë/sekuestruar. Në vitin 2018 
kishim afër 28 milionë euro pasuri të ngrirë apo sekuestruar, teksa në vitin 2019 kemi vetëm afër 9 milion 
euro. 

Së dyti, pasuria e konfiskuar me vendim përfundimtar gjatë vitit 2019 është afër 1 milion euro, pra shumëfish 
më shumë se në vitin 2018, mirëpo kjo pasuri është konfiskuar pothuajse e tëra në tremujorin e fundit të vitit 
të kaluar ku në një rast të vetëm janë konfiskuar afër 1 milion euro, pra nuk kemi një përmirësim më të shtrirë, 
nuk kemi një përmirësim në nivel vendi në konfiskim të pasurisë të fituar me vepër penale, por bilanci është 
përmirësuar nga një rast i vetëm që mund ta konsiderojmë edhe si rast i izoluar. 

Po ashtu, pjesa më dëshpëruese e këtyre të dhënave vazhdon të mbetet shuma e vogël e pasurisë së 
konfiskuar me vendim përfundimtar dhe në veçanti dështimi për të konfiskuar pasurinë e fituar me vepër 
penale në rastet e veprat penale të korrupsionit. Pra, nuk kemi asnjë rezultat pozitiv në konfiskimin e pasurisë 
ndaj kryerësve të veprave penale korruptive. Prokuroria ka dështuar plotësisht të bëjë ndërlidhjen e kryerësve 
të veprave penale të korrupsionit me pasurinë e fituar në mënyrë të kundërligjshme.

---
61http://mei-ks.net/sq/raporti-i-progresit-585
62https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8651
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Në vijim, në mënyrë kronologjike do të paraqesim rezultatet e arritura gjatë vitit 2019 në sekuestrimin/
konfiskimin e pasurisë ndarë në katër periudha kohore, ndarje e cila përkon me raportet tremujore të 
Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik.  

Konfiskimi: Janar – Mars 2019 

Gjatë periudhës janar – mars 2019 kemi pasur afër 2 milionë euro pasuri të sekuestruar ndërsa ka pasur një 
shumë të papërfillshme të pasurisë së konfiskuar  me vendim përfundimtar.

Shuma e saktë e sekuestruar në tremujorin e parë të vitit 2019 është 1,944,387.76 euro ndërsa shuma e 
përgjithshme e konfiskuar është 25,882.69 euro. 

 •Nuk ka pasur konfiskim për vepër penale të korrupsionit apo keqpërdorimit të detyrës zyrtare.

Konfiskimi: Prill – Qershor 2019 
Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2019, prill - qershor, është sekuestruar  dhe ngrirë pasuri në vlerë prej 
2,085,809.06 euro, ndërsa kemi pasur 0 euro konfiskime.

 •Nuk ka pasur asnjë rast të korrupsionit me konfiskim të pasurisë 

Konfiskimi: Korrik – Shtator 2019 
Në tremujorin e tretë të vitit 2019, korrik – shtator kemi pasur pasuri të sekuestruar në shumë prej gjithsej  
1,443,263.99 euro, ndërsa kemi pasur vetëm  12,581.98 euro pasuri të konfiskuar me vendim të formës së 
prerë. Pozitiv është konsideruar fakti që kemi pasur të bëjmë me 4 raste të ndryshme në të cilat ka pasur 
konfiskim të pasurisë. 

Po ashtu, është konsideruar si pozitiv fakti që kemi pasur një rast të konfiskimit në rastet nga kapitulli i 
korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare, mirëpo pas analizës së mirëfilltë rezulton se nuk kemi 
pasur asnjë rast të tillë, pasi që vepra penale “Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 414 
të KPPK-së”, si vepër nuk hyn në kapitullin e korrupsionit.

 •Nuk ka pasur asnjë rast të korrupsionit me konfiskim të pasurisë

Pasuria e sekuestruar
apo e ngrirë gjatë vitit 2019 

Periudha

Pasuria e konfiskuar me vendim 
të formës së prerë

Gjithsej sekuestrime, ngrirje Gjithsej konfiskime

8,787,307.63

Viti 2019 

Viti 2018

Viti 2017

Viti 2016

991,593.00

8,787,307.63 €

27,867,583.23 €

15,237,208.76  €

     60,411,328.00 –
    70,411,328.00 €

991,593.00 €

49,393.92 €

1,330,133.88 €

1,222,005.86 €
+(333,534.92€)

11.28%



119

Konfiskimi: Tetor – dhjetor 2019 

Tremujori i fundit i vitit 2019, tetor – dhjetor, ka shënuar një ngritje të konsiderueshme të pasurisë së 
konfiskuar me vendim përfundimtar ku rezulton se kemi pasur gjithsej 953,128.84 euro pasuri të konfiskuar, 
kundrejt 1,276,079.82 euro pasuri të ngrirë dhe sekuestruar.

Ky numër përkundër që përbën sukses, i atribuohet një rasti të vetëm ku është konfiskuar një pasuri e 
konsiderueshme dhe nuk ka pasur raste të tjera me  konfiskim.

 • Nuk ka pasur asnjë rast të korrupsionit me konfiskim të pasurisë

Në mënyrë të pakontestueshme këto të dhëna evidentojnë se jo vetëm që sistemi i drejtësisë ka dështuar të 
godasë dhe dobësojë korrupsionin, por edhe te veprat penale të natyrave tjera është dështuar të provohet 
se pasuria është përfituar me vepër penale dhe rrjedhimisht të konfiskohet një pasuri e tillë. 

BIRN dhe Internews Kosova vlerëson se është koha e fundit kur Këshilli Prokurorial i Kosovës, Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës, Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik dhe të gjithë mekanizmat e tjerë 
të përfshirë duhet të veprojnë, 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 u 
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.

Ligji i ri si një mekanizëm i fuqishëm për të goditur pasurinë e fituar nga krimi 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 t’i 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 kërkojë 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. Pra, as anëtarët e familjes 
nuk mbrohen me parimin e mos inkriminimit. Mirëpo detyrimi për të dëshmuar 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 pasuritë 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 zbatimit të këtij ligji.
Akoma më shqetësues është kufizimi tjetër që parasheh ligji: kufizimin pesëvjeçar pas plotfuqishmërisë 
së aktgjykimit. Sipas përcaktimeve të ligjit secili i pandehur që mund të fshehë pasurinë përtej periudhës 
pesë vjeçare 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, pasi që 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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Gabimet Supreme II;
Sikurse edhe viteve të tjera edhe gjatë vitit 2019, Gjykata Supreme si organi më i lartë gjyqësor në vend ka 
arritur që të gjejë shkelje në vendimet e gjykatave të shkallëve më të ulëta.

Ndonëse në shumicën e rasteve gjyqtarët arsyetimin për lirimin e të akuzuarve për vepra penale të 
keqpërdorimit të detyrës zyrtare po e lidhin me përfaqësimin e dobët të aktakuzave nga ana e Prokurorisë, 
këta të fundit fajin po ua hedhin gjykatave, për çka po thonë se nuk po i marrin për bazë faktet dhe provat 
gjatë marrjes së vendimeve për lirimin e të akuzuarve për vepra penale të korrupsionit.

Përderisa këto dy institucione provojnë ta hedhin fajin te njëra-tjetra në këtë lojë “ping-pongu”, është opinioni 
i gjerë ai i cili po pëson më së shumti, për faktin se dita ditës po shkon duke u zbehur edhe me shumë besimi 
i qytetarëve në sistemin e drejtësisë në vend.

Te qytetarët është krijuar përshtypja se “peshqit e mëdhenj” po arrijnë t’i ikin rrjetës së drejtësisë, ndërsa 
“peshqit e vegjël” apo qytetarët e thjeshtë janë ata të cilët çdo herë penalizohen, qoftë nga shqiptimi i 
sanksioneve për veprimet e tyre apo nga mos funksionimi i sistemit të drejtësisë.

Gjykata Supreme si instanca e fundit e gjykatave të rregullta, jo në pak raste po arrin t’i konstatojë gabimet 
e Gjykatave të shkallëve më të ulëta.

Nga monitorimi ynë për vitin 2019 kemi konstatuar se Gjykata Supreme në të paktën 2 raste ka gjetur se 
gjykatat e rangut më të ulët, gjykatat themelore dhe Gjykata e Apelit, kanë vendosur në favor të të akuzuarve 
lidhur me vepra që lidhen me keqpërdorim të detyrës zyrtare duke vepruar 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 I: “APELI” 
Gjykata Themelore Prishtinë, PKR.338/16
Gjykata Supreme, Pml.nr.36/2019

Vepra penale: 

Të akuzuarit:            

Trupi Gjykues  

Sali Mekaj, Vlora Gorani,  Mentor dhe Ali Seferaj

Ushtrimi i ndikimit nga neni 431.par.1.të KPK-së, shtytje në ushtrim-
in e ndikimit nga neni 431.par.1.lidhur me nenin 32.të KPK-së dhe 
dhënia e ryshfetit në tentativë nga neni 429.par.3.lidhur me par.1. 
lidhur me nenin 28.dhe 31.të KPK-së.

Themelore: Shashivar Hoti, kryetar, me anëtarët Beqir Kalludra dhe Violeta Namani
Apel: Mejreme Mema kryetare, me anëtarët Driton Muharremi dhe Fillim Skoro
Supreme: Agim Maliqi, kryetar, me anëtarët Nesrin Lushta e Rasim Rasimi
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Gjykata Themelore

Gjykata e Apelit 

Gjykata Supreme

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës të datës 28 maj 2018, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtari 
Shashivar Hoti kishte vendosur që t’i lirojë nga akuza të pandehurit Sali Mekaj, Vlora Gorani, Mentor dhe Ali 
Seferaj.

Sali Mekaj akuzohej për veprën penale ushtrimi i ndikimit ndërsa Vlora Gorani akuzohej për veprën penale 
shtytje në ushtrimin e ndikimit si dhe për veprën penale të dhënies së ryshfetit në bashkëkryerje.

Edhe dy të akuzuarit e tjerë Mentor dhe Ali Seferaj u liruan nga akuza për veprën penale në bashkëkryerje 
dhënia e ryshfetit.

Sali Mekaj fillimisht ishte i akuzuar për veprën penale të keqpërdorimit të detyrës apo autoritetit zyrtar, por 
gjatë procesit gjyqësor Prokuroria, Mekajt ia kishte ri cilësuar veprën nga keqpërdorimi në ushtrim të ndikimit.

Më shumë se pesë muaj pas vendimit të Gjykatës së shkallës së parë, edhe Gjykata e shkallës së dytë e kishte 
vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore e cila Sali Mekaj dhe të tjerët i kishte gjetur të pafajshëm63 .
Më 23 nëntor 2018, Gjykata e Apelit që dikur udhëhiqej nga Mekaj, e vërtetoi aktgjykimin e Gjykatës Themelore 
dhe refuzoi ankesën e Prokurorisë 64.

Gjykata e Apelit në vendimin e saj kishte konstatuar se në aktgjykimin e Gjykatës së shkallës së parë të 
atakuar nga Prokuroria, nuk evidentohej asnjë shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale. Sipas 
Gjykatës së Apelit, Gjykata e Prishtinës gjendjen faktike e kishte vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë 
prandaj Apeli kishte konstatuar se nuk ka as shkelje të  ligjit penal. 

Në qershor të vitit 2019, Gjykata Supreme gjeti se ish-kryetari i Gjykatës së Apelit, Sali Mekaj u lirua nga 
akuzat me shkelje ligjore65 .

Pas shqyrtimit të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë nga ana e Prokurorisë së Shtetit, Gjykata Supreme 
me aktgjykim e aprovoi pjesërisht kërkesën e Prokurorisë për mbrojtje të ligjshmërisë.

Gjykata Supreme ka konstatuar se aktgjykimi i Gjykatës Themelore të Prishtinës dhe aktgjykimi i Gjykatës së 
Apelit janë marrë me shkelje të Kodit të Procedurës Penale në pjesën që i përket të pandehurit Sali Mekaj për 
veprën penale, ushtrimi i ndikimit dhe të pandehurës Vlora Gorani për veprën penale shtytje në ushtrimin e 
ndikimit.

Kryetari i kolegjit të Gjykatës Supreme, Agim Maliqi, së bashku me gjyqtarët Nesrin Lushta e Rasim Rasimi 
kanë gjetur shkelje në vendimin e gjykatave të shkallës së parë dhe të dytë, të cilat Sali Mekajn e Vlora 
Goranin i liruan nga akuzat të cilat u viheshin në barrë 66.

Sipas kolegjit të Gjykatës Supreme, kolegët e tyre gjyqtarë nga Gjykata Themelore, më saktësisht trupi 
gjykues në krye me gjyqtarin Shashivar Hoti dhe dy anëtarët e tjerë Violeta Namani e Beqir Kalludra, kanë 
vepruar gabimisht kur e kanë liruar nga akuza për ushtrim të ndikimit, Sali Mekajn.

Me aktgjykimin e Gjykatës Supreme është konstatuar se edhe kolegji i gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit 
në krye me  gjyqtaren Mejreme Memaj dhe dy anëtaret Driton Muharremi e Fillim Skoro, me vërtetimin e 
aktgjykimit të shkallës së parë kanë nxjerrë përfundime të gabuara.

Sipas Gjykatës Supreme, Gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë në aktgjykimet e veta në 
mënyrë të drejtë dhe të plotë kanë vërtetuar faktet vendimtare të çështjes konkrete por me lirimin e të 
pandehurve kanë nxjerrë përfundime të gabuara për ekzistimin e veprës penale, që paraqet shkelje të Kodit  
nga neni 385.pika 4.të KPPK-së, pasi që kanë aplikuar ligjin i cili nuk ka mundur të aplikohet, kjo për shkak se 
sipas Supremes po të aplikohej drejtë ligji, atëherë i akuzuari Sali Mekaj do të duhej të shpallej fajtor.  

---
63https://kallxo.com/shkurt/gjykata-e-apelit-ia-verteton-pafajesine-ish-kryetarit-te-vet/
64https://kallxo.com/gjykata-e-apelit-ia-verteton-pafajesine-ish-kryetarit-te-vet/
65https://kallxo.com/uncategorized/gjykatesit-qe-e-liruan-sali-mekajn/
66https://kallxo.com/uncategorized/gjykata-supreme-lirimi-i-sali-mekaj-i-jashteligjshem/
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Gjykata Themelore

Gjykata e Apelit

Aktakuza

Më 23 shtator të vitit 2015, Gjykata Themelore në Pejë, e liroi Lulzim Çitakun nga të gjitha akuzat. 

Në aktgjykimin e nxjerrë nga trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët Sylë Lokaj, Nushe Kukaj-Mekaj, dhe Murat 
Hulaj thuhej se nuk është provuar se i akuzuari i kishte kryer veprat penale për të cilat akuzohet.

E pakënaqur me vendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, Prokuroria paraqiti ankesë në Gjykatën e Apelit.
 
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 herë Gjykatës Themelore në Pejë. 

Në arsyetimin e këtij aktvendimi, thuhej se Gjykata e Apelit, në pajtim me 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.

Aktakuza për këtë rast është ngritur më 31 maj të vitit 2016.

Sali Mekaj që ishte arrestuar në korrik të vitit 2015 fillimisht akuzohej për keqpërdorim të detyrës zyrtare por 
kjo pikë e akuzës ishte refuzuar qysh në fazën fillestare të gjykimit.

Akuza ndaj Mekajt lidhej me një rast, ku sipas Prokurorisë, ai do të angazhohej në caktimin e shqyrtimit 
gjyqësor në dy raste dhe ricilësimin juridik të veprave penale.

“S.M, i premtoi të pandehurës V. G. se do të angazhohet për caktimin e shqyrtimit gjyqësor në dy raste, si dhe 
ri cilësimin juridik të veprave penale, nga veprat penale më të rënda në ato më të lehta, në mënyrë që dy të 
pandehur në ato raste të lirohen nga paraburgimi”, thuhej në përshkrimin e aktakuzës. 

Pothuajse i gjithë ky gjykim është zhvilluar prapa dyerve të mbyllura për shkak se mbrojtja kishte kërkuar 
mbylljen e seancës për publikun pasi që sipas tyre mund të cenohej privatësia e palëve në procedurë.
Ky rast bënë pjesë në grupin e lëndëve të shënjestruara për liberalizim të vizave. 

Rasti II: “Inspektori”   
Gjykata Themelore në Pejë, P.nr.201/2016
Gjykata Supreme, Pml.nr.161/2019, 

Vepra penale: 

I akuzuari:            

Trupi Gjykues  

Lulzim Çitaku 

Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPK-së 
dhe keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 
dhe 2 dhe nënpar.2.1 të KPK-së.

Themelore: Sylë Lokaj, kryetar, me anëtarët Nushe Kukaj-Mekaj dhe Murat Hulaj
Apel: Mejreme Memaj, kreytare, me anëtarët Driton Muharremi dhe Afrim Shala 
Rigjykim-Themelore: Sylë Lokaj, kryetar, me anëtarët Sami Sharaxhiu dhe Sejdi Blakaj
Supreme: Nesrin Lushta, kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi 
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Rigjykimi 

Gjykata e Apelit 2

Gjykata Supreme 

Aktakuza

Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të të gjitha provave, Gjykata e Pejës me 18 korrik 
2018, për të dytën herë e shpalli aktgjykimin me të cilin prapë e liroi nga akuza Inspektorin e minierave dhe 
mineraleve Lulzim Çitakun.  

Sipas aktgjykimit të shpallur nga trupi gjykues në përbërje të gjyqtarëve 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. 

E pakënaqur me vendimin e Gjykatës së shkallës së parë, prokurorja e rastit Sahide Gashi përsëri kishte 
parashtruar ankesë pranë Gjykatës së Apelit.

Pas shqyrtimit të ankesës së Prokurorisë, në shkurt të vitit 2019, Gjykata e Apelit e kishte vërtetuar aktgjykimin 
e Gjykatës së shkallës së parë e cila kishte vendosur që ta lironte nga akuza inspektorin Lulzim Çitaku. 

Gjyqtarët e Apelit, Driton Muharremi e Afrim Shala të kryesuar nga gjyqtarja referuese Mejreme Memaj 
kishin vlerësuar se aktgjykimi lirues i marrë nga Gjykata e Pejës ishte i drejtë.

Gjykata Supreme me aktgjykimin e saj të nxjerrë nga kolegji i përbërë nga gjyqtarët Nesrin Lushta, kryetare, 
me dy anëtarët Valdete Daka dhe Agim Maliqi, kanë vlerësuar se Gjykata e Pejës dhe Gjykata e Apelit kanë 
shkelë ligjin në favor të inspektorit, në momentin kur e kanë shpallur atë të pafajshëm për marrje të ryshfetit.

Gjykata më e lartë në vend ka konstatuar se sikur të zbatohej drejtë ligji, Lulzim Çitaku do të shpallej fajtor 
për veprën penale të marrjes së ryshfetit pasi që sipas kësaj Gjykate, dy gjykatat si ajo e shkallës së parë, 
ashtu edhe e shkallës së dytë, kanë pasur prova të mjaftueshme se i akuzuari Çitaku ka qenë në dijeni dhe 
është pajtuar që bashkë me kryeinspektorin Nuredin Bislimi të merrnin ryshfet 1,000 euro nga pronari i një 
gurthyesi në Klinë. 

Sa i përket pikës së akuzës me të cilën Çitaku akuzohej edhe për keqpërdorim të detyrës zyrtare, Supremja 
konstatoi se Gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë vepruan drejtë kur e liruan nga kjo akuzë 
Çitakun.

Sipas aktgjykimit të Gjykatës Supreme, gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë në aktgjykimet 
e veta drejtë dhe në mënyrë të plotë e kanë vërtetuar gjendjen faktike dhe faktet vendimtare, por me lirimin 
e të pandehurit sa i përket veprës penale të marrjes së ryshfetit kanë nxjerrë përfundime të gabuara për 
ekzistimin e saj, e që sipas kësaj Gjykate, një gjë e tillë paraqet shkelje të ligjit nga neni 385 pika 4 të KPPK-
së. Gjetjet e Gjykatës Supreme janë se gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë e kanë aplikuar 
ligjin i cili nuk ka mundur të aplikohet, sepse me aplikimin e drejtë të ligjit i akuzuari do të shpallej fajtor për 
veprën penale që ishte objekt i akuzës për faktin se, sipas Supremes, në veprimet e të pandehurit në bazë të 
fakteve të paraqitura nga Prokuroria, vjen deri te përfundimi se formohen elementet e veprës penale marrja 
e ryshfetit nga neni 428 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPK-së.

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, ka përfituar për vete 
në atë mënyrë që pas një marrëveshje paraprake të një nate më herët, me tani me të dënuarin Nuredin 
Bislimi, kanë shkuar në vend punishten e dëshmitarit Bedri Elezaj dhe derisa i dënuari Bislimi, i kishte marrë 
të hollat prej 1,000 euro nga dëshmitari Bedri Elezaj, i pandehuri  Lulzim Çitaku e kishte kontrolluar terrenin 
në rast se mos ishte duke i vëzhguar dikush.

Prokuroria pretendon se pas marrjes së të hollave, Lulzim Çitaku e Nuredin Bislimi largohen së bashku me 
veturë zyrtare,  me ç‘rast të njëjtit më pas ishin ndaluar nga hetuesit e policisë, të cilët i kishin pasur nën 
përcjellje dhe pas kontrollit nga Polciia,  të hollat i ishin gjetur në xhep tashmë të dënuarit Nuredin Bislimi.
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---
67 https://kallxo.com/shpallet-i-pafajshem-inspektori-i-minierave-dhe-mineraleve/
https://kallxo.com/kthehet-ne-rigjykim-rasti-inspektorit-te-kpmm-se/
https://kallxo.com/prokurorja-inspektori-u-dergua-ne-dreka-e-darka/
https://kallxo.com/shpallet-i-pafajshem-inspektori-i-minierave-dhe-mineraleve-2/
https://kallxo.com/prokuroria-paralajmeron-ankese-pas-lirimit-te-inspektorit-lulzim-citaku/
68 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.

Vlerësimi i Performancës së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve;

Në pikën e dytë të aktakuzës, i pandehuri Lulzim Çitaku akuzohej se gjatë vitit 2011 e 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, ka kërkuar nga pronarët e kompanive: “Ndërtimi” me pronar Gëzon Berisha, “Benita Compani”, me 
pronar Naser Kalludra, “Ermali”, me pronar Jeton Aliqkaj, e vëllezërit Podrimja nga Gjakova, ta qerasnin 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 67.

Nga monitorimi i përditshëm i punës së gjykatave dhe prokurorive në vend, monitoruesit e BIRN dhe 
Internews Kosova kanë arritur të konstatojnë se për vitin 2019, 150 lëndë të korrupsionit janë kryer në të 
gjitha Gjykatat e vendit.

Nga gjithsej 150 lëndë të korrupsionit të kryera nga Gjykatat e Kosovës, gjetjet tregojnë se në 25 prej tyre 
është nxjerrë aktgjykim refuzues ndërsa në 7 prej këtyre lëndëve kemi pasur parashkrim absolut. 

Duke e parë që të gjitha Gjykatat e Kosovës gjatë vitit 2019 kanë pasur në punë 419 raste të korrupsionit – 
pra më pak se në dy vitet paraprake, rezulton shumë shqetësues numri i rasteve të parashkruara dhe rritja e 
numrit të aktgjykimeve refuzuese në tërësi. 

Në total nga monitorimi, rezulton se për vitin 2019, 20% e aktakuzave të korrupsionit kanë rezultuar me 
aktgjykime dënuese me dënim me burgim efektiv, në anën tjetër 18.6% prej tyre kanë rezultuar me aktgjykim 
lirues, kurse 16,6% e aktakuzave janë refuzuar. 

Gjetje shumë shqetësuese e këtij raporti, sikurse vitin e kaluar, është kthimi në rigjykim i lëndëve të 
shënjestruara, e gjithë kjo për shkak të gabimeve elementare të evidentuara 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.

Po ashtu, gjatë këtij viti në disa raste shumë të rëndësishme, Gjykata Supreme ka konstatuar shkelje 
të procedurave gjatë marrjes së vendimeve dhe trajtimit të rasteve nga Gjykata e Apelit si dhe Gjykatat 
Themelore.

Megjithëse, me këtë raport si dhe me raportet paraprake të BIRN dhe Internews Kosova  janë evidentuar 
gjithë këto gabime të gjyqtarëve dhe prokurorëve, gjyqtarët dhe prokurorët vazhdojnë të kalojnë pa ‘therrë 
në këmbë’ në vlerësim të performancës.

BIRN dhe Internews Kosova kanë siguruar të dhënat nga këshillat përkatës përmes të cilave evidentohet se 
shumica e gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë pasur vlerësime pozitive përkundër shumë shkeljeve e gabimeve 
elementare të evidentuara gjatë monitorimit të punës së gjykatave dhe prokurorive të vendit.

Të dhënat e siguruara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës tregojnë se vlerësimit të performancës në vitin 2018 
i ishin nënshtruar 60  gjyqtarë dhe  të dhënat evidentojnë se 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”. 

01-30   pikë (dobët)

31-50 pikë (mirë)

51-80 pikë (shumë mirë)

Mbi 81 pikë (shkëlqyeshëm)

Gjithsej

Vlerësimi i performancës së gjyqtarëve në vitin 2018

0

1

58

1

6068
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Nga të dhënat tjera të pranuara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, rezulton se për vitin 2019 prej gjithsej 40 
gjyqtarëve sa i janë nënshtruar vlerësimit të performancës, asnjë prej tyre nuk ka rezultuar me vlerësim “të 
dobët”, apo vlerësim të “mirë”, prej numrit të përgjithshëm, 34 gjyqtarë kanë rezultuar “shumë mirë”, ndërsa 
gjashtë gjyqtarë kanë rezultuar “shkëlqyeshëm”.

Pra, në total në tre vitet e fundit, vlerësimit të performancës i janë nënshtruar gjithsej 162 gjyqtarë ndërsa 
asnjë prej këtyre gjyqtarëve nuk është vlerësuar “dobët”, 4 gjyqtarë janë vlerësuar “mirë”, 148 gjyqtarë janë 
vlerësuar “shumë mirë”, ndërsa dhjetë gjyqtarë janë vlerësuar “shkëlqyeshëm”.

Pjesë e vlerësimit të performancës gjatë këtyre tre viteve ishin edhe gjyqtarët me mandat fillestar dhe ata 
për ngritje në detyrë në Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën Supreme.

Nga gjyqtarët me mandat fillestar për vitin 2019 janë vlerësuar 5 gjyqtarë të cilët të gjithë kanë dalë “shumë 
mirë” në vlerësim.

Nga lista e gjyqtarëve për avancim nga Gjykata Themelore e Prishtinës në Gjykatën  e Apelit për vitin 2019 
janë vlerësuar 27 gjyqtarë, ndërsa për avancim në Gjykatën Supreme, vlerësimit i janë nënshtruar dy gjyqtarë.
Po ashtu vlerësimit i janë nënshtruar edhe katër gjyqtar kandidatë për gjyqtar në Gjykatën e Apelit, divizioni 
në Mitrovicë si dhe gjyqtarët mbikëqyrës në degët e Gjykatave, por ky vlerësim ka mbetur i papërfunduar për 
vitin 2019.

Në total nga të dhënat e pranuara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, i bie që prej 80 gjyqtarëve që i janë 
nënshtruar procesit të vlerësimit për vitin 2019, për 76 prej tyre ka përfunduar procesi i vlerësimit ndërsa për 
katër të tjerë procesi pritet të përfundojë gjatë vitit 2020.

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 tre vitet e fundit nuk ka pasur asnjë rekomandim të tillë për asnjë gjyqtarë.

Vlerësimi i performancës së Prokurorëve
Ndërsa nga të dhënat e pranuara nga Këshilli Prokurorial i Kosovës ka rezultuar se për vitin 2019, komisioni 
për vlerësimin e performancës së prokurorëve, sipas planit të veprimit për vitin 2019, ka kryer 88 vlerësime 
të performancës së prokurorëve.

Nga vlerësimet e kryera ka rezultuar se 59 prokurorë janë vlerësuar “shumë mirë”, 27 prokurorë “mirë” si dhe 
dy prokurorë janë vlerësuar “mjaftueshëm”.

Lidhur me dy prokurorët të cilët nga komisioni vlerësues janë vlerësuar me “mjaftueshëm”, këshilli ka 
njoftuar se duke vepruar në pajtim me Rregulloren 12/2015, për vlerësimin e performancës së prokurorëve, 
kanë marrë vendim me të cilin e kanë obliguar komisionin për vlerësimin e performancës së prokurorëve që 
të fillojë procesin e vlerësimit të jashtëzakonshme për këta dy prokurorë.  

Pas vlerësimeve të jashtëzakonshme, komisioni me raport përfundimtar ka konstatuar se të dy vlerësimet e 
performancës lidhur me këta dy prokurorë janë vlerësuar me nivelin pamjaftueshëm. 

01-30   pikë (dobët)

31-50 pikë (mirë)

51-80 pikë (shumë mirë)

Mbi 81 pikë (shkëlqyeshëm)

Gjithsej

Vlerësimi i performancës së gjyqtarëve në vitin 2019

0

0

34

6

40
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Në vitin 2018, vlerësimit të performancës i ishin nënshtruar gjithsej 66 prokurorë prej të cilëve, asnjë nuk 
kishte rezultuar me vlerësim “pamjaftueshëm”. 

Përkundrazi, nga 66 prokurorët e vlerësuar për vitin 2018, 40 prej tyre kishin arritur që në vlerësim të 
performancës të kenë vlerësim “shumë mirë”, 23 të tjerë “mirë” dhe vetëm tre prokurorë kishin rezultuar me 
vlerësim “mjaftueshëm”.

Që nga fillimi i projektit të monitorimit të gjykatave, BIRN dhe Internews Kosova, trajtim të veçantë i kanë 
kushtuar edhe problemeve teknike të cilat hasen në gjykatat tona. Këto probleme, ndonëse janë të natyrës 
teknike dhe mund edhe të nënvlerësohen, janë probleme të cilat pasqyrojnë një segment të efikasiteti të 
punës së gjykatave duke vënë në pah se sa me seriozitet ushtrohet puna e gjyqtarit, prokurorit, avokatit dhe 
palëve tjera në procedurë.

Në këtë pjesë të raportit, pasqyrohet numri i përgjithshëm i seancave gjyqësore të monitoruara, numri i 
seancave të mbajtura dhe atyre që kanë dështuar të mbahen, numri i seancave gjyqësore që kanë qenë të 
lajmëruara dhe atyre që nuk janë lajmëruar. 

Të dhënat e këtij kapitulli tregojnë se sa përpikëri kanë gjykatat e vendit në trajtimin e rasteve, sa përqind e 
seancave fillojnë me kohë e në sa të tjera shfaqen vonesa. Krejt në fund, pasqyrohen të dhëna që tregojnë se 
sa të interesuar janë anëtarët e trupit gjykues gjatë proceseve gjyqësore dhe çfarë kontributi japin anëtarët 
e trupit gjykues gjatë gjykimeve. 

Monitoruesit e BIRN dhe Internews Kosova gjatë vitit 2019 kanë monitoruar gjithsej 960 seanca gjyqësore, 
pjesa dërmuese e të cilave janë monitoruar në departamentin e krimeve të rënda të gjykatave themelore, 
por seanca janë monitoruar edhe në departamentet tjera të gjykatave.

Në vijim, në mënyrë tabelore janë të paraqitura të dhënat në lidhje me rastet e monitoruara gjatë vitit 2019, 
për më tepër duke i krahasuar këto të dhëna me të dhënat e vitit paraprak.

Pamjaftueshëm

Pamjaftueshëm

Mjaftueshëm 

Mjaftueshëm 

Mirë

Mirë

Shumë mirë 

Shumë mirë 

Gjithsej 

Gjithsej 

Vlerësimi i performancës së prokurorëve në vitin 2019

Vlerësimi i performancës së prokurorëve në vitin 2018

269

0

0

3

27

23

59

40

88

6770

Shkeljet Teknike;

---
 69  Fillimisht këta dy prokurorë janë vlerësuar “mjaftueshëm”, por pas vlerësimeve të jashtëzakonshme, komisioni me raport përfundimtar 
ka konstatuar se dy prokurorët janë vlerësuar me nivelin “pamjaftueshëm”. 
 70 Të dhënat e siguruara nga Këshilli Prokuororial i Kosovës nuk përputhen me vetë përmbajtën e tyre. Përderisa në përgjigje thuhet 
se numri prej 67 prokurorëve i janë nënshtruar vlerësimit të performancës, nëse mblidhen secila kategori rezulton se vlerësimit i janë 
nënshtruar vetëm 66 prokurorë e jo 67. BIRN ka kërkuar sqarime për këtë mospërputhje por nuk ka pranuar përgjigje.
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Lloji i seancave të monitoruara:

Rregullsia e mbajtjes së seancave gjyqësore:

Departamenti 
2019

A është mbajtur seanca? 
2019 

Numri i Lëndëve

Numri

Krime të rënda

PO

Të përgjithshme

JO

Të mitur 

Total

Gjithsej

784

760

162

200

1

960

947

82.7%

79.1%

17.1%

20.8%

0.1%

100%

100%
Nga 960 seanca gjyqësore të monitoruara gjatë vitit 2019, 947 prej tyre janë të natyrës penale ndërsa 13 të 
natyrës civile. 

Prej 947 seancave të natyrës penale të monitoruara gjatë vitit 2019, mbi 82% ose saktësisht 784 janë 
monitoruara në departamentet e krimeve të rënda të gjykatave të Kosovës, 162 seanca janë monitoruar në 
departamentet e përgjithshme, ndërsa 1 rast është monitoruar në departamentin për të mitur.

Gjatë vitit 2019 nga 960 seanca gjyqësore të monitoruara në të gjitha gjykatat e Kosovës rezulton se mbi 
20% të seancave të caktuara, kanë dështuar të mbahen. 

Përkthyer në numër, rezulton se saktësisht 200 seanca gjyqësore që ishin paraparë të mbahen gjatë vitit 
2019 për arsye të ndryshme kanë dështuar të mbahen.

Për më tepër, ky numër përbën një ngritje krahasuar me vitin paraprak ku 15 % e seancave gjyqësore kishin 
dështuar të mbahen. 

Kur kemi parasysh numrin e madh të lëndëve të pazgjidhura, kohëzgjatjen e lëndëve nëpër gjykata, 
parashkrimin e lëndëve – duke përfshirë edhe rastet e korrupsionit, rezulton se numri prej 20% e seancave 
të monitoruara – të shtyra, përbën një gjetje shumë shqetësuese. 
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Paralajmërimi i seancave gjyqësore:

Rregullsia e mbajtjes së seancave gjyqësore:

A ka qenë e lajmëruar seanca 
gjyqësore?

A ka filluar seanca gjyqësore 
me kohë?

Numri

Numri

JO

JO

PO

PO

Total

Total

148

340

612

420

760

760

19.4%

44.7%

80.5%

55.2%

100%

100%

Gjatë vitit 2019, nga 760 seancat gjyqësore që janë mbajtur, rezulton se 612 apo 80.5% e tyre kanë qenë të 
paralajmëruara ndërsa 148 apo 19.4%, nuk kanë qenë të lajmëruara. 

Kjo përbën një lëvizje pozitive krahasuar me vitin e kaluar, kur mbi 35% të seancave të monitoruara nuk ishin 
të lajmëruara.

Paralajmërimi i seancave gjyqësore, është një mekanizëm që e përmbushë parimin e publicitetit të seancave 
gjyqësore.

Qoftë përmes ueb-faqes, përmes njoftimit me e-mail apo edhe përmes monitorëve të vendosur në objektet 
e gjykatave, gjykatat e Kosovës duhet të bëjnë edhe më tej përpjekje të paralajmërojnë të gjitha seancat që 
zhvillohen brenda ditës.

Njëjtë sikurse dështimi për mbajtjen e seancave, edhe fillimi apo mos-fillimi i seancave gjyqësore me kohë 
tregon për seriozitetin e punës në radhë të parë të gjyqtarëve të gjykatave të Kosovës. 

Të dhënat e mbledhura gjatë monitorimit të vitit 2019 tregojnë një përkeqësim të gjendjes sa i përket 
rregullsisë dhe mbarëvajtjes së proceseve gjyqësore.

Nga 760 seancat gjyqësore të mbajtura dhe të monitoruara, në 340 prej tyre apo mbi 44% nuk kanë filluar 
në kohën e paracaktuar – pra kanë filluar me vonesa.

Kjo  e dhënë tregon për një përkeqësim të gjendjes krahasuar me vitin paraprak, kur  33% të seancave nuk 
kishin filluar me kohë.
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Vendi i mbajtjes së seancave gjyqësore:

Ku është mbajtur seanca? Numri

Sallë të gjykatës

Zyre

Tjetër 

Total

711

46

3

760

93.5%

6%

0.3%

100%
Gjatë vitit 2019 shihet një ngritje e numrit të seancave të mbajtura në sallë të gjykatës kundrejt seancave të 
mbajtura në zyrat e gjyqtarëve.

Nga gjithsej 760 seanca të monitoruara dhe të mbajtura, vetëm 46 prej tyre apo 6% janë mbajtur në zyre të 
gjyqtarëve ndërsa 711 seanca apo 93.5% janë mbajtur në sallat e gjykatave – aty edhe ku parashihet. 

Në vitin 2018, 13 % e seancave gjyqësor ishin mbajtur në zyrat e gjyqtarëve. 

Mbajta e seancave gjyqësore në sallë të gjykatës, e ndihmon edhe realizimin e parimit të publicitetit të 
shqyrtimit gjyqësor duke mundësuar pjesëmarrjen e të interesuarve, për dallim prej zyrave të gjyqtarëve, ku 
numri i pjesëmarrësve është shumë më i kufizuar. 

Përdorimi i uniformës zyrtare të gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve është një tregues i disiplinës dhe 
seriozitetit të punës dhe imazhit që përçohet tek palët e përfshira në procedurë gjyqësore.

Edhe në këtë matje rezulton përmirësim krahasuar me vitin 2018, e cila rezulton se nga 760 seanca gjyqësore 
të mbajtura, në vetëm 34 prej tyre apo 4.4% nuk është përdorur uniforma zyrtare nga të paktën njëra prej 
palëve që obligohen të jenë të uniformuar në seancë gjyqësore.

Në vitin 2018,  në 15% të seancave të monitoruara, të paktën njëra prej  palëve që obligohen të paraqiten me 
uniformë, nuk kishin mbajtur uniformën e tyre në seanca gjyqësore.

Përdorimi i uniformës:

A është përdorur uniforma? Numri

JO

PO

Total

34

726

760

4.4%

95.5%

100%
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Kush nuk e ka përdorur uniformën?

Nga kush nuk është përdorur 
uniforma? Numri

Avokati

Prokurori

Trupi gjykues, prokurori

Trupi gjykues

Trupi gjykues, prokurori, 

Trupi gjykues, avokati

Total

13

10

2

2

6

1

34

38.2%

29.4%

5.8%

5.8%

17.6%

2.9%

100%
Nga 34 rastet ku nuk është treguar disiplinë dhe nuk është përdorur uniforma ashtu siç kërkohet, prijnë 
avokatët me 13 raste kur nuk kanë përdorur uniformën, duke u pasur nga prokurorët që në 10 raste janë 
paraqitur pa uniformën e tyre në seancat gjyqësore. 

Edhe përdorimi i telefonit gjatë shqyrtimit gjyqësor, sikurse mungesa e uniformës tregojnë për mungesën 
e seriozitetit dhe disiplinës në punë dhe dëmtojnë imazhin e gjyqësorit përballë publikut dhe për më tepër 
zbehin besimin e publikut dhe palëve në procedurë. Përtej mos mbartjes së uniformës në shqyrtim, përdorimi 
i telefonit gjatë seancave gjyqësore, tregon mos-interesim serioz të gjyqtarit që ka për të gjykuar çështjen, 
prokurorit që është duke përfaqësuar aktin akuzues dhe avokatit që është duke ushtruar mbrojtjen e klientit 
të tij. Në secilën prej këtyre rasteve, pavarësisht prej natyrës dhe mënyrës së përdorimit të telefonit gjatë 
shqyrtimit gjyqësor, një sjellje e tillë e dëmton besimin e palëve dhe publikut në sistemin gjyqësor. 

Nga gjithsej 760 seanca gjyqësore të monitoruara, rezulton se në 94 prej tyre apo 12.3% është përdorur 
telefoni ndërsa në 666 seanca apo 87.6% nuk është përdorur telefonit gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

Këto të dhëna tregojnë për një ngritje të përdorimit të telefonit gjatë shqyrtimit gjyqësor krahasuar me vitin 
2018. Nga 438 seanca të mbajtura dhe monitoruara në vitin 2018, në 21 prej tyre apo në 4.7% ishte përdorur 
telefoni. 

Pra, të dhënat tregojnë që kemi një trefishim (në përqindje ) të rasteve të përdorimit të telefonit gjatë 
shqyrtimit gjyqësor  nga palët e përfshira.

Përdorimi i telefonit në seanca gjyqësore:

A është përdorur telefoni? Numri

JO

PO

Total

666

94

760

87.6%

12.3%

100%
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Audio dhe video incizimi i seancave gjyqësore:

Aktiviteti i anëtarëve të trupit gjykues:

A është përdorur audio dhe video 
incizimi në seancën gjyqësore ?

Sa kanë qenë aktiv anëtarët e 
trupi gjykues?

Numri

Numri

JO

Aspak

PO

Mesatarisht

Total

Pak

Shumë

Total

718

119

42

184

760

101

60

464  (760-29671)  

94.4%

25.6%

5.5%

39.6%

100%

21.7%

12.9%

100%

Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës parasheh audio dhe video incizimin e seancave gjyqësore 
si njërën nga format e dokumentimit të thënieve në një proces gjyqësor. Për dallim prej proces verbalit dhe 
transkriptit, që përbëjnë dy forma tjera, audio dhe video incizimi është forma më e sigurt dhe më pak e 
kontestueshme  e evidentimit të thënieve në një proces gjyqësor. 

Megjithatë, edhe pse forma më e sigurt, audio dhe video incizimi gjatë gjykimeve në Kosovë përdoret shumë 
pak. 

Nga gjithsej 760 gjykime të mbajtura dhe të monitoruara rezulton se vetëm në 42 prej tyre apo në 5.5 % 
është përdorur audio apo video incizimi i procesit gjyqësor të paktën në njëherë.

Kjo shifër përbën një ngritje krahasuar me vitin 2018 kur në vetëm 3.5% të seancave gjyqësore të monitoruara 
ishte përdorur audio dhe video incizimi i procesit gjyqësor. 

Duke parë se vazhdon të ketë raste ku palët dhe në veçanti dëshmitarët kontestojnë deklaratat e tyre të 
dhëna përgjatë fazave të procedurës penale, duke deklaruar se thëniet e tyre nuk janë pasqyruar mirë apo 
janë nxjerrë jashtë kontekstit dhe rrjedhimisht duke i ndryshuar deklarimet e tyre në procedurë, audio dhe 
video incizimi i seancave gjyqësore është një praktike  që domosdo duhet zbatohet ashtu siç udhëzon edhe 
Kodi i Procedurës Penale dhe siç e kërkon nevoja dhe praktika e deritanishme e gjykimeve në Kosovë. 

---
 71  Në këto raste nuk ka pasur anëtarë të trupit gjykues sepse gjykimi është udhëhequr nga një gjyqtarë i vetëm.
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Kodi i Procedurës Penale parasheh që trupat gjykues përbëhen prej tre gjyqtarëve, njëri prej të cilëve është 
kryetar i trupit gjykues ndërsa dy të tjerët janë anëtarë. Sigurisht se pjesa më e madhe e barrës në drejtim 
të menaxhimit dhe udhëheqjes së seancës gjyqësore bie mbi kryetarin e trupit gjykues, ndërsa kur vije puna 
te vendimmarrja në lidhje me fajësinë apo pafajësinë apo lartësinë e dënimit, të tre gjyqtarët kanë rol dhe 
rëndësi të njëjtë. 

Secili nga anëtarët e trupit gjykues ka votën e tij dhe supozohet që deri tek ky  votim ka ardhur pas analizimit 
të shkresave të lëndëve dhe administrimit të provave në gjykim.

Duke ditur këtë, monitoruesit e BIRN dhe Internews Kosova, në të gjitha seancat e monitoruara vlerësojnë 
aktivitetin e gjyqtarëve që bëjnë pjesë në trup gjykues duke evidentuar se sa ndërhyrje ata qoftë përmes 
pyetjeve apo ndërhyrjeve tjera në procesin gjyqësor. 

Po ashtu, si formë e matjes së angazhimit apo jo të gjyqtarit konsiderohet edhe vëmendja e tij gjatë zhvillimit 
të gjykimit. 

Në të kaluarën, kemi evidentuar dhe raportuar për gjyqtarë të cilët gjatë zhvillimit të gjykimit kanë përdorur 
telefonin, duke mbajtur shikimin një kohë të gjatë në telefon, apo edhe raste kur gjyqtari ka treguar shenja të 
përgjumjes gjatë zhvillimit të gjykimit. 

Të dhënat e siguruara gjatë monitorimit në vitin 2019 tregojnë që nga 460 rastet ku ka pasur trup gjykues, 
në 119 apo 25.6% të tyre, anëtarët e trupit gjykues nuk kanë qenë aspak aktiv gjatë zhvillimit të procedurës 
gjyqësore. 

Këto shifra tregojnë për një dyfishim të përqindjes së numrit të rasteve ku gjyqtarët janë vlerësuar të mos 
ketë qenë ‘aspak aktiv’ gjatë zhvillimit të procedurës gjyqësore. 

Po ashtu, në 21.7% apo 101 raste, monitoruesit tanë kanë vlerësuar se gjyqtarët ishin ‘pak’ aktivë gjatë 
zhvillimit të procedurës gjyqësore. 

Në 184 apo 39.6% të rasteve, monitoruesit tanë kanë vlerësuar se gjyqtarët ishin ‘mesatarisht aktivë’, ndërsa 
në vetëm 60 raste apo 12.9%, monitoruesit tanë kanë vlerësuar si ‘shumë aktivë’, anëtarët e trupit gjykues.
Shifrat e tilla tregojnë se anëtarët e trupit gjykues në pjesën dërmuese të gjykimeve të monitoruara,  nuk 
tregohen aktiv gjatë zhvillimit të procedurës gjyqësore duke mos dhënë mjaftueshëm  kontributin e tyre 
gjatë seancave gjyqësore.
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Rekomandime;

Këshilli Prokurorial i Kosovës

Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet që urgjentisht të ndërmarrë hapat e nevojshëm për përmirësimin e 
bilancit të sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë së fituar me vepër penale;

Në veçanti, KPK në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë duhet të organizojë trajnime dhe aftësime 
profesionale të obligueshme për prokurorët në lidhje me Ligjin për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskim 
të Pasurisë;

KPK duhet të krijojë një trup/mekanizëm që të analizojë në thellësi arsyet dhe shkaqet që po qojnë drejt 
dështimit të aktakuzave të korrupsionit në gjykata dhe mësimet e nxjerra të shërbejnë si trajnim dhe përvojë 
për prokurorët që ndjekin këto raste;

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 pjesë e matjes gjatë vlerësimit të performancës edhe numri  i rasteve për të cilat është iniciuar 
sekuestrimi dhe ngrirja e pasurisë së fituar me vepër penale dhe shuma e pasurisë  dhe numri i rasteve në të 
cilat është konfiskuar pasuri me vendim të formës së prerë;

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 shënjestëruara;

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 Rregulloren për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve, në mënyrë 
që rastet e korrupsionit në mënyrë direkte të jenë pjesë e vlerësimit të performancës të gjyqtarëve;

Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet me vlerësim të jashtëzakonshëm të vlerësojë performancën e secilit 
gjyqtar të cilit i parashkruhen lëndë apo menaxhimi i të cilëve ndikon në parashkrimin e lëndëve;

Autoriteti Kompetent – kryetarët e gjykatave, sipas detyrës zyrtare të fillojnë procedurën disiplinore ndaj 
secilit gjyqtar të cilit i është parashkruar qoftë edhe vetëm një lëndë;

Urgjentisht të bëhet një analizë e thellë dhe e detajuar përmes një procesi transparent dhe të hapur me 
përfshirje edhe të shoqërisë civile, fjala është për organizatat kredibile, 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. 
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Ministria e Drejtësisë  

Në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë të organizohen programe trajnimi për gjyqtarët në lidhje me 
Udhëzuesin për politikën ndëshkimore;

Në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë të organizohen programe trajnimi për gjyqtarët që gjykojnë në 
veçanti në departamentin e krimeve të rënda lidhur me Ligjin për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskim 
të Pasurisë;

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; 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës të udhëzojë, njoftojë dhe aftësojë gjyqtarët në lidhje me format, vëllimin dhe 
rastet kur mund të kufizojnë parimin e publicitetit të shqyrtimit gjyqësor duke evituar kështu kufizimin dhe 
cenimin e paligjshëm të këtij parimi;

Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet të hapë dyert për monitorimin e procesit të rekrutimit të gjyqtarëve të rinj 
dhe po ashtu monitorimin e proceseve të avancimit të gjyqtarëve;

Këshilli Gjyqësor i Kosovës të rrisë transparencën në drejtim të menaxhimit të rasteve disiplinore duke 
përmbushur obligimet për transparencë të përcaktuara me Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve 
dhe Prokurorëve;

Të përshpejtohet dhe finalizohet procesi i dizajnimit dhe përcaktimit të procesit të vetingut në sistemin e 
drejtësisë. Të shpeshtohet dhe përshpejtohet puna e komisionit të aprovuar nga Qeveria e Kosovës për këtë 
qëllim dhe të paktën në baza dymujore të raportohet në lidhje me ecurinë e punës së këtij komisioni;

Me urgjencë të finalizohet dhe ri-procedohet në Kuvendin e Kosovës, Kodi i Procedurës Penale të Republikës 
së Kosovës duke adresuar dhe rregulluar suspendimin e zyrtarëve me aktakuza të korrupsionit, afatin 
e hetimeve, publicitetin e aktakuzave si dhe të parashohë mundësinë e kthimit në rigjykim të rasteve kur 
Gjykata Supreme evidenton gabime në vendimet e gjykatave themelore dhe Gjykatës së Apelit;

Duke parë edhe mungesën e rezultateve të Ligjit për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskim të Pasurisë, 
me urgjencë duhet të procedohet dhe draftohet edhe Ligji Anti-Mafia duke zhvendosur kështu barrën e të 
provuarit të prejardhjes së pasurisë tek i dyshuari për kryerjen e veprës penale;

Të ndryshohet dhe plotësohet Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës ashtu që të mundësojë edhe 
ndryshimin e rregullores për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve duke ndryshuar dhe plotësuar  kriteret 
me të cilat vlerësohet performanca e gjyqtarëve dhe po ashtu të mundësohet vlerësimi i jashtëzakonshëm 
i performancës së gjyqtarëve;

Të ndryshohet dhe plotësohet Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve ashtu që të 
përfshijë dhe përcaktojë edhe adresën për parashtrimin e ankesave ndaj gjyqtarëve të Gjykatës Supreme 
dhe në veçanti të parashihen masa ndaj Autoriteteve Kompetente në rastet kur ata neglizhojnë afatet ligjore 
për trajtimin e ankesave disiplinore;
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