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HYRJE 
 

Platforma 'Drejtësia Sot' gjatë vitit 2021, ka monitoruar nga afër institucionet të cilat 

sigurojnë që sistemi i drejtësisë në Kosovë ruan dhe promovon një standard që i shërben 

drejtësisë së të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe mbështetë respektimin e të drejtave të 

njeriut, të garantuara me Kushtetutë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

(KEDNj). 

Më konkretisht, Drejtësia Sot në formë sistematike ka monitoruar punën e Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës (KGJK), punën e Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), punën e të gjitha 

gjykatave në Kosovë dhe të gjitha prokurorive, me theks të veçantë në trajtimin dhe gjykimin 

e lëndëve të korrupsionit, krimit të organizuar, pastrimit të parave dhe atyre lëndëve ku janë 

të përfshirë zyrtarë të lartë shtetëror. Për të njejtat ka raportuar në baza ditore në 

platformën e Drejtësia Sot e krijuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike dhe e 

mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëvë të Jashtme, Komonuelthit dhe Zhvillimit 

përmes Ambasadës Britanike në Prishtinë.1 

Duhet theksuar se gjatë kësaj periudhe gjykatat respektuan në vazhdimësi vendimet e 

marra nga KGJK dhe KPK, në drejtim të mbarëvajtjes së seancave gjyqësore nëper gjykatat 

në nivel vendi, të cilat vendime ishin në përputhje edhe me vendimet e Qeverisë së 

Republikës së Kosovës për parandalimin e përhapjes së Covid-19. Në këtë drejtim duhet 

përshëndetur iniciativa e GjTh në Pejë, e cila në rastin PKR.nr.227/16, pavarësisht numrit të 

madh të të akuzuarve, të njejtën e mbajti në Amfiteatrin e Ministrisë së Drejtësisë në 

Prishtinë, në përputhje me masat e propozuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës.2 

Si rezultat pozitiv gjatë kësaj periudhe është shënuar rritja e shqiptimit të dënimeve 

plotësuese nga ana e gjykatave në nivel vendi për veprat penale të natyrës korruptive, për të 

cilat Drejtësia Sot ka rekomanduar në vazhdimësi. Në këtë drejtim GjTh në Pejë ka 

shqiptuar numrin më të madh të dënimeve plotësuese “Ndalimi i ushtrimit të funksioneve 

në administratën publike ose në shërbimin publik”, dhe atë në 4 raste, pastaj vie GjTh në 

Gjakovë, Gjilan dhe Mitrovicë me nga 2 raste, ndërkaq që GjTh në Prishtinë, dhe Prizren me 

nga një rast. E vetmja gjykatë në nivel vendi e cila nuk ka shqiptuar dënim plotësues gjatë 

kësaj kohe ishte GjTh në Ferizaj. 

Për Drejtësia Sot është mjaft shqetësuese fakti i mospërputhjes të të dhënave në mes të 

gjykatave dhe prokurorive në nivel vendi. Një rrethanë e tillë gjatë përpilimit të këtij raporti 

është vërejtur me së shumti në të dhënat e pranuara nga ana e gjykatave dhe numrin e 

 

 

1 Drejtësia Sot, https://www.rolpik.org/justicetoday/ 
2  Drejtësia Sot, maj 2021 „Gjykata e Pejës me iniciativë pozitive për mos zvarritje të gjykimeve – ndërron objektin ku do të 
gjykohen rastet e krimit të organizuar‟ (linku: http://www.rolpik.org/gjykata-e-pejes-me-iniciative-pozitive-per-mos-zvarritjete-gjykimeve-
nderron-objektin-ku-do-te-gjykohen-rastet-e-krimit-te-organizuar/)  

https://www.rolpik.org/justicetoday/
http://www.rolpik.org/gjykata-e-pejes-me-iniciative-pozitive-per-mos-zvarritjete-gjykimeve-nderron-objektin-ku-do-te-gjykohen-rastet-e-krimit-te-organizuar/
http://www.rolpik.org/gjykata-e-pejes-me-iniciative-pozitive-per-mos-zvarritjete-gjykimeve-nderron-objektin-ku-do-te-gjykohen-rastet-e-krimit-te-organizuar/
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aktakuzave të ngritura nga ana e Prokurorive. Ndërkaq që edhe më tutje si problematikë 

mbetet numri i madh i lëndëve të trashëguara për veprat penale korruptive, krim të 

organizuar3 dhe shpërlarje të parave në nivel vendi, e sidomos në Gjykatën Themelore në 

Prishtinë, e cila edhe më tutje mban primatin me numrin më të madh të lëndëve të 

trashëguara në këtë drejtim. 

 

Rrjedhimisht, ky raport paraqet të dhënat e mbledhura gjatë monitorimit të punës së 

KGJKsë, KPK-së, gjykatave dhe prokurorive në Kosovë përgjatë periudhës Janar-dhjetor 

2021. Ky raport tenton të ofroj një pasqyrë mbi punën e këtyre institucioneve gjatë kësaj 

periudhe kohore dhe ofron disa rekomandime lidhur me mundësinë e përmirësimit dhe 

adresimit të disa problemeve të pranishme e të vazhdueshme në sistemin e drejtësisë në 

Kosovë. 

 

 

MONITORIMI I PUNËS SË KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS (KGJK) GJATË VITIT 2021 
 

Drejtësia Sot - Platformë e Grupit për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), në bazë të 

memorandumit të bashkëpunimit me KGJK-në4, edhe gjatë periudhës kohore janar-dhjetor 

2021, ka vazhduar që të përcjellë dhe monitorojë veprimtaritë e këtij institucioni qoftë 

përmes qasjes në video konferenca, informimit nga ueb portali zyrtar i Këshillit dhe 

kërkesave për qasje në informata zyrtare. Në këtë përmbledhje janë përfshirë vetëm disa 

nga veprimtaritë e KGJK-së të cilat janë fokus i Projektit “Monitorimi i Sistemit Gjyqësor dhe 

Prokurorial në Kosovë”.  

Takimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

 

Gjatë periudhës raportuese, KGJK ka mbajtur 31 takime5, 8 prej tyre përmes komunikimit 

elektronik, 20 takime të rregullta, të cilat janë transmetuar online në ueb faqe dhe në 

 

 

3 Drejtësia Sot, shtator 2021 „Trajtimi i rasteve të Krimit të Organizuar nga Prokuroria dhe Gjykatat Themelore të 
Republikës së Kosovës për periudhën qershor 2019 – gusht 2021‟ (linku: https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rasteve-tekrimit-te-organizuar-nga-
prokuroria-dhe-gjykatat-themelore-te-republikes-se-kosoves-per-periudhen-qershor-2019-gusht2021/)  
4 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) dhe Grupit për Studime Juridike dhe 
Politike (GLPS), 31 maj 2019, linku: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/lgsl/85095_Memorandum%20Bashkepunimi%20ne%20mes%20te%20KGJK-se%20dhe%20GLP-

se%2031%20maj%202019.pdf  
5 Takimi nr. 246, i mbajtur më datë 26-27 janar 2021; Takimi nr. 247, i mbajtur më datë 19 shkurt 2021; Takimi nr. 248, i mbajtur më datë 4 mars 

2021; Takimi nr. 249, i mbajtur më datë 24 mars 2021; Takimi nr. 250, i mbajtur më datë 25-26 mars 2021; Takimi nr. 251, i mbajtur më datë 15 

prill 2021; Takimi nr. 252, i mbajtur më datë 23 prill 2021; Takimi nr. 253, i mbajtur më datë 30 prill 2021; Takimi nr. 254, i mbajtur më datë 12 
maj 2021; Takimi nr. 255, i mbajtur më datë 26 maj 2021; Takimi i mbajtur më datë 3-4 qershor 2021; Takimi nr. 256, i mbajtur më datë 7 

qershor 2021; Takimi nr. 257, i mbajtur më datë 18 qershor 2021; Takimi nr. 258, i mbajtur më datë 23 qershor 2021; Takimi nr. 259, i mbajtur 
më datë 5 korrik 2021; Takimi nr. 260, i mbajtur më datë 15 korrik 2021; Takimi nr. 261, i mbajtur më datë 28 korrik 2021; Mbledhja e 

jashtëzakonshme, e mbajtur më datë 5 gusht 2021; Takimi nr. 262, i mbajtur më datë 13 gusht 2021; Takimi nr. 263, i mbajtur më datë 2 shtator 

https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rasteve-tekrimit-te-organizuar-nga-prokuroria-dhe-gjykatat-themelore-te-republikes-se-kosoves-per-periudhen-qershor-2019-gusht2021/
https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rasteve-tekrimit-te-organizuar-nga-prokuroria-dhe-gjykatat-themelore-te-republikes-se-kosoves-per-periudhen-qershor-2019-gusht2021/
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/85095_Memorandum%20Bashkepunimi%20ne%20mes%20te%20KGJK-se%20dhe%20GLP-se%2031%20maj%202019.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/85095_Memorandum%20Bashkepunimi%20ne%20mes%20te%20KGJK-se%20dhe%20GLP-se%2031%20maj%202019.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/85095_Memorandum%20Bashkepunimi%20ne%20mes%20te%20KGJK-se%20dhe%20GLP-se%2031%20maj%202019.pdf
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platformën “Zoom”, dhe 3 mbledhje të jashtëzakonshme. Për secilën nga këto mbledhje 

është raportuar në vazhdimësi në platformën “Drejtësia Sot”. 

 

Kujtojmë që gjatë kësaj periudhe raportuese, përkatësisht nga data 28 korrik 2021, KGJK 

ka marrë vendim që tash e tutje të gjitha mbledhjet e këtij institucioni të transmetohen 

drejtpërdrejtë në ueb faqe dhe në llogarinë zyrtare të Këshillit në Facebook.6 Padyshim, një 

vendim i tillë është shumë i mirëpritur për shkakun se tashmë edhe publiku i gjerë ka 

mundësi që drejtpërdrejt të përcjell mbledhjet e KGJK-së, duke qenë i informuar me 

diskutimet dhe vendimet që dalin nga këto mbledhje. Kjo, sigurisht që do të ketë ndikim 

edhe në rritjen e besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor e po ashtu edhe në rritjen e 

efikasitetit dhe transparencës së gjyqësorit. Ashtu siç e kemi përmendur edhe në raportet 

paraprake të monitorimit, GLPS/Drejtësia Sot rekomandon që edhe KPK të bëj një hap të 

tillë, duke rritur transparencën me publikun në atë formë që qytetarët të jenë më të 

informuar me veprimtarinë e këtij institucioni. 

  

Përbërja dhe zgjedhja e anëtarëve të KGJK-së gjatë vitit 2021 

 

GLPS/Drejtësia Sot, gjatë gjithë periudhës raportuese, ka monitoruar dhe raportuar 

proceset e zhvilluara nga KGJK për zgjedhjen e anëtarëve nga radhët e gjyqësorit. Kësisoj, 

gjyqtarët e Gjykatës Supreme, Albert Zogaj dhe Teuta Ibrahimi, dhe gjyqtarja Drita Rexhaj 

nga Gjykata e Apelit, ishin certifikuar si anëtarë në mbledhjen e 249-të të KGJK-së.7 Ndërsa, 

në konkursin për dy anëtarë të KGJK-së nga gjykatat themelore, garën e kishin fituar 

gjyqtarja Arjeta Sadiku dhe gjyqtari Fidan Hoxha.8 

Po ashtu, gjatë vitit 2021, KGJK ka zgjedhur Kryesuesin dhe Zëvendës Kryesuesin e saj. Në 

pozitën e Kryesuesit është zgjedhur gjyqtari Albert Zogaj9, ndërsa gjyqtari Qerim Ademaj ka 

marrë besimin e anëtarëve të KGJK-së për pozitën e Zëvendës Kryesuesit.10 

 

 

2021; Takimi nr. 264, i mbajtur më datë 8 dhe 9 shtator 2021; Takimi nr. 265, i mbajtur më datë 20 shtator 2021; Takimi nr. 266, i mbajtur më 
datë 27 shtator 2021; Takimi nr. 267, i mbajtur më datë 7 tetor 2021; Takimi nr. 268, i mbajtur më datë 18 tetor 2021; Takimi nr. 269, i mbajtur 

më datë 1 nëntor 2021; Takimi nr. 270, i mbajtur më datë 8 nëntor 2021; Takimi nr. 271, i mbajtur më datë 15 nëntor 2021; Takimi nr. 272, i 

mbajtur më datë 30 nëntor 2021; Takimi nr. 273, i mbajtur më datë 8 dhjetor 2021;  dhe Takimi nr. 274, i mbajtur më datë 29-30 dhjetor 2021. 
6 Drejtësia Sot, “Takimi i 261-të i Këshillit Gjyqësor të Kosovës”, korrik 2021, link: https://www.rolpik.org/takimi-i-261-te-i-keshillit-gjyqesor-

te-kosoves/  
7 Drejtësia Sot, “Takimi i 249-të i Këshillit Gjyqësor të Kosovës”, mars 2021, link: http://www.rolpik.org/takimi-i-249-te-i-keshillit-gjyqesor-te-
kosoves/ 
8 Drejtësia Sot, “Arjeta Sadiku dhe Fidan Hoxha zgjedhen anëtar të KGJK-së”, qershor 2021, link: https://www.rolpik.org/arjeta-sadiku-dhe-

fidan-hoxha-zgjidhen-anetare-te-kgjk-se/  
9 Drejtësia Sot, “Gjyqtari Albert Zogaj zgjedhet kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës”, qershor 2021, link: https://www.rolpik.org/gjyqtari-

albert-zogaj-zgjedhet-kryesues-i-keshillit-gjyqesor-te-kosoves/  
10 Drejtësia Sot, “Mbahet takimi i 247-të i Këshillit Gjyqësor të Kosovës”, shkurt 2021, link: https://www.rolpik.org/mbahet-takimi-i-247-te-i-

keshillit-gjyqesor-te-kosoves/  

https://www.rolpik.org/takimi-i-261-te-i-keshillit-gjyqesor-te-kosoves/
https://www.rolpik.org/takimi-i-261-te-i-keshillit-gjyqesor-te-kosoves/
http://www.rolpik.org/takimi-i-249-te-i-keshillit-gjyqesor-te-kosoves/
http://www.rolpik.org/takimi-i-249-te-i-keshillit-gjyqesor-te-kosoves/
https://www.rolpik.org/arjeta-sadiku-dhe-fidan-hoxha-zgjidhen-anetare-te-kgjk-se/
https://www.rolpik.org/arjeta-sadiku-dhe-fidan-hoxha-zgjidhen-anetare-te-kgjk-se/
https://www.rolpik.org/gjyqtari-albert-zogaj-zgjedhet-kryesues-i-keshillit-gjyqesor-te-kosoves/
https://www.rolpik.org/gjyqtari-albert-zogaj-zgjedhet-kryesues-i-keshillit-gjyqesor-te-kosoves/
https://www.rolpik.org/mbahet-takimi-i-247-te-i-keshillit-gjyqesor-te-kosoves/
https://www.rolpik.org/mbahet-takimi-i-247-te-i-keshillit-gjyqesor-te-kosoves/
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KGJK gjatë të gjitha këtyre proceseve ka treguar një  bashkëpunim të ngushtë me shoqërinë 

civile dhe akterët ndërkombëtarë në kuptim të rritjes së transparencës dhe besimit qytetar 

në proceset e zgjedhjes së anëtarëve të saj. Përveç kësaj, ky institucion në vazhdimësi ka 

shprehur edhe gatishmërinë për dialog konstruktiv me shoqërinë civile mbi sfidat e 

gjyqësorit dhe të gjeturat që kanë dalur nga raportet e monitorimit. 

 

Konkurset për gjyqtarë të rinj në kuadër të gjykatave themelore 

 

KGJK, më datë 25 janar 2021, përmes një komunikate për media ka njoftuar se me 

propozimin e tij, Presidentja e Republikës së Kosovës, znj. Vjosa Osmani, ka dekretuar 23 

gjyqtarët e rinj të cilët janë shpërndarë në kuadër të gjykatave themelore në nivel vendi.11 

Kujtojmë që ky konkurs i organizuar nga KGJK-ja, ka qenë i hapur nga 16 dhjetor 2018 deri 

më 31 dhjetor 2018, dhe në të njëjtin ishte paraparë plotësimi i 27 pozitave për gjyqtar.12 

Më datë 17 nëntor 2019, ishte mbajtur testi kualifikues ndërsa, gjatë periudhës raportuese 

KGJK ka arritur që t’i përfundojë fazën e testimit me shkrim dhe intervistës. Më pas, 

Komisioni për Rekrutim i KGJK-së, më datë 27 korrik 2020, ka publikuar listën emërore 

përfundimtare, për 27 pozita për gjyqtarë në Gjykatat Themelore.13 Tutje, në takimin e fundit 

për vitin 2020, ish- Kryesuesi i KGJK-së, z. Skënder Çoçaj, kishte theksuar se lista prej 27 

kandidatëve të propozuar për emërim si gjyqtarë në nivel të gjykatave themelore të Kosovës 

i është dërguar Presidencës, por nga ana e tyre kanë pranuar kërkesë për informata shtesë 

për këta kandidatë, të cilat i janë dërguar, por që deri në atë kohë nuk kanë pranuar asnjë 

informacion tjetër.14 

Duke qenë se Drejtësia Sot i kishte monitoruar të gjitha fazat e testimit të kandidatëve, dhe 

duke parë rëndësinë që ky proces mos të zvarritej edhe më tutje, më datë 3 dhjetor 2020, i 

ishte drejtuar me kërkesë për qasje në informata zyrtare Presidencës së Kosovës-

Departamentit për Komunikim dhe më datë 18 janar 2021, z. Bekim Kupina, këshilltar për 

medie i Presidentes Osmani, por nuk kishim pranuar asnjë informatë.15 

Dekretimi i 23 nga 27 kandidatëve të propozuar nga ana e KGJK-së kishte ngjallur 

pakënaqësi edhe në mes anëtarëve të këtij institucioni, përkatësisht gjyqtarëve Avni 

 

 

11  Drejtësia Sot, “Dekretohen 23 gjyqtarë të rinj nga Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani”, 25 janar 2021, burimi : 

https://www.rolpik.org/dekretohen-23-gjyqtare-te-rinj-nga-presidentja-e-republikes-se-kosoves-vjosa-osmani/ 
12 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, “Konkursi publik për rekrutimin e njëzet e shtatë (27) pozita e gjyqtarëve në nivel të gjykatave themelore”, 
dhjetor 2018, burimi: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/KGJK_Konkursi_Gjyqtareve_GJTH_16_12_2018.pdf 
13  Këshilli Gjyqësor i Kosovës, “Lista përfundimtare për gjyqtar”, Korrik 2020, burimi: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/jobs/93624_KGjK_Lista_Perfundimtare_per_Gjyqtar.pdf 
14 Drejtësia Sot, “Këshilli Gjyqësor i Kosovës mban takimin e fundit për vitin 2020”, linku: http://www.rolpik.org/keshilli-gjyqesor-i-kosoves-

mban-takimin-e-fundit-per-vitin-2020/ 
15 Kërkesa e “Drejtësia Sot” e dërguar përmes e-maili në Departamentin për Komunikim-Presidenca e Kosovës, 03 dhjetor 2020, dhe E-maili i 

dërguar nga “Drejtësia Sot” te z. Bekim Kupina, Këshilltar për Media i UD Presidentes së Kosovës, znj. Vjosa Osmani, datë 18 janar 2021. 

https://www.rolpik.org/dekretohen-23-gjyqtare-te-rinj-nga-presidentja-e-republikes-se-kosoves-vjosa-osmani/
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/KGJK_Konkursi_Gjyqtareve_GJTH_16_12_2018.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/93624_KGjK_Lista_Perfundimtare_per_Gjyqtar.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/93624_KGjK_Lista_Perfundimtare_per_Gjyqtar.pdf
http://www.rolpik.org/keshilli-gjyqesor-i-kosoves-mban-takimin-e-fundit-per-vitin-2020/
http://www.rolpik.org/keshilli-gjyqesor-i-kosoves-mban-takimin-e-fundit-per-vitin-2020/
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Mehmeti dhe Driton Muharremi, të cilët kishin kërkuar nga ana e ish-Kryesuesit Çoçaj që t’i 

informojë ata dhe monitoruesit e punës së Këshillit se pse ka ardhur deri te mos dekretimi i 

listës së plotë të kandidatëve të propozuar në Presidencë. Lidhur më këtë çështje, KGJK 

kishte diskutuar në ditën e dytë të takimit të 246-të, por që kjo pikë e rendit të ditës ishte e 

mbyllur për publikun dhe mediat, duke lënë kështu ende enigmë çështjen se pse nuk u 

dekretuan edhe katër kandidatët e tjerë për gjyqtarë, të cilët i kishin kaluar të gjitha fazat 

testuese e verifikuese në këtë proces rekrutues.16 

Ndryshe, në vitin 2021, përkatësisht në bazë të vendimit të datës 1 nëntor 2021, KGJK ka 

bërë shpalljen publike për 54 pozita për gjyqtarë në kuadër të gjykatave themelore, prej tyre 

8 pozita janë të rezervuara për kandidatët që vijnë nga komuniteti serb në Kosovë.17 

Lidhur më këtë konkurs, “Drejtësia Sot” ka pranuar konfirmim dhe ftesë nga KGJK për 

monitorimin e të gjitha fazave që përcaktohen me Rregulloren Nr.03/2021 për rekrutimin, 

provimin, emërimin dhe riemërimin e gjyqtarëve. 

 

Konkurset për kryetarë të gjykatave dhe gjyqtarë mbikëqyrës 

 

KGJK, gjatë periudhës 1 janar – 31 dhjetor 2021, ka marrë vendime më të cilat ka shpallur 

konkurset për kryetar të Gjykatës së Apelit, të Gjykatës Themelore të Prishtinës, Prizrenit, 

Pejës, Gjakovës, Mitrovicës dhe Ferizajt. Aktualisht në procedurë janë vetëm konkursin për 

kryetar të Gjykatës së Apelit dhe konkursin e ri-shpallur për kryetar të Gjykatës Themelore 

në Prizren, për shkak se konkurset e tjera KGJK ka arritur t’i përfundojë gjatë vitit 2021.18 

KGJK në vitin e kaluar poashtu ka shpallur konkurset dhe ka zgjedhur gjyqtarët mbikëqyrës 

të degëve të gjykatave themelore. Kështu, në këtë periudhë kohore janë emëruar gjyqtarët 

mbikëqyrës në degët Podujevë, Drenas, Lipjan, Rahovec, Malishevë, Vushtrri, Skenderaj, 

Deçan, Istog, Klinë, Dragash, Suharekë, duke përfshirë edhe gjyqtarin mbikëqyrës në 

Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.19 

Këto konkurse janë monitoruar nga GLPS dhe për to në vazhdimësi është raportuar në 

platformën Drejtësia Sot/Justice Today.20 

 

 

16 Drejtësia Sot, “Shpallen konkurset për kryetarë të gjykatave dhe për anëtarë të KGJK-së nga radhët e gjyqësorit”, 27 janar 2021, burimi: 

http://www.rolpik.org/shpallen-konkurset-per-kryetare-te-gjykatave-dhe-per-anetare-te-kgjk-se-nga-radhet-e-gjyqesorit/ 
17 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK Nr.306/2021, 01 nëntor 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/decisions/10902_Vendimi_KGJK_se_Nr_306_2021_KGJK_shpall_konkurs_publik_per_rekrutimin_pesedhjete_kater_54_pozita

ve_te_gjyqtareve_ne_nivel_te_Gjykatave_Themelore_prej_te_cilave_tete_8_pozita_te_gjyqta.pdf  
18 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Konkurset për kryetar të gjykatave dhe gjyqtarë mbikëqyrës, periudha janar-dhjetor 2021, link: 

https://www.gjyqesori-rks.org/mundesi-punesimi/?r=M&isJudge=1&offset=0  
19 Po aty 
20 Platforma Drejtësia Sot/Justice Today, link: https://www.rolpik.org/justicetoday/  

http://www.rolpik.org/shpallen-konkurset-per-kryetare-te-gjykatave-dhe-per-anetare-te-kgjk-se-nga-radhet-e-gjyqesorit/
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/10902_Vendimi_KGJK_se_Nr_306_2021_KGJK_shpall_konkurs_publik_per_rekrutimin_pesedhjete_kater_54_pozitave_te_gjyqtareve_ne_nivel_te_Gjykatave_Themelore_prej_te_cilave_tete_8_pozita_te_gjyqta.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/10902_Vendimi_KGJK_se_Nr_306_2021_KGJK_shpall_konkurs_publik_per_rekrutimin_pesedhjete_kater_54_pozitave_te_gjyqtareve_ne_nivel_te_Gjykatave_Themelore_prej_te_cilave_tete_8_pozita_te_gjyqta.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/10902_Vendimi_KGJK_se_Nr_306_2021_KGJK_shpall_konkurs_publik_per_rekrutimin_pesedhjete_kater_54_pozitave_te_gjyqtareve_ne_nivel_te_Gjykatave_Themelore_prej_te_cilave_tete_8_pozita_te_gjyqta.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/mundesi-punesimi/?r=M&isJudge=1&offset=0
https://www.rolpik.org/justicetoday/
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Konkurset për ngritjen në detyrë të gjyqtarëve 

 

Bazuar në Rregulloren (01/2014) për procedurën e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve (të 

ndryshuar dhe plotësuar), gjatë vitit 2021, KGJK ka bërë shpalljen e konkurseve për 

avancimin përkatësisht ngritjen në detyrë të gjyqtarëve. Në këto konkurse bëjnë pjesë 

konkurset për katër gjyqtarë  nga komuniteti serb në Gjykata e Apelit e Kosovës – Divizioni 

Mitrovicë21, konkursi për tre gjyqtarë në kuadër të Dhomës së Posaçme e Gjykatës Supreme 

të Kosovës22, konkursi për 11 gjyqtarë në Gjykatën e Apelit23 dhe konkursi për ngritjen në 

detyrë të 3 gjyqtarëve në Gjykatën Supreme të Kosovës, dy (2) pozita për gjyqtar të lëmisë 

civile dhe një (1) pozitë për gjyqtar në Kolegjin e Apelit te Agjencinë Kosovar të Pronës24. 

GLPS me kohë ka dorëzuar në KGJK kërkesën për monitorimin e këtyre konkurseve dhe në 

vazhdimësi, në platformën Drejtësia Sot/Justice Today ka raportuar për intervistimin e 

kandidatëve dhe votimin e tyre nga ana e Këshillit. 

 

Miratimi i akteve nënligjore dhe dokumenteve të tjera 

 

Gjatë vitit të kaluar, fokus i Projektit “Monitorimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial në 

Kosovë”, i financuar nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe i implementuar nga GLPS, ka 

qenë edhe draftimi i akteve nënligjore që rregullojnë veprimtari të ndryshme brenda sistemit 

gjyqësor. 

Kësisoj, GLPS/Drejtësia Sot e vlerëson lart punën, transparencën dhe bashkëpunimin e 

treguar nga Komisioni për Çështje Normative i KGJK-së, gjatë plotësim/ndryshimeve të 

rregulloreve në fuqi si dhe në draftimin e rregulloreve të reja. 

Nga 1 janar deri 31 dhjetor 2021, KGJK ka miratuar gjithsej shtatë Rregullore, për të cilat 

paraprakisht është mbajtur konsultim publik, ku OJQ-të dhe profesionistët e fushës kanë 

pasur mundësi që brenda 15 ditëve të dorëzojnë komente dhe rekomandime. 

 

 

21 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK Nr.68/2021, 24 mars 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/jobs/85075_Gj_Apelit_Konkurs_brendshem_Pozita_Gjyqtar.pdf dhe Vendimi KGJK Nr. 357/2021, 30 nëntor 2021, link: 

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/83407_Konkurs%20i%20brendshem%20per%20Gjykaten%20Apelit%20%20-
%20Shqip.pdf  
22 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK Nr.235/2021, 2 shtator 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/jobs/80643_KGJK_KONKURS_TE_BRENDSHEM_PER_GJYQTARE_DHPGJS.pdf  
23 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK Nr.194/2021, 28 korrik 2021, link https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/jobs/5146_KGJK_Konkurs_Gjyqtar_Gjykata_Apelit_08_02_2021.pdf  
24 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK Nr.195/2021, 28 korrik 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/jobs/12026_KGJK_Konkurs_Gjyqtar_Gjykata_Supreme_08_02_2021.pdf  

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/85075_Gj_Apelit_Konkurs_brendshem_Pozita_Gjyqtar.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/85075_Gj_Apelit_Konkurs_brendshem_Pozita_Gjyqtar.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/83407_Konkurs%20i%20brendshem%20per%20Gjykaten%20Apelit%20%20-%20Shqip.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/83407_Konkurs%20i%20brendshem%20per%20Gjykaten%20Apelit%20%20-%20Shqip.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/80643_KGJK_KONKURS_TE_BRENDSHEM_PER_GJYQTARE_DHPGJS.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/80643_KGJK_KONKURS_TE_BRENDSHEM_PER_GJYQTARE_DHPGJS.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/5146_KGJK_Konkurs_Gjyqtar_Gjykata_Apelit_08_02_2021.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/5146_KGJK_Konkurs_Gjyqtar_Gjykata_Apelit_08_02_2021.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/12026_KGJK_Konkurs_Gjyqtar_Gjykata_Supreme_08_02_2021.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/jobs/12026_KGJK_Konkurs_Gjyqtar_Gjykata_Supreme_08_02_2021.pdf
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Këtu bëjnë pjesë Rregullorja 01/2021 për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve, 

Rregullorja 02/2021 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores 01/2021 për vlerësimin e 

performancës së gjyqtarëve, Rregullorja 03/2021 për rekrutimin, provimin, emërimin dhe 

riemërimin e gjyqtarëve, Rregullorja 04/2021 për procedurën e rekrutimit dhe përzgjedhjes 

së bashkëpunëtorëve profesional, Rregullorja 05/2021 për organizimin e brendshëm dhe 

sistematizimin e vendeve të punës në Gjykatën Supreme, Rregullorja 06/2021 për 

organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Gjykatën e Apelit dhe 

Rregullorja 07/2021 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës 

në Gjykatën Themelore dhe degët e tyre.25 

Po ashtu, gjatë kësaj kohe KGJK ka miratuar Planin Strategjik për zgjidhjen efikase të 

lëndëve të korrupsionit dhe krimit të organizuar 2022-202426, Strategjinë për zvogëlimin e 

lëndëve në Gjykatën e Apelit - Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Civil27 dhe pesë 

udhëzues administrativ28. 

 

Vendimet disiplinore ndaj gjyqtarëve 

 

Gjatë periudhës raportuese, Drejtësia Sot, një rëndësi të veçantë i ka kushtuar edhe 

procedurës disiplinore të zhvilluar ndaj gjyqtarëve dhe vendimeve disiplinore të publikuara 

në ueb portalin zyrtar të KGJK-së. Kësisoj, nga data 1 janar deri më 31 dhjetor 2021, ky 

institucion ka publikuar aktgjykimin dhe vendimin lidhur me procedurën disiplinore ndaj ish-

gjyqtarit dhe ish-anëtarit të KGJK-së, Driton Muharremi, aktvendimin dhe vendimin për 

suspendim nga detyra të gjyqtares Florije Zatriqi, vendimet disiplinore ndaj gjyqtarëve Jashar 

Gashi, Lindita Jakupi, Bekim Avdimetaj, Nexhat Musaj, Agron Hoxhaj, Qemail Suka, Mileva 

Tomoviq, Sulltan Dobraj, Riza Livoreka, Adnan Isufi dhe Naime Krasniqi-Jashanica.29 

Nga këto vendime, KGJK ka shqiptuar një masë të transferimit të përhershëm të ish-gjyqtarit 

Driton Muharremi nga gjyqtar në Gjykatën e Apelit në Departamentin e Përgjithshëm të 

 

 

25 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Rregulloret e miratuara gjatë vitit 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&cYear=2021  
26 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Planin Strategjik për zgjidhjen efikase të lëndëve të korrupsionit dhe krimit të organizuar 2022-2024, tetor 2021, 

link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-
content/uploads/decisions/44297_Vendimi_KGJK_se_Nr_292_2021_Miratohet_Plani_Strategjik_per_Zgjidhjen_Efikase_te_Lendeve_te_Korrup

sionit_dhe_Krimit_te_Organizuar_2022-2024.pdf  
27 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Strategjia për zvogëlimin e lëndëve në Gjykatën e Apelit - Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Civil, qershor 
2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/decisions/46669_Vendimi_KGJK_se_Nr_157_2021_Miratohet_Strategjia_per_zvogelimin_lendeve_ne_Gjykaten_Apelit_Depar

tamenti_Pergjithshem_Divizioni_Civil.pdf  
28 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Udhëzimet Administrative 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/udhezimet-

administrative/?r=M&cYear=2021  
29 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimet disiplinore 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/vendimet-e-komisionit-

disiplinor/?r=M&tabId=1&cYear=2021  

https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&cYear=2021
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/44297_Vendimi_KGJK_se_Nr_292_2021_Miratohet_Plani_Strategjik_per_Zgjidhjen_Efikase_te_Lendeve_te_Korrupsionit_dhe_Krimit_te_Organizuar_2022-2024.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/44297_Vendimi_KGJK_se_Nr_292_2021_Miratohet_Plani_Strategjik_per_Zgjidhjen_Efikase_te_Lendeve_te_Korrupsionit_dhe_Krimit_te_Organizuar_2022-2024.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/44297_Vendimi_KGJK_se_Nr_292_2021_Miratohet_Plani_Strategjik_per_Zgjidhjen_Efikase_te_Lendeve_te_Korrupsionit_dhe_Krimit_te_Organizuar_2022-2024.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/46669_Vendimi_KGJK_se_Nr_157_2021_Miratohet_Strategjia_per_zvogelimin_lendeve_ne_Gjykaten_Apelit_Departamenti_Pergjithshem_Divizioni_Civil.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/46669_Vendimi_KGJK_se_Nr_157_2021_Miratohet_Strategjia_per_zvogelimin_lendeve_ne_Gjykaten_Apelit_Departamenti_Pergjithshem_Divizioni_Civil.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/46669_Vendimi_KGJK_se_Nr_157_2021_Miratohet_Strategjia_per_zvogelimin_lendeve_ne_Gjykaten_Apelit_Departamenti_Pergjithshem_Divizioni_Civil.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/udhezimet-administrative/?r=M&cYear=2021
https://www.gjyqesori-rks.org/udhezimet-administrative/?r=M&cYear=2021
https://www.gjyqesori-rks.org/vendimet-e-komisionit-disiplinor/?r=M&tabId=1&cYear=2021
https://www.gjyqesori-rks.org/vendimet-e-komisionit-disiplinor/?r=M&tabId=1&cYear=2021
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Gjykatës Themelore në Prishtinë30, një masë të suspendimit ndaj gjyqtares Florije Zatriqi31 

dhe sanksionin disiplinor “vërejtje publike me shkrim” ndaj pesë gjyqtarëve Jashar Gashi32, 

Lindita Jakupi33, Bekim Avdimetaj34, Qemail Suka35 dhe Nexhat Musaj36. 

Sa i përket masës disiplinore “Zvogëlim i përkohshëm i pagës prej 30% për periudhe prej 6 

muaj”, kjo masë është shqiptuar vetëm në një rast disiplinor ndaj gjyqtarit Bekim 

Avdimetaj37, ndërsa KGJK ka nxjerrë vendime disiplinore me të cilat është konstatuar se 

gjyqtarët Agron Hoxhaj, Nexhat Musaj, Mileva Tomoviq, Riza Livoreka, Adnan Isufi dhe 

Naime Krasniqi-Jashanica, që kanë qenë subjekt i hetimit disiplinor nuk kanë kryer shkelje 

disiplinore.38 

Ndryshe, KGJK ka pushuar procedurën disiplinore në një rast tjetër ndaj gjyqtarit Avdimetaj, 

për shkak të parashkrimit absolut të shkeljes disiplinore, e po në të njëjtin vendim ka 

hudhur poshtë raportin disiplinor ndaj gjyqtarit mbikëqyrës Sulltan Dobraj, për shkak se 

pretendimi nga Autoriteti Kompetent nuk përbente shkelje disiplinore.39  

Një vendim i tillë është parë me shqetësim nga GLPS/Drejtësia Sot për disa arsye. E para, 

shkaku se me kohë nuk është paraqitur ankesa lidhur me shkeljen e pretenduar, 

mospërputhja mes dispozitivit dhe arsyetimit të këtij vendimi dhe kemi të bëjmë me një 

gjyqtar i cili vetëm brenda një viti janë zhvilluar tri procedura disiplinore.  

 

 

30 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK.Nr. 346/2021, nëntor 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/decisions/55050_KGJK_Vendimi_Nr_346_2021.pdf  
31 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK.Nr. 322/2021, nëntor 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-
content/uploads/decisions/20880_Vendimi_KGJK_se_Nr_322_2021_SUSPENDOHET_nga_detyra_gjyqtares_Florije_Zatriqi_Gjyqtare_ne_Gjy

katen_Themelore_ne_Peje_deri_ne_nje_vendim_tjeter_te_Keshillit.pdf  
32 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK.Nr. 220/2021, korrik 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-
content/uploads/decisions/17053_Vendimi_KGJK_se_Nr_220_2021_Jashar_Gashi_Gjyqtar_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Peje_dega_Kline_esht

e_pergjegjes_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5.pdf  
33 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK.Nr. 219/2021, korrik 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-
content/uploads/decisions/3573_Vendimi_KGJK_se_Nr_219_2021_Lindita_Jakupi_Gjyqtare_ne_DHPGJS_eshte_pergjegjese_per_shkelje_disip

linore_te_percaktuara_ne_nenin_5.pdf  
34 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK.Nr. 175/2021, qershor 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-
content/uploads/decisions/73352_Vendimi%20175%202021%20Bekim%20Avdimetaj.pdf  
35 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK.Nr. 151/2021, maj 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/decisions/70808_Vendimi_KGJK_se_Nr_151_2021_Qemail_Suka_Gjyqtar_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Prizren_eshte_pergjeg
jes_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5_paragrafi_2_nen_paragraf_2_2.pdf  
36 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK.Nr. 150/2021, maj 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/decisions/26055_Vendimi%20rasti%20B.Avdimetaj%20dhe%20Nexhat%20Musaj.pdf  
37 Po aty. 
38 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimet disiplinore 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/vendimet-e-komisionit-

disiplinor/?r=M&tabId=1&cYear=2021  
39 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Vendimi KGJK.Nr. 74/2021, mars 2021, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/decisions/3320_Vendimi_KGJK_se_Nr_74_2021_Hudhet_poshte_raporti_hetimor_me_numer_Nr_AD_KGJK_30_2020_GJTH

PE_AD_GJTHPE_09_20_te_dates_27_korrik_2020_dhe_pushon_procedura_disiplinore_ndaj_gjyqtarit.pdf - Më 9 mars 2022, nga ana e KGJK-
së kemi pranuar këtë sqarim: “Nga shkresat e lëndës është parë se subjekti i parë i hetimit Gjyqtari Avdimetaj pretendohet se ka vepruar në 

kundërshtim me rregullat e etikës të sanksionuara me nenin 5, paragrafi 2, pika 2.15, të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve dhe se qe nga ajo kohë e deri me fillimin e hetimit disiplinor për të kanë kaluar me tepër se dy (2) vite, ndërsa Ligji  Nr.05/L-003 për 
Plotësim Ndryshim të Ligjit Nr.03/L-223, për Këshillin Gjyqësor të Kosovës me nenin 15, paragrafi 1 (5), është paraparë se procedura disiplinore 

nuk mundë të filloj dhe të zhvillohet në Komisionin Disiplinor pasi të kaloj afati  një (1) vjeçar nga njoftimi i pranuar në Zyrën e Prokurorit 
Disiplinor për shkeljen e supozuar dhe dy(2) vite nga dita e shkeljes së supozuar. Pra në rastin konkret parashkrimi i shkeljes së supozuar 

disiplinore për gjyqtari Avdimetaj ka arritur parashkrimin me 22.05.2020. 

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/55050_KGJK_Vendimi_Nr_346_2021.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/55050_KGJK_Vendimi_Nr_346_2021.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/20880_Vendimi_KGJK_se_Nr_322_2021_SUSPENDOHET_nga_detyra_gjyqtares_Florije_Zatriqi_Gjyqtare_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Peje_deri_ne_nje_vendim_tjeter_te_Keshillit.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/20880_Vendimi_KGJK_se_Nr_322_2021_SUSPENDOHET_nga_detyra_gjyqtares_Florije_Zatriqi_Gjyqtare_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Peje_deri_ne_nje_vendim_tjeter_te_Keshillit.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/20880_Vendimi_KGJK_se_Nr_322_2021_SUSPENDOHET_nga_detyra_gjyqtares_Florije_Zatriqi_Gjyqtare_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Peje_deri_ne_nje_vendim_tjeter_te_Keshillit.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/17053_Vendimi_KGJK_se_Nr_220_2021_Jashar_Gashi_Gjyqtar_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Peje_dega_Kline_eshte_pergjegjes_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/17053_Vendimi_KGJK_se_Nr_220_2021_Jashar_Gashi_Gjyqtar_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Peje_dega_Kline_eshte_pergjegjes_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/17053_Vendimi_KGJK_se_Nr_220_2021_Jashar_Gashi_Gjyqtar_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Peje_dega_Kline_eshte_pergjegjes_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/3573_Vendimi_KGJK_se_Nr_219_2021_Lindita_Jakupi_Gjyqtare_ne_DHPGJS_eshte_pergjegjese_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/3573_Vendimi_KGJK_se_Nr_219_2021_Lindita_Jakupi_Gjyqtare_ne_DHPGJS_eshte_pergjegjese_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/3573_Vendimi_KGJK_se_Nr_219_2021_Lindita_Jakupi_Gjyqtare_ne_DHPGJS_eshte_pergjegjese_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/73352_Vendimi%20175%202021%20Bekim%20Avdimetaj.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/73352_Vendimi%20175%202021%20Bekim%20Avdimetaj.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/70808_Vendimi_KGJK_se_Nr_151_2021_Qemail_Suka_Gjyqtar_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Prizren_eshte_pergjegjes_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5_paragrafi_2_nen_paragraf_2_2.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/70808_Vendimi_KGJK_se_Nr_151_2021_Qemail_Suka_Gjyqtar_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Prizren_eshte_pergjegjes_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5_paragrafi_2_nen_paragraf_2_2.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/70808_Vendimi_KGJK_se_Nr_151_2021_Qemail_Suka_Gjyqtar_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Prizren_eshte_pergjegjes_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5_paragrafi_2_nen_paragraf_2_2.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/26055_Vendimi%20rasti%20B.Avdimetaj%20dhe%20Nexhat%20Musaj.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/26055_Vendimi%20rasti%20B.Avdimetaj%20dhe%20Nexhat%20Musaj.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/vendimet-e-komisionit-disiplinor/?r=M&tabId=1&cYear=2021
https://www.gjyqesori-rks.org/vendimet-e-komisionit-disiplinor/?r=M&tabId=1&cYear=2021
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/3320_Vendimi_KGJK_se_Nr_74_2021_Hudhet_poshte_raporti_hetimor_me_numer_Nr_AD_KGJK_30_2020_GJTHPE_AD_GJTHPE_09_20_te_dates_27_korrik_2020_dhe_pushon_procedura_disiplinore_ndaj_gjyqtarit.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/3320_Vendimi_KGJK_se_Nr_74_2021_Hudhet_poshte_raporti_hetimor_me_numer_Nr_AD_KGJK_30_2020_GJTHPE_AD_GJTHPE_09_20_te_dates_27_korrik_2020_dhe_pushon_procedura_disiplinore_ndaj_gjyqtarit.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/3320_Vendimi_KGJK_se_Nr_74_2021_Hudhet_poshte_raporti_hetimor_me_numer_Nr_AD_KGJK_30_2020_GJTHPE_AD_GJTHPE_09_20_te_dates_27_korrik_2020_dhe_pushon_procedura_disiplinore_ndaj_gjyqtarit.pdf
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Sa i përket shqetësimit të parë, konstatojmë se mosparaqitja me kohë e ankesës lidhur me 

shkeljen e pretenduar ka bërë që mos të kemi një vendim meritor lidhur me këtë çështje 

disiplinore, kurse në mospërputhjen mes dispozitivit dhe arsyetimit të vendimit, në një pjesë 

të arsyetimit të vendimit thuhet se shkeljet e pretenduara disiplinore të të dy gjyqtarëve janë 

parashkruar, e diku thuhet që njëri nga gjyqtarët nuk është përgjegjës për shkak se në 

kohën kur pretendohet se është kryer shkelja disiplinore e njëjta nuk ka qenë e paraparë në 

legjislacion. Lidhur me numrin e shpeshtë të procedurave disiplinore ndaj gjyqtarit në fjalë, 

KGJK do të duhej ta kishte parasysh këtë si rrethanë në rastin kur ka vendosur për 

procedurën e fundit disiplinore në vitin 2021.  

Nga kjo që u tha më lartë, GLPS/Drejtësia Sot konsideron që KGJK në vendimet disiplinore 

të saj duhet  të merr parasysh përsëritjet e shpeshta të shkeljeve disiplinore nga gjyqtarët 

që janë subjekt i procedurës disiplinore, në rastin e shqiptimit të sanksionit disiplinor. 

Në këtë raport nuk janë përfshirë të dhëna për vendimet disiplinore në të cilat KGJK ka 

shqiptuar “vërejtje jopublike me shkrim”, pasi që vendimet e tilla, sipas legjislacionit në fuqi 

nuk publikohen në ueb portal. 

 

KGJK aprovon rekomandimin e Drejtësia Sot për publikimin e vendimeve disiplinore 

të Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

Në takimin nr. 263 të KGJK-së, ky institucion mori vendim që në portalin zyrtar të tij të 

publikohen të gjitha vendimet përfundimtare të Gjykatës Supreme të Kosovës (përveç 

vendimeve ku është shqiptuar vërejtje jopublike me shkrim) lidhur me procedurën 

disiplinore të zhvilluar ndaj gjyqtarëve. Një rekomandim të tillë “Drejtësia Sot” e kishte 

dhënë në analizën e publikuar në muajin korrik 2021, “Natyra e çështjeve disiplinore në 

sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës dhe funksionimi i mekanizmit disiplinor”, ku 

kishte kërkuar nga KGJK dhe Gjykata Supreme t’i publikojnë këto vendime, duke qenë se 

një gjë e tillë është e përcaktuar edhe në nenin 7, paragrafi 4, të Ligjit për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.40  

Po ashtu, KGJK në këtë takim kishte marr vendim edhe për publikimin e vendimeve të 

kryetarëve të gjykatave si Autoritet Kompetent lidhur me hudhjen e ankesave disiplinore 

ndaj gjyqtarëve, e cila paraqet një hap tjetër të rëndësishëm të gjyqësorit në raport me 

transparencën dhe rritjen e besimit qytetar në këto institucione. 

 

 

40 Drejtësia Sot, “Takimi i 203-të i Këshillit Gjyqësor të Kosovës”, shtator 2021, link: http://www.rolpik.org/takimi-i-263-te-i-keshillit-gjyqesor-

te-kosove/    

http://www.rolpik.org/takimi-i-263-te-i-keshillit-gjyqesor-te-kosove/
http://www.rolpik.org/takimi-i-263-te-i-keshillit-gjyqesor-te-kosove/
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Referimi i raportit të monitorimit nga Drejtësia Sot në takimin nr. 265 të KGJK-së 

 

Pas aprovimit të raporteve të kryetarëve të gjykatave të gjykatave themelore dhe Gjykatës së 

Apelit, anëtari i KGJK-së, gjyqtari Avni Mehmeti, në takimin nr. 265, më 20 shtator 2021, ka 

propozuar që kryetarët e gjykatave dhe Koordinatori i KGJK-së për lëndët e shenjëstruara në 

mekanizmin përcjellës, në raportimet e radhës, të ofrojnë të dhëna edhe lidhur me trajtimin 

e rasteve të krimit të organizuar.  

Në këtë aspekt, z. Mehmeti i është referuar raportit “Monitorimi i Sistemit Gjyqësor dhe 

Prokurorial në Kosovë për periudhën Janar-Dhjetor 2020”, i publikuar nga Grupi për 

Studime Juridike dhe Politike përmes platformës Drejtësia Sot.41  

Referuar këtij raporti, GLPS kishte ngritur shqetësime lidhur me shkallën e ulët të efikasitetit 

të gjykatave në trajtimin e lëndëve të krimit të organizuar, duke kërkuar kështu përkushtim 

më të madh të gjyqësorit në gjykimin e këtyre rasteve, marrë parasysh se një pjesë e tyre 

hyn në kuadër të lëndëve të shenjëstruara për Liberalizim të Vizave.  

Sipas të dhënave të siguruara nga GLPS/Drejtësia Sot, në periudhën janar-dhjetor 2020, 

gjykatat themelore në total kishin trashëguar 59 lëndë të krimit të organizuar, dhe i kishin 

pranuar edhe 6 lëndë të tjera. Mirëpo, gjatë një viti kalendarik, vetëm GjTh në Prishtinë 

kishte zgjidhur 5 lëndë, ndërsa Gjykata e Mitrovicës dhe ajo e Pejës, nuk kishin arritur të 

zgjidhnin asnjë rast të krimit të organizuar.  

Kësisoj, viti 2021, këto tri gjykata i gjeti me gjithsej 60 lëndë të krimit të organizuar, e kjo 

nënkupton që gjykatat lëre që nuk kanë arritur të zvogëlojë numrin e lëndëve të vjetra, por 

numri i lëndëve të zgjidhura gjatë vitit të kaluar ishte më i vogël se numri i lëndëve të 

pranuara. Me çështjen e diskutuar nga ana e gjyqtarit Mehmeti ishte pajtuar edhe Kryesuesi 

Albert Zogaj, i cili kishte theksuar se në kuadër të raportimeve periodike të kryetarëve të 

gjykatave do të përfshihen edhe të dhënat për trajtimin e lëndëve të krimit të organizuar dhe 

të dhëna tjera që pasqyrojnë punën e gjykatave.42 

 

 

 

41 Raporti i qasshëm në linkun: http://www.rolpik.org/wp-content/uploads/2021/03/drejtesia_sot2021_shqdraft4.pdf.  
42 Drejtësia Sot, “KGJK i referohet raportit të monitorimit nga Drejtësia Sot lidhur me trajtimin e lëndëve të krimit të organizuar në gjykatat e 
Kosovës”, shtator 2021, link: http://www.rolpik.org/kgjk-i-referohet-raportit-te-monitorimit-nga-drejtesia-sot-lidhur-me-trajtimin-e-lendeve-te-

krimit-te-organizuar-ne-gjykatat-e-kosoves/   

http://www.rolpik.org/wp-content/uploads/2021/03/drejtesia_sot2021_shqdraft4.pdf
http://www.rolpik.org/kgjk-i-referohet-raportit-te-monitorimit-nga-drejtesia-sot-lidhur-me-trajtimin-e-lendeve-te-krimit-te-organizuar-ne-gjykatat-e-kosoves/
http://www.rolpik.org/kgjk-i-referohet-raportit-te-monitorimit-nga-drejtesia-sot-lidhur-me-trajtimin-e-lendeve-te-krimit-te-organizuar-ne-gjykatat-e-kosoves/
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Dorëheqja e parevokueshme e Driton Muharremit nga pozita e gjyqtarit dhe anëtarit 

të KGJK-së  

Driton Muharremi, ish gjyqtar i Gjykatës së Apelit, njëkohësisht anëtar i KGJK-së, gjatë vitit 

2021, ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga këto dy pozita për shkak të procedurave 

disiplinore të filluara ndaj tij lidhur me rastin e njohur në publik si “Audio-incizimet”.43 

GLPS/Drejtësia Sot ka raportuar në vazhdimësi lidhur me çështjen e audio-incizimeve ku 

dyshohet se është përfshirë edhe z. Muharremi, dhe këtë situatë e sheh shqetësuese duke 

qenë se një ngjarje e tillë padyshim ndikon negativisht në perceptimin qytetar ndaj 

institucionit të KGJK-së dhe gjyqësorit në përgjithësi.  

Prandaj, duke marrë parasysh pozitën e këtij institucioni, kërkohet që anëtarët aktual dhe 

ata që do të zgjedhen në të ardhmen, qoftë nga gjyqësori apo nga Kuvendi i Kosovës, të 

kryejnë me integritet të lartë personal dhe profesional këtë detyrë, ashtu që mos të 

përsëriten situata të tilla. 

 

Bojkotimi i punës në Gjykatën Themelore në Mitrovicë nga gjyqtarët dhe stafi 

mbështetës i komunitetit serb 

 

Më datë 25 gusht 2021, gjyqtarët dhe punonjësit e Gjykatës Themelore në Mitrovicë nga 

radhët e komunitetit serb, kanë bojkotuar punën në këtë institucion. KGJK, përmes 

komunikatës për media, kishte theksuar se është duke e trajtuar këtë çështje me seriozitet 

dhe shpreson që së shpejti gjyqtarët dhe punonjësit e Gjykatës nga radhët e komunitetit 

Serb, do të kthehen në vendin e punës.44 Në bazë të informacioneve të siguruara nga 

“Drejtësia Sot”, bojkotimi njëditor i punës nga ana e gjyqtarëve dhe stafit serbë ishte bërë 

për shkak të konfirmimit të dënimit me 2 vite burg për ish-deputetin, Ivan Todosijeviq.45 

Sipas këtyre të dhënave, gjyqtarët serbë pretendonin se është shkelur marrëveshja e 

Brukselit, e lidhur mes Kosovës e Serbisë, e cila parasheh që në lëndët gjykuese ndaj 

qytetarëve serbë, trupi gjykues duhet të përbëhet nga dy gjyqtarë serbë dhe një shqiptarë, 

ndërkaq që në rastin në fjalë si në shkallë të parë ashtu edhe në shkallë të dytë përbërja e 

trupit gjykues ka qenë nga tre gjyqtarë shqiptarë. 

 

 

43 Drejtësia Sot, “Driton Muharremi jep dorëheqje të parevokueshme edhe nga pozita e gjyqtarit”, dhjetor 2021, link: 

https://www.rolpik.org/driton-muharremi-jep-doreheqje-te-parevokueshme-edhe-nga-pozita-e-gjyqtarit/  
44 Drejtësia Sot, “Gjyqtarët dhe punonjësit mbështetës të komunitetit serb bojkotojnë punën në Gjykatën Themelore në Mitrovicë‟, gusht 2021, 

linku: http://www.rolpik.org/gjyqtaret-dhe-punonjesit-mbeshtetes-te-komunitetit-serb-bojkotojne-punen-ne-gjykaten-themelore-ne-mitrovice/   
45 Drejtësia Sot,  “Apeli vërteton dënimin me burgim për deputetin e Listës Serbe që mohoi masakrën e Reçakut‟, gusht 2021, linku: 

http://www.rolpik.org/apeli-verteton-denimin-me-burgim-per-deputetin-e-listes-serbe-qe-mohoi-masakren-e-recakut/  

https://www.rolpik.org/driton-muharremi-jep-doreheqje-te-parevokueshme-edhe-nga-pozita-e-gjyqtarit/
http://www.rolpik.org/gjyqtaret-dhe-punonjesit-mbeshtetes-te-komunitetit-serb-bojkotojne-punen-ne-gjykaten-themelore-ne-mitrovice/
http://www.rolpik.org/apeli-verteton-denimin-me-burgim-per-deputetin-e-listes-serbe-qe-mohoi-masakren-e-recakut/
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Marrë parasysh formën dhe arsyen e bojkotimit njëditor të punës nga gjyqtarët e komunitetit 

serb i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, KGJK nuk ka marrë asnjë veprim për inicimin e 

procedurës disiplinore ndaj tyre, pasi në këtë rast “Drejtësia Sot” pretendon që të paktën 

është kryer shkelja disiplinore e përcaktuar në nenin 5, paragrafi 2, nën paragrafi 2.15, të 

Ligjit nr. 06/l - 057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ku thuhet se 

shkelje e detyrave të gjyqtarit është edhe rasti kur ai ose ajo “përfshihet në sjellje, qoftë kur 

është në detyrë apo privatisht, të cilat dëmtojnë reputacionin e gjykatës ose mund të 

dëmtojnë besimin e publikut në paanshmërinë ose besueshmërinë e gjyqësorit”. 

 

Takimet e Kryesuesit Albert Zogaj me përfaqësuesit e organizatave e shoqërisë civile 

 

GLPS/Drejtësia Sot ka marrë pjesë në dy takime të thirrura nga Kryesuesi i KGJK-së, Albert 

Zogaj, me përfaqësuesit e organizatave e shoqërisë civile të cilat janë mbajtur më 29 

shtator dhe 1 dhjetor 2021.  

Në këto takime, GLPS ka shprehur interesim dhe gatishmëri për të thelluar bashkëpunimin 

me KGJK-në me qëllim të përmirësimit të sistemit gjyqësor, ndërsa Kryesuesi Zogaj kishte 

theksuar se institucioni që ai drejton vazhdon të jetë i gatshëm dhe i hapur për 

bashkëpunim drejt avancimit të sundimit të ligjit dhe rritjes së llogaridhënies. 

Një gatishmëri e tillë e bashkëpunimit nga ana e KGJK-së dhe shoqërisë civile padyshim që 

është e mirëseardhur edhe në të ardhmen, duke qenë se kjo paraqet një sukses drejt 

transparencës, përmirësimit të cilësisë dhe shërbimeve të gjyqësorit në raport me 

publikun.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, “Diskutohet bashkëpunimi në mes të KGJK-së dhe shoqërisë civile”, dhjetor 2021, link: https://www.gjyqesori-

rks.org/2021/12/01/diskutohet-bashkepunimi-ne-mes-te-kgjk-se-dhe-shoqerise-civile/  

https://www.gjyqesori-rks.org/2021/12/01/diskutohet-bashkepunimi-ne-mes-te-kgjk-se-dhe-shoqerise-civile/
https://www.gjyqesori-rks.org/2021/12/01/diskutohet-bashkepunimi-ne-mes-te-kgjk-se-dhe-shoqerise-civile/
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MONITORIMI I PUNËS SË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS (KPK) GJATË VITIT 2021  
 

“Drejtësia Sot” - Platformë e Grupit për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), në bazë të 

memorandumit të bashkëpunimit me KPK-në47, edhe gjatë gjithë vitit 2021, ka vazhduar që 

të përcjellë dhe monitorojë veprimtaritë e këtij institucioni qoftë përmes qasjes në video 

konferenca të takimeve, informimit nga ueb portali zyrtar i Këshillit apo edhe kërkesave për 

qasje në informata zyrtare. 

 

Takimet e KPK-së 

 

Gjatë periudhës raportuese, KPK ka mbajtur gjithsej 16 takime48, prej të cilave 15 takime të 

rregullta dhe një takim urgjent. Lidhur me këto takime, përveç atij urgjent, GLPS/Drejtësia 

Sot paraprakisht ka pranuar agjendën e të gjitha takimeve të mbajtura në vitin 2021, e po 

ashtu edhe linkun për qasje në platformën online. Mirëpo, edhe kësaj here rekomandojmë 

që edhe KPK të ndjek shembullin e KGJK-së sa i përket transmetimit direkt të mbledhjeve 

në ueb portal të këtij institucioni ashtu që të bëj një hap të rëndësishëm për të rritur 

transparencën me publikun, në atë formë që qytetarët të jenë më të informuar me 

veprimtaritë dhe vendimet që merren në mbledhjet e KPK-së. 

Disa nga vendimet dhe veprimtaritë më të rëndësishme që KPK-ja i ka marrë gjatë këtyre 

takimeve e që janë fokus i Projektit “Monitorimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial në 

Kosovë”, do të përfshihen në tekstin e mëposhtëm. 

 

Përbërja dhe zgjedhja e anëtarëve të rinj të KPK-së 

 

Në takimin e parë të KPK-së, për vitin 2021, i mbajtur më 11 janar, prokurorët, Jehona 

Grantolli, nga Prokuroria Themelore e Prishtinës, Jetish Maloku, nga Prokuroria Themelore e 

Gjilanit, Veton Shabani nga Prokuroria Themelore e Ferizajt, Ardian Hajdaraj nga Prokuroria 

Themelore e Pejës, Arjana Shajkovci nga Prokuroria Themelore e Prizrenit dhe Jovo Radovic 

 

 

47 Këshilli Prokurorial i Kosovës, Memorandum Bashkëpunimi në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Grupit për Studime Juridike dhe 

Politike, Maj 2019, link  https://prokuroria-

rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Partneret/Memorandum%20Bashkëpunimi%20në%20mes%20të%20Këshillit%
20Prokurorial%20të%20Kosovës%20dhe%20Grupit%20për%20Studime%20Juridike%20dhe%20Politike.pdf 
48 Takimi nr. 192, i datës 11 janar 2021; Takimi nr. 193, i datës 18 janar 2021; Takimi i jashtëzakonshëm, i datës 1 shkurt 2021; Takimi nr. 195, i 

datës 8 shkurt 2021; Takimi nr. 196, i datës 25 shkurt 2021; Takimi nr. 197, i datës 26 mars 2021. Takimi nr. 198, i mbajtur më datë 27 prill 
2021; Takimi nr. 199, i mbajtur më datë 28 maj 2021; Takimi nr. 200, i mbajtur më datë 29 qershor 2021; Takimi nr. 201, i mbajtur më datë 8 

korrik 2021; Takimi nr. 202, i mbajtur më datë 24 gusht 2021; Takimi nr. 203, i mbajtur më datë 22 shtator 2021; Takimi nr. 204, i mbajtur më 
datë 11 tetor 2021; Takimi nr. 205, i mbajtur më datë 2 nëntor 2021; Takimi nr. 206, i mbajtur më datë 2 dhjetor 2021; dhe Takimi nr. 207, i 

mbajtur më datë 28 dhjetor 2021.  

https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Partneret/Memorandum%20Bashkëpunimi%20në%20mes%20të%20Këshillit%20Prokurorial%20të%20Kosovës%20dhe%20Grupit%20për%20Studime%20Juridike%20dhe%20Politike.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Partneret/Memorandum%20Bashkëpunimi%20në%20mes%20të%20Këshillit%20Prokurorial%20të%20Kosovës%20dhe%20Grupit%20për%20Studime%20Juridike%20dhe%20Politike.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Partneret/Memorandum%20Bashkëpunimi%20në%20mes%20të%20Këshillit%20Prokurorial%20të%20Kosovës%20dhe%20Grupit%20për%20Studime%20Juridike%20dhe%20Politike.pdf
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nga Prokuroria Themelore e Mitrovicës, kanë dhënë betimin si anëtarë të KPK-së.  Kujtojmë 

që anëtari i KPK-së nga radhët e Prokurorisë Themelore të Gjakovës, Armend Zenelaj, kishte 

dhënë betimin më datë 3 nëntor 2020. 

KPK përveç përbërjes nga anëtarët e rinj, gjatë vitit të kaluar u bë edhe me udhëheqje të re, 

ashtu që prokurori Jetish Maloku, mori besimin që të jetë Kryesues i Këshillit, ndërsa 

zëvendës i tij u zgjodh prokurori Veton Shabani. Kujtojmë që zgjedhjet për këto dy pozita 

brenda KPK-së ishin shpallur pasiqë ish-Kryesuesi, z. Bahri Hyseni, dhe ish 

Zëvendëskryesuesi, z. Arben Ismaili, kishin përfunduar mandatin e tyre si anëtarë të KPK-së, 

që nënkupton edhe përfundimin e mandatit në këto pozita që kanë mbajtur në kuadër të 

Këshillit.49 

“Drejtësia Sot” e vlerëson bashkëpunimin e treguar nga KPK, përmes se cilit është 

mundësuar monitorimi i të gjitha proceset zgjedhore të mbajtura në shtatë prokuroritë 

themelore, me ç’rast është  raportuar në kohë reale për secilën nga to.50 

 

Konkursi për prokurorë të shtetit në kuadër të Prokurorive Themelore 

 

KPK, në takimin e mbajtur më datë 27 prill 2021, ka marrë vendim që të rishpall konkursin 

për prokurorë të shtetit në kuadër të prokurorive themelore në Kosovë, duke e rritur numrin 

e pozitave të lira në 16 nga 8 sa ishin në konkursin paraprak. Anëtarët e KPK-së u pajtuan 

që konkursi të jetë i hapur nga 11 deri me 24 maj 2021, dhe pozitat e lira të shpallen për 

Prokurorinë Themelore në Prishtinë dhe në Gjakovë nga 4 pozita, në Ferizaj 3 pozita, në 

Gjilan dhe Pejë nga 2 pozita, dhe në Mitrovicë 1 pozitë.  

Kujtojmë që, Kryesuesi i KPK-së, Jetish Maloku, kishte deklaruar se për shkak të pandemisë 

dhe përfundimit të mandatit të shtatë anëtarëve të Këshillit gjatë vitit 2020, për konkursin 

që ishte shpallur më datë 22 maj 2020, nuk është arritur që të mbahet asnjë fazë për 

rekrutimin e kandidatëve, kështu që të njëjtëve do t’i mundësohet që automatikisht të jenë 

kandidatë edhe në këtë konkurs. 

Gjatë vitit 2021, KPK ka arritur që me sukses të përfundojë fazën e testit kualifikues dhe 

testit me shkrim, ndërsa në vitin 2022, ka përfunduar edhe fazën e intervistimit të 

 

 

49 Drejtësia Sot, “Zgjedhet Kryesuesi dhe Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës”, janar 2021, link: 
https://www.rolpik.org/zgjedhet-kryesuesi-dhe-zevendeskryesuesi-i-keshillit-prokurorial-te-kosoves/  
50 Drejtësia Sot, “Pejë- Prokurori Ardian Hajdaraj fiton zgjedhjet për anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës”, Tetor 2020, link: 
http://www.rolpik.org/peje-prokurori-ardian-hajdaraj-fiton-zgjedhjet-per-anetare-te-keshillit-prokurorial-te-kosoves/  dhe linqet nga raportimet 

paraprake të bashkëngjitur në fund të lajmit. 

https://www.rolpik.org/zgjedhet-kryesuesi-dhe-zevendeskryesuesi-i-keshillit-prokurorial-te-kosoves/
http://www.rolpik.org/peje-prokurori-ardian-hajdaraj-fiton-zgjedhjet-per-anetare-te-keshillit-prokurorial-te-kosoves/
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kandidatëve të suksesshëm. I gjithë ky proces është monitoruar dhe raportuar nga Projekti 

“Monitorimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë”.51 

 

Konkursi për Kryeprokuror të Prokurorisë Themelore në Gjakovë 

 

KPK gjatë mbajtjes së takimit të 196-të më radhë, më 25 shkurt 2021, ka marrë vendim 

që të rishpall konkursin për Kryeprokuror në Prokurorinë Themelore të Gjakovës, për 

shkak se, në garën e zhvilluar në vitin e kaluar, asnjëri kandidat nuk kishte arritur 

që të merrte votat e mjaftueshme në Këshill për t’u zgjedhur Kryeprokuror 

në këtë prokurori.52 

Në takimin e 199-të, i mbajtur më datë 28 maj 2021, anëtarët e KPK-së përmes votimit të 

fshehtë kanë zgjedhur prokurorin Ramiz Buzhala në pozitën e Kryeprokurorit të Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë.37 Nga votat e 11 anëtarëve të KPK-së, z. Buzhala mori 7 vota për, 3 

kundër dhe një abstenim. Mandati i tij në pozitën e Kryeprokurorit filloi nga 1 qershor 2021 

deri më 31 maj 2025, me mundësi të rikandidimit edhe për një mandat tjetër.  

Më datë 20 maj 2021, Paneli Vlerësues kishte zhvilluar fazën e intervistimit të kandidatëve 

për këtë pozitë, e cila ishte monitoruar nga GLPS / Drejtësia Sot, ku rezultati i poentimit 

kishte një diferencë prej më shumë se 3% ndërmjet z. Buzhala dhe kundërkandidates së tij, 

prokurores Dëshirë Jusaj.53 

Ndaj raportit të vlerësimit kishte bërë kundërshtim kandidatja Jusaj, ndërsa Komisioni për 

Rishqyrtim kishte konstatuar se ky kundërshtim është pjesërisht i bazuar, sepse ka 

mospërputhje në mes vlerësimit të disa anëtarëve të Panelit dhe poentimit të tyre në 

raportin final. Lidhur më këtë çështje, Kryeprokurori Aleksandër Lumezi dhe anëtari Agron 

Beka kishin propozuar që Këshilli të hedh poshtë kundërshtimin e prokurores Jusaj, duke 

arsyetuar se edhe pas propozimit të Komisionit për Rishqyrtim për plotësimin e 

fletëpoentimeve, nuk do të ndryshonte rezultati final i kandidatëve në fjalë. Kësisoj, anëtarët 

e KPK-së votuan që të hudhet poshtë kundërshtimi i Jusajt dhe propozimi i Komisionit, e më 

pas ishte vazhduar me procedurën e votimit të kandidatit Ramiz Buzhala. 

 

 

51 Drejtësia Sot, “ Intervistohen tetë kandidatët për prokurorë të shtetit në kuadër të Prokurorive Themelore”, mars 2022,  link: 

https://www.rolpik.org/intervistohen-tete-kandidatet-per-prokurore-te-shtetit-ne-kuader-te-prokurorive-themelore/  
52 Drejtësia Sot, “Rishpallet konkursi për Kryeprokuror në Prokurorinë Themelore të Gjakovës” Shkurt 2021, link: 
http://www.rolpik.org/rishpallet-konkursi-per-kryeprokuror-ne-prokurorine-themelore-te-gjakoves/  
53 Poentimi i kandidatëve është procedurë mbyllur dhe në KPK kur propozohen për votim bëhet e ditur kjo diference e poentimit, Psh, ne total 
kandidati mund të marr 100 poena, ndërsa në rastet kur njëri kandidat merr 90 pikë kurse tjetri 86 pikë, atëherë propozohet për emërim vetëm 
kandidati i parë për shkak se përmbushet kjo kuota 3% diference. Kurse në rastet kur poentimi është i barabartë ose njëri kandidat ka 90 pikë, 
tjetri 87, atëherë propozohen për votim të dy kandidatët. Kështu e parasheh Rregullorja në fuqi: 
KPK/Prokurorite%20Themelore/Rregullorja%20Nr.06.2019%20p%C3%ABr%20em%C3%AB 
rimin%20e%20Kryeprokurorit%20t%C3%AB%20Shtetit%20dhe%20kryeprokuror%C3%ABve%20t%C3%AB%20prokurorive% 
20t%C3%AB%20Republik%C3%ABs%20s%C3%AB%20Kosov%C3%ABs.pdf  

https://www.rolpik.org/intervistohen-tete-kandidatet-per-prokurore-te-shtetit-ne-kuader-te-prokurorive-themelore/
http://www.rolpik.org/rishpallet-konkursi-per-kryeprokuror-ne-prokurorine-themelore-te-gjakoves/
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Miratimi i akteve nënligjore dhe dokumenteve të tjera 

 

Gjatë vitit të kaluar, fokus i Projektit “Monitorimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial në 

Kosovë”, i financuar nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe i implementuar nga GLPS, ka 

qenë edhe draftimi i akteve nënligjore që rregullojnë veprimtari të ndryshme brenda sistemit 

prokurorial. 

Kësisoj, në vitin 2021, KPK ka arritur që të finalizojë dhe të miratojë tri rregullore të 

rëndësishme. Këtu bëjnë pjesë: Rregullorja nr.01/2021 për dosjen personale të prokurorit 

të shtetit, Rregullorja nr.02/2021-për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të shtetit 

dhe Rregullorja nr.03/2021-për menaxhimin e lëndëve përmes sistemit elektronik (SMIL).54 

Po ashtu, në procesin e draftimit ka qenë edhe Rregullorja nr.01/2022-për zgjedhjen dhe 

përfundimin e mandatit të drejtorit të përgjithshëm të SKPK dhe drejtorit të NJSHPP, e cila 

ka arritur të miratohet në fillim të vitit 2022. 

GLPS/Drejtësia Sot ka marrë pjesë në të gjitha takimet e grupeve punuese dhe ato të 

Komisionit për Çështje Normative të KPK-së, në të cilat janë draftuar këto rregullore, ku  në 

vazhdimësi kemi dhënë rekomandime dhe komente të cilat në pjesë të madhe janë marrë 

parasysh e që më pas janë inkuadruar në draftin final i cili është miratuar nga ana e 

Këshillit. 

Po ashtu, KPK gjatë periudhës raportuese ka miratuar udhëzimin administrativ nr.01/2021 

- për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr.01/2018, për caktimin e 

normës orientuese për prokurorët e shtetit, udhëzuesin për qasjen e avokatëve në objektet 

e sistemit prokurorial dhe udhëzuesin bashkë me manualin për komunikim në kriza të 

sistemit prokurorial.55 

 

Vendimet e procedurave disiplinore të zhvilluara ndaj prokurorëve të shtetit 

 

Gjatë periudhës raportuese, Drejtësia Sot, një rëndësi të veçantë i ka kushtuar edhe 

procedurës disiplinore të zhvilluar ndaj gjyqtarëve dhe vendimeve disiplinore të publikuara 

në ueb portalin zyrtar të KPK-së. Kësisoj, nga data 1 janar deri më 31 dhjetor 2021, nga ana 

e Autoritetit Kompetent janë pranuar 95 ankesa ndaj prokurorëve, ku 41 prej tyre janë 

 

 

54 Këshilli Prokurorial i Kosovës, Rregulloret e miratuara në vitin 2021, link: https://prokuroria-rks.org/kpk/dokumente-
publikime/81/195/487/563/2021-rregullore/  
55 Këshilli Prokurorial i Kosovës, Aktet nënligjore të  e miratuara në vitin 2021, link https://prokuroria-rks.org/kpk/dokumente-
publikime/81/195/196/196/  

https://prokuroria-rks.org/kpk/dokumente-publikime/81/195/487/563/2021-rregullore/
https://prokuroria-rks.org/kpk/dokumente-publikime/81/195/487/563/2021-rregullore/
https://prokuroria-rks.org/kpk/dokumente-publikime/81/195/196/196/
https://prokuroria-rks.org/kpk/dokumente-publikime/81/195/196/196/
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refuzuar ndërsa 40 të tjera janë hudhur poshtë. Ndërsa, Autoriteti Kompetent ka 

parashtruar 14 kërkesë për inicimin e procedurës disiplinore ndaj prokurorëve të shtetit.56 

KPK gjatë shqyrtimit të këtyre kërkesave, në një rast ka shqiptuar “Vërejtje jo publike me 

shkri, i cili me vendim nga Gjykata Supreme është liruar nga përgjegjësia disiplinore, në tri 

raste prokurorët që kanë qenë subjekt i hetimit disiplinor nuk janë gjetur përgjegjës për 

shkeljen e pretenduar disiplinore, në një rast vërejtje jo publike me shkrim, të vërtetuar nga 

Gjykata Supreme, në një rast ka pezulluar procedurën disiplinore deri në përfundim të 

procedurës penale, dy raste presin shqyrtimin e raportit në KPK, një rast ka qenë në pritje të 

themelimit të Panelit Hetimor ndërsa në tri pesë raste tjera çështja disiplinore ka qenë duke 

u trajtuar nga ana e Paneleve Hetimore. 

Përmes komunikatës për media, KPK ka njoftuar se më datë 1 shkurt 2021, ka mbajtur një 

takim urgjent, në të cilin është marrë vendim për pezullim nga puna të një prokurori të 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë. Sipas këtij njoftimi, në takimin e udhëhequr nga 

Kryesuesi Jetish Maloku, KPK-ja ka diskutuar vetëm për një pikë të rendit të ditës, e cila 

kishte të bënte me trajtimin e kërkesës së Autoritetit Kompetent për shkelje disiplinore nga 

prokurori i lartcekur. Me këtë rast, KPK-ja ka marrë vendim në mënyrë unanime për 

pezullimin nga puna të prokurorit në fjalë, si dhe ka themeluar Panelin Hetimor, i cili do të 

trajtojë rastin dhe do t’i rekomandojë KPK-së vendimin përfundimtar.57 

 

Shkarkimi i Lavdim Krasniqit nga pozita e Drejtorit të Përgjithshëm të SKPK-së 

 

Në takimin nr. 202 të KPK-së, ky institucion ka marrë vendim që të shkarkojë z. Lavdim 

Krasniqi, nga pozita e Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit të KPK-së, i cili paraprakisht 

ishte suspenduar nga kjo pozitë për shkak të dyshimit për kryerjen e veprave penale që 

lidhen me pozitën e tij zyrtare.58 

Shkarkimi i z. Krasniqi nga pozita e Drejtorit të Përgjithshëm të SKPK-së erdhi pasi që 

anëtarët e KPK-së kanë miratuar raportin e Komisionit Disiplinor ku ishte propozuar që ndaj 

tij të shqiptohej masa disiplinore “Ndërprerje e Marrëdhënies së Punës”. Kujtojmë që z. 

Lavdim Krasniqi dhe tre të pandehur të tjerë janë pjesë e aktakuzës së ngritur nga 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, më datë 13 gusht 2021. Sipas aktakuzës së siguruar 

 

 

56 Këshilli Prokurorial i Kosovës, Raporti i vendimeve disiplinore për prokurorë, 2021, https://prokuroria-
rks.org/assets/cms/uploads/files/Vleresimi%20i%20performances%20se%20prokuroreve%202021/Vendimet%20disiplinore%20t%C3%AB%20p
rokuror%C3%ABve%202021.pdf  
57 Drejtësia Sot, “Pezullohet nga puna një prokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë”, Shkurt 2021, link: http://www.rolpik.org/pezullohet-
nga-puna-nje-prokuror-i-prokurorise-themelore-ne-prishtine/  
58 Drejtësia Sot, “Lavdim Krasniqi shkarkohet nga pozita e Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit të KPK-së”, gusht 2021, link: 
http://www.rolpik.org/lavdim-krasniqi-shkarkohet-nga-pozita-e-drejtorit-te-pergjithshem-te-sekretariatit-te-kpk-se/  

https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Vleresimi%20i%20performances%20se%20prokuroreve%202021/Vendimet%20disiplinore%20t%C3%AB%20prokuror%C3%ABve%202021.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Vleresimi%20i%20performances%20se%20prokuroreve%202021/Vendimet%20disiplinore%20t%C3%AB%20prokuror%C3%ABve%202021.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Vleresimi%20i%20performances%20se%20prokuroreve%202021/Vendimet%20disiplinore%20t%C3%AB%20prokuror%C3%ABve%202021.pdf
http://www.rolpik.org/pezullohet-nga-puna-nje-prokuror-i-prokurorise-themelore-ne-prishtine/
http://www.rolpik.org/pezullohet-nga-puna-nje-prokuror-i-prokurorise-themelore-ne-prishtine/
http://www.rolpik.org/lavdim-krasniqi-shkarkohet-nga-pozita-e-drejtorit-te-pergjithshem-te-sekretariatit-te-kpk-se/
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nga “Drejtësia Sot”, Lavdim Krasniqi akuzohet për veprat penale “Ushtrim ndikimi”, 

“Keqpërdorim i detyrës zyrtare” dhe “Deklarim të rrejshëm të të ardhurave dhe pasurisë”.59 

Raportimi i Komisionit Mbikëqyrës për Zbatimin e Planit Strategjik dhe Planit të 

Veprimit për Luftimin e Korrupsionit dhe Krimeve Ekonomike  

 

Në takimin nr. 203 të KPK-së është aprovuar raporti gjashtë mujor (janar-qershor 2021) i 

Komisionit Mbikëqyrës për Zbatimin e Planit Strategjik dhe Planit të Veprimit për Luftimin e 

Korrupsionit dhe Krimeve Ekonomike, i prezantuar nga anëtarja e këtij Komisioni, prokurorja 

Laura Pula.60 

 Ndër të dhënat më të rëndësishme të këtij raporti vlen të ceket se në kuadër të Prokurorisë 

Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK) dhe shtatë Prokurorive Themelore, (duke mos 

përfshirë lëndët PPN – apo kallëzimet penale me kryerësit e panjohur), kanë qenë të 

trashëguara 741 lëndë të korrupsionit dhe krimeve ekonomike, janë pranuar edhe 492 

lëndë të tjera, ndërsa janë zgjidhur 438 lëndë dhe në punë kanë mbetur edhe 795 lëndë të 

kësaj natyre. Kurse, sa i përket pranimit të kallëzimeve penale për veprat penale të 

korrupsionit dhe krimeve ekonomike, gjatë periudhës janar-qershor 2021, 86% e tyre janë 

iniciuar nga institucionet e specializuara (Policia e Kosovës, Dogana e Kosovës, ATK, IPK 

etj.), me vetiniciativë të prokurorit të shtetit janë iniciuar 4.47% e rasteve, ndërsa përqindja 

tjetër i takon rasteve të iniciuara nga ana e qytetarëve.  

 

Raporti gjashtëmujor i Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik  

 

Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik, prokurori Shqipdon Fazliu, në 

takimin e KPK-së, të mbajtur më datë 22 shtator 2021, ka prezantuar raportin me të dhënat 

për periudhën janar-mars dhe prill-qershor 2021, lidhur me trajtimin e lëndëve të krimeve 

ekonomike nga ana e prokurorive të vendit.34 Sipas z. Fazliut, sa i përket tremujorit të parë, 

Prokuroritë kanë raportuar 1 milion e 677 mijë e 848 euro pasuri e ngrirë apo e sekuestruar 

dhe nuk ka pasur asnjë pasuri të konfiskuar. 61 

Kurse, në tremujorin e dytë të vitit 2021, ka pasur konfiskim të pasurisë në katër raste të 

raportuara në vlerë prej 680 mijë euro, ndërsa sa i përket vlerës së pasurisë së sekuestruar 

apo të ngrirë, kjo pasuri arrin vlerën mbi 6 milion e 694 mijë euro. Prokuroritë të cilat kanë 

 

 

59 Drejtësia Sot, “Prokuroria ngrit aktakuzë ndaj drejtorit të suspenduar të KPK-së Lavdim Krasniqit dhe 3 zyrtarëve të tjerë”, gusht 2021, 
https://www.rolpik.org/prokuroria-ngrit-aktakuze-ndaj-drejtorit-te-suspenduar-te-kpk-se-lavdim-krasniqit-dhe-3-zyrtareve-te-tjere/  
60 Drejtësia Sot, shtator 2021, “Mbahet takimi i 203-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës”, link: http://www.rolpik.org/mbahet-takimi-i-203-te-i-
keshillit-prokurorial-te-kosoves/  
 
61 Po aty. 

https://www.rolpik.org/prokuroria-ngrit-aktakuze-ndaj-drejtorit-te-suspenduar-te-kpk-se-lavdim-krasniqit-dhe-3-zyrtareve-te-tjere/
http://www.rolpik.org/mbahet-takimi-i-203-te-i-keshillit-prokurorial-te-kosoves/
http://www.rolpik.org/mbahet-takimi-i-203-te-i-keshillit-prokurorial-te-kosoves/
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trajtuar rastet në të cilat është konfiskuar pasuria janë: nga një rast në PSRK dhe 

Prokurorinë Themelore në Prishtinë dhe dy raste në Prokurorinë Themelore në Ferizaj.  

Tutje, në të vetmin rast të iniciuar nga PSRK sipas Ligjit mbi kompetencat e zgjeruara të 

konfiskimit, ende nuk është caktuar asnjë seancë në këtë çështje penale, dhe në konsultim 

me Koordinatorin e KGJK-së, gjyqtarin Valon Kurtaj, pritet që në ditët në vazhdim të shihet 

se ku ka mbetur ky rast dhe për të njëjtin të caktohet seancë gjyqësore. 

 

LUFTIMI I KORRUPSIONIT NË SISTEMIN E DREJTËSISË NË KOSOVË 

 
Sistemi i rregullt gjyqësor në Kosovë përbëhet nga tri nivele: Gjykatat Themelore, Gjykata e 

Apelit dhe Gjykata Supreme. Sipas Ligjit pë Gjykatat Nr. 06/L – 054, Gjykatë Themelore 

është gjykata e shkallës së parë me seli në shtatë qendra rajonale gjeografike, si në vijim: 

GjTh në Prishtinë, Gjilan, Prizren, Gjakovë, Pejë, Ferizaj dhe Mitrovicë. Secila nga GjTh të 

lartpërmendura ka degët brenda territorit të tyre ashtu sic e parasheh ligji i lartcekur.  

Në bazë të Ligjit të mëparshëm për Gjykatat me nr. 03/L-199, të datës 24 Gusht 2010, GjTh 

në Prishtinë ka pasur pesë departamente dhe atë: Departamenti i Përgjithshëm Civil, 

Departamenti i Përgjithshëm Penal, Departamenti Administrativ, Departamenti Ekonomik si 

dhe Departamenti për Krime të Rënda. Ndërsa më hyrjen në fuqi të Ligjit të ri Nr. 06/L-054 

për Gjykatat, kompetenca për gjykimin e lëndëve të korrupsionit dhe krimit të organizuar bie 

mbi Departamentin Special, i cili është funksionalizuar në bazë të rregullores nr.03/2019 e 

datës 23.04.2019. Departamenti Special ka kompetenca lëndore të gjykojë aktakuzat e 

ngritura nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. 

Në tabelat e mëposhtme janë të paraqitura të dhënat zyrtare të ofruara nga Gjykatat 

Themelore dhe Prokuroritë Themelore në nivel vendi lidhur me rastet e korrupsionit, krimit 

të organizuar, pastrimit të parave, si dhe të dhënat parësore të siguruara nga monitorimi 

sistematik i Drejtësia Sot. Njëkohësisht, me poshtë analizohen edhe të dhënat mbi rastet e 

Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) në Departamentin Administrativ dhe atë Ekonomik 

në Gjykatën Themelore në Prishtinë. 

 

 Trajtimi i lëndëve që bien në kapitullin e veprave penale të korrupsionit në gjykatat 

themelore në Kosovë dhe aktakuzat e ngritura nga prokuroritë gjatë vitit 2021 

Të dhënat për 

periudhën 

kohore Janar-

Dhjetor 2021 

DREJTËSIA SOT 

GJTH GJTH GJTH GJTH GJTH GJTH GJTH 
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Tabela nr.1 

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

 

 Sipas të dhënave të sigurura nga GjTh në Prishtinë, në Departamentin për Krime të Rënda 

të kësaj gjykate gjatë kësaj periudhe raportuese janë pranuar 40 lëndë të reja ndërkaq janë 

zgjidhur në total 34 lëndë. Nga periudhat e mëhershme ky departament ka trasheguar 157 

lëndë e që i bie se si lëndë aktive të cilat presin epilogun përfundimtar janë edhe 163 lëndë 

të natyres korruptive.62 

Ndërkaq Departamenti Special i kësaj gjykate sipas të dhënave zyrtare të prezantuara nga 

kjo gjykatë ka trashëguar nga periudhat e kaluara 6 lëndë të natyrës korruptive ndërkaq që 

ka pranuar gjatë këtij gjashtë mujori edhe 11 lëndë të reja. Sipas të dhënave gjatë kësaj 

periudhe janë zgjidhur 6 raste, që rezulton se në punë mbesin edhe 11 lëndë që presin 

epilog përfundimtar nga ana e këtij department.63 

 

 

 

62 Të dhënat  janë  siguruar nga Gjykata Themelore e Prishtinës të pranuara më datë 27 Janar 2022, sipas kërkesës për  qasje në  informata  të 
parashtruar më datë: 20 janar 2022. 
63 Të dhëna zyrtare ti siguruara  nga Gjykata Themelore e Prishtinës më datë 27 janar 2022, sipas kërkesës së parashtruar për qasje në 
informata më datë 20 janar 2022. 

Prishtinë Prizren Pejë Mitrovicë Ferizaj Gjilan Gjakovë 

KORRUPSION DKR DS DKR DKR DKR DKR DKR DKR 

  

Të 

trashëguara 
157 6 26 13 37 9 19 12 

Të 

pranuara  
40 11 17 20 11 15 20 11 

Të zgjidhura 34 6 23 14 13 10 16 13 

Në punë 163 11 20 19 35 14 23 9 

  

 

Prishtinë 
PTH 

Prizren 

PTH 

Pejë 

PTH 

Mitrovicë 

PTH 

Ferizaj 

PTH 

Gjilan 

PTH 

Gjakovë 

Aktakuzat e 

ngritura 
PSRK DKR DKR DKR DKR DKR DKR DKR 

  7 29 24 20 21 7 20 8 
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Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës 

 

Sa i përket ngritjes së akteve akuzuese të natyrës së veprave penale të korrupsionit, 

Prokuroria Themelore e Prishtinës (PTHP) gjatë këtij viti ka ngritur 29 aktakuza në 

drejtim të veprave penale korruptive, të dhëna këto të siguruara në bazë të monitorimit 

të Drejtësia Sot. Ndërsa, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), bazuar në 

këto të dhëna, gjatë vitit 2021, ka ngritur 7 aktakuza në drejtim të veprave penale që 

hynë në kapitullin e korrupsionit zyrtar”.64 

 

 

Gjykata Themelore në Prizren dhe Prokuroria Themelore në Prizren 

 

GjTh në Prizren sipas të dhenave zyrtare të kësaj gjykate, gjatë kësaj periudhe të raportimit 

ka pranuar 17 lëndë të reja, ndërkaq që ka zgjidhur 23 raste të natyrës korruptive. Nga 

periudhat paraprake kjo gjykatë ka trashëguar 26 lëndë, që rezulton se nga të dhënat 

zyrtare të dërguara nga kjo gjykatë si lëndë aktive mbesin edhe 20 lëndë.65 Këto të dhëna 

dallojnë nga të dhënat e monitorimit që disponon Drejtësia Sot, ngase sipas monitorimit 

tonë gjatë kësaj periudhe janë pranuar 21 lëndë të reja, janë trashëguar 24 lëndë nga 

periudhat paraprake ndërkaq që janë zgjidhur 25 prej tyre. Si rezultat i këtyre të dhënave 

theksojmë se si lëndë aktive të natyrës së korrupsionit në këtë gjykatë të cilat monitorohen 

nga Drejtësia Sot janë 20 lëndë. 

 

Ndërkaq që PTh në Prizren sipas të dhënave zyrtare rezulton të ketë ngritur 24 aktakuza 

ndaj 44 personave për veprat penale që i takojnë Kapitullit XXXIII – Korrupsionit zyrtar dhe 

veprave penale kundër detyrës zyrtare.66 

 

Ndërsa që në bazë të monitorimit të Drejtësia Sot, janë evidentuar gjithsej 21 aktakuza për 

veprat penale që i takojnë korrupsionit zyrtar. Në Departamentin e Përgjithshëm, për veprën 

penale „Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, dhuratave, i dobisë 

tjetër materiale ose detyrimeve financiare‟, janë ngritur 5 aktakuza, ndërsa në 

Departamentin për Krimeve të Rënda, për veprën penale „Dhënia e ryshfetit‟ janë ngritur 8 

aktakuza, kurse për veprën penale „Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar‟ janë ngritur 

 

 

64 Këto të dhëna janë bazuar sipas raportit 24 orësh të dërguar  nga Prokuroria e Shtetit. Theksojmë se PTH-në Prishtinë dhe PSRK nuk kanë 
ofruar të dhëna zyrtare edhe përkundër kërkesave të ndryshme të parashtruara nga Drejtësia Sot. 
65 Të dhëna zyrtare të siguruara nga GJTH-Prizren më datë 9 shkurt 2022, sipas kërkesës së parashtruar më datë 20 Janar 2022. 
66 Të dhënat zyrtare të siguruara nga Gjykata Themelore e Prizrenit më datë 31 janar 2022. 
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5 aktakuza si dhe 1 aktakuzë për falsifikim të dokumentit zyrtar dhe nga 2 aktakuza për 

veprat penale mashtrimi në prokurim publik dhe falsifikim të dokumenteve.67 

 

 

67 Të dhënat e ofruara  janë të bazuara sipas monitorimit të Drejtësia Sot. 
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Gjykata Themelore në Pejë dhe Prokuroria Themelore në Pejë 

 

GjTh në Pejë ka trashëguar nga periudhat paraprake 13 lëndë të natyrës korruptive, 

ndërkaq që gjatë kësaj periudhe të raportimit ka pranuar 20 lëndë të reja. Në këtë drejtim 

kjo gjykatë ka zgjidhur 14 raste, që nënkupton se si lëndë aktive korruptive që presin 

epilogun përfundimtar nga kjo gjykatë janë gjithsej 19 raste.68 

Kurse PTh në Pejë gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2021 ka ngritur 20 aktakuza në drejtim të 

veprave penale korruptive. Kjo Prokurori ka njoftuar se janë ngritur 15 aktakuza për veprën 

penale „Mosraportimi apo raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë 

tjetër materiale ose detyrimeve financiare‟ sipas nenit 430 të KPRK-së, si dhe 4 aktakuza 

për veprën penale „Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar‟ sipas nenin 414 të KRPK-së 

dhe 1 aktakuzë për veprën ushtrimi i ndkimit.69 

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë dhe Prokuroria Themelore në Mitrovicë 

 

Sipas të dhënave zyrtare, GjTh në Mitrovicë gjatë kësaj periudhe të raportimit ka pranuar 11 

lëndë të reja ndërkaq që janë zgjidhur 13 raste. Nga periudhat e kaluara kjo gjykatë kishte 

trashëguar 37 lëndë të natyrës korruptive, që rezulton se si lëndë aktive mbesin edhe 35 

lëndë që presin verdiktin final.70 

Ndërkaq PTh në Mitrovicë gjatë kësaj periudhe raporton të ketë ngritur 21 aktakuza ndaj 33 

personave për vepra penale korruptive.71  

 

Gjykata Themelore në Ferizaj dhe Prokuroria Themelore në Ferizaj 

 

GjTh në Ferizaj, sipas të dhënave zyrtare të dërgura rezulton se nga periudhat paraprake ka 

trashëguar 9 lëndë kurse gjatë kësaj periudhe të raportimit janë pranuar 15 lëndë të reja të 

natyrës korruptive. Ndërsa, sa i përket lëndëve të zgjidhura, kjo gjykatë ka zgjidhur 10 lëndë 

prej nga rezultojnë edhe 14 lëndë aktive për vepra penale nga kapitulli i korrupsionit që 

presin verdiktin final nga kjo gjykatë.72 

 

 

68 Të dhënat e siguruara për Gjykatën Themelore të Pejes, bazohen sipas  monitorimit të Drejtësia Sot. 
69 Të dhënat zyrtare janë siguruar nga PTH-Pejë, të pranuara më datë 24 janar 2022.  
70 Të dhënat për Gjykatën Themelore  të  Mitrovicës janë siguruar sipas informatave zyrtare të siguruara nga GjTh-Mitrovicë më datë 7 shkurt 
2022. 
71 Të dhënat  për Prokurorinë Themelore të Mitrovicës bazohen sipas informatave  zyrtare të ofruara nga ana e Prokurorisë në fjalë më datë 21 
janar 2022. 
72 Të dhënat janë  siguruar sipas informatave zyrtare të siguruara nga GjTh-Ferizaj më datë 2 shkurt 2022. 
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Ndërsa, PTh në Ferizaj gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2021, ka ngritur 7 aktakuza për veprat 

penale të natyrës korruptive.73  

 

Gjykata Themelore në Gjilan dhe Prokuroria Themelore në Gjilan 

 

GjTh në Gjilan për këtë periudhë të raportimit, sipas të dhënave të siguruara nga monitorimi 

i Drejtësia Sot, ka pranuar 20 lëndë të reja ndërkaq ka zgjidhur 16 lëndë. Duke qenë se nga 

periudhat e kaluara kjo gjykatë ka trashëguar 19 lëndë të natyrës korruptive, lënë të 

nënkuptohet se në këtë drejtim si lëndë aktive që presin epilog përfundimtar janë edhe 23 

lëndë.74 

Ndërkaq PTh në Gjilan sipas të dhënave zyrtare, gjatë kësaj periudhe të raportimit kjo 

prokurori ka njoftuar se ka ngritur 20 aktakuza, kundër 29 personave për veprat penale që 

përfshinë kapitullin e korrupsionit zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare.75 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë dhe Prokuroria Themelore në Gjakovë 

 

Në këtë gjykatë gjatë kësaj periudhe të raportimit janë trashëguar gjithsej 12 lëndë të 

natyrës korruptive ndërkaq që janë pranuar 11 lëndë të reja. Gjatë kësaj periudhe kjo 

gjykatë ka arritur të zgjidh 13 lëndë, që nënkupton se edhe 9 lëndë presin verdiktin final nga 

kjo gjykatë.76 

Ndërkaq PTh në Gjakovë gjatë kësaj periudhe sipas të dhënave zyrtare ka ngritur gjithsej 8 

aktakuza në drejtim të veprave penale korruptive. Në këtë drejtim 4 aktakuza janë ngritur 

për veprën penale “Mosraportimi apo raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, I 

dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose detyrimeve financiare”, 4 aktakuza për vepra penale 

që përfshinë kapitullin e korrupsionit zyrtar dhe veprave penale kundër detyrës zyrtare‟.77 

 

 

 

 

 

 

 

73 Të dhënat e ofruara për PTh të Ferizajit bazohen sipas monitorimit të Drejtësia Sot. 
74 Të dhënat e ofruara për GjTh të Gjilanit bazohen sipas monitorimit të Drejtësia Sot. 
75 Të dhënat  e ofruara për PTH të Gjilanit, bazohen sipas informatave zyrtare që janë siguruar nga kjo Prokurori më datë 25 janar 2021. 
76 Të dhënat për GJTH në Gjakovë bazohen sipas informatave zyrtare të siguruara  nga kjo gjykatë  më datë 31 janar 2022. 
77 Të dhënat për PTH të Gjakovës bazohen sipas informatave të siguruara nga monitorimi  i Drejtësia Sot. 
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Analizimi i Tabelës nr.1   

 

Nga të gjitha të dhënat e lartcekura, rezulton se përjashtuar Gjykatën Themelore në 

Prishtinë, PTHP-në dhe PSRK-në, menjëherë pas këtyre, gjykata që ka trashëguar më 

së shumti lëndë të korrupsionit sikurse në vitin 2020, edhe në vitin 2021, është 

Gjykata Themelore e Mitrovicës, ndërsa gjykata me më së paku lëndë të trashëguara 

mbetet edhe këtë vit Gjykata Themelore e Ferizajit. Po ashtu, përjashtuar Gjykatën 

Themelore në Prishtinë, Gjykata Themelore e Mitrovicës mban primatin si gjykata që 

do të ketë më së shumti lëndë të korrupsionit të mbetura për t’u trajtuar në vitin 

2022. Ndërsa, nëse i krahasojmë numrin e lëndëve të pranuara për veprat penale të 

natyrës së korrupsionit nëpër gjykata, gjatë vitit 2021, Gjykata Themelore e 

Prishtinës është gjykata me më së shumti lëndë të pranuara të kësaj natyre me 

gjithsej 40 lëndë, për dallim nga Gjykata Themelore e Gjakovës dhe ajo e Mitrovicës 

që kanë pranuar vetëm nga 11 lëndë të tilla. Nëse flasim për efikasitet të Gjykatave 

Themelore në nivel vendi, atëhere duhet theksuar se Gjykata Themelore e Prishtinës 

dhe ajo e Prizrenit kanë kryer më së shumti lëndë të natyrës së korrupsionit gjatë 

këtij viti. Ndërsa, sa i përket aktakuzave të ngritura, përjashtuar PSRK-në dhe PTH në 

Prishtinë, Prokuroria Themelore e Prizrenit ka ngritur më së shumti aktakuza për 

lëndë të natyrës korruptive, duke ngritur gjithsej 24 aktakuza.  

 

Efikasiteti i luftimit të korrupsionit nga sistemi gjyqësor dhe prokurorial 

Llojet e aktgjykimeve të nxjerrura nga gjykatat themelore në Kosovë gjatë vitit 2021 

 

Të dhënat për 

periudhën 

kohore JANAR-

DHJETOR 

2021 

DREJTËSIA SOT  

KORRUPSION 

AKTGJYKIME GJTH GJTH GJTH GJTH GJTH GJTH GJTH 
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Tabela nr.2 

 

Analizimi i tabelës nr.2        

    

Sipas të dhënave zyrtare, Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, gjatë vitit 2021 ka zgjidhur 34 lëndë të natyrës korruptive. Nga lëndët e zgjidhura 

në 1 rast është shpallur aktgjykim refuzues, në 8 prej tyre është shqiptuar dënim me 

burgim, në 2 raste dënim me kusht, në 5 raste dënim me gjobë, në 9 raste janë liruar nga 

akuza dhe që në 9 raste çështja është zgjidhur në një mënyrë tjetër.78 Pra, sipas të dhënave 

të monitorimit të paraqitura në tabelën nr.2, nga lëndët e zgjidhura, kjo gjykatë ka shpallur 

15 aktgjykime dënuese, 9 aktgjykime liruese dhe në 9 raste ka njoftuar se janë zgjidhur në 

formë tjetër. 

Në këtë drejtim vlen të përmendet rasti PKR.nr.230/18, i njohur ndryshe edhe si rasti 

“Veteranët” në të cilin rast kjo gjykatë liroi nga akuza të akuzuarit për keqpërdorim të 

pozitës zyrtare.79 Lirimin e të akuzuarve në këtë rast  gjykata e arsyetoi me faktin se PSRK-ja 

vetëm ka parafrazuar këtë vepër penale dhe nuk i ka specifikuar saktë se në çfarë mënyrë 

dhe si nuk i kanë përmbushur detyrat e tyre. Në lidhje me trajtimin institucional të këtij rasti 

Drejtësia Sot ka raportuar në vazhdimësi.80 Aktgjykimet liruese Departamenti për Krime të 

Rënda i kësaj gjykate i morri ngase nuk u arrit të vërtetohet se të akuzuarit kanë kryer 

veprat penale për të cilat akuzoheshin. Kësisoj, në rastin PKR.nr.185/20 në rastin e njohur 

si “Posta”, gjykata liroi nga akuza tre të akuzuarit për “Keqpërdorim të pozitës apo autoritetit 

zyrtar”.81 Në rastin PS.nr.62/19, Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë 

morri aktgjykim lirues në mungesë të provave ndaj të akuzuarve për veprën penale 

 

 

78 Të dhënat për GjTh në Prishtinë bazohen sipas informatave zyrtare të siguruara nga kjo gjykatë  më datë 27 janar, 2022. 
79 Drejtësia Sot, janar 2021 ‘Lirohen nga akuza anëtarët e Komisionit Qeveritar për Njohjen e Statusit të Veteranit’ 
(linku: http://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-anetaret-e-komisionit-qeveritar-per-njohjen-e-statusit-te-veteranit/ ) 
80 Drejtësia Sot, prill 2021 ‘REAGIM: Dështimi i rastit të Veteranëve është dëshmi e gjendjes së tmerrshme të prokurorisë së shtetit dhe 
gjyqësorit’ (linku: http://www.rolpik.org/reagim-deshtimi-i-rastit-te-veteraneve-eshte-deshmi-e-gjendjes-se-tmerrshme-te-prokurorise-se-
shtetit-dhe-gjyqesorit/ )  
Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Rasti “Veteranët”- Arsyetimi i gjykatës për lirimin nga akuza të anëtarëve të Komisionit Qeveritar’ (linku: 
http://www.rolpik.org/rasti-veteranet-arsyetimi-i-gjykates-per-lirimin-nga-akuza-te-anetareve-te-komisionit-qeveritar/) 
Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Trajtimi i rastit “Veteranët e Rrejshëm” në shkallë të pare’ (linku: http://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-veteranet-e-
rrejshem-ne-shkalle-te-pare/ ) 
81 Drejtësia Sot, shtator 2021 „Rasti “Posta”- Lirohen përsëri nga akuza Agron Mustafa dhe të tjerët‟ (linku: https://www.rolpik.org/rasti-posta-
lirohen-perseri-nga-akuza-agron-mustafa-dhe-te-tjeret/)  

Prishtinë Prizren Pejë Mitrovicë Ferizaj Gjilan Gjakovë 

Dënuese 15 18 12 7 9 7 12 

Liruese  9 6 1 4 2 8 0 

Refuzuese 1 0 1 4 1 0 1 

http://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-anetaret-e-komisionit-qeveritar-per-njohjen-e-statusit-te-veteranit/
http://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-veteranet-e-rrejshem-ne-shkalle-te-pare/
http://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-veteranet-e-rrejshem-ne-shkalle-te-pare/
https://www.rolpik.org/rasti-posta-lirohen-perseri-nga-akuza-agron-mustafa-dhe-te-tjeret/
https://www.rolpik.org/rasti-posta-lirohen-perseri-nga-akuza-agron-mustafa-dhe-te-tjeret/
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“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “Ushtrim i ndikimit”. 82  Në rastin 

P.nr.1360/20 për veprën penale “Mosraportimi apo raportimi i rremë i pasurisë, i të 

ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose detyrimeve financiare”, u lirua nga 

akuza ish-Ministrja Meliza Haradinaj.83 Në rastin PKR.nr.302/19, gjykata liroi nga akuza të 

akuzuarin për veprën penale “Shpërdorim i pozitës zyrtare ose autorizimit”.84 Në rastin 

PKR.nr.171/18, i njohur ndryshe si rasti “Fazani” gjykata ka liruar nga akuza të akuzuarin 

për “Keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar”, ndërsa ka dënuar të akuzuarin tjetër me 

1 vit burgim për veprën penale “Falsifikim i dokumentit”, 1 vit e 6 muaj burgim dhe 1000 

euro gjobë për veprën penale “Mashtrimi” dhe 1000 euro gjobë për veprën penale “Mbajtja 

në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar i armëve”.85 Në rastin PKR.nr.1048/20, 

liroi nga akuza të akuzuarin për marrje ryshfeti.86 Aktgjykim dënues Departamenti për Krime 

të Rënda i kësaj gjykate morri në rastin PKR.nr.16/18, ku në drejtim të veprës penale 

“Keqpërdorimi i pozitës apo autoriteti zyrtar”, ndaj dy të akuzuarve ka shqiptuar dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 3 vite dhe dënim plotësues “Ndalimi i ushtrimit të funksioneve 

në administratën publike ose në shërbimin publik” në periudhë prej 2 viteve. Të njejtit 

gjykata i detyroi në kompensimin e dëmit Ministrisë së Industrisë në shumë prej 29 mijë 

euro.87  Ndërkaq në rastin PKR.nr.36/19, Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, shqiptoi dënim plotësues “Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose në shërbimin publik” në kohëzgjatje prej 3 vite, ndaj të akuzuarit 

për “Keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar”. Të njëjtit gjykata e dënoi me dënim me 

burgim efektiv në kohëzgjatje prej 1 viti e 6 muaj.88 Në rastin PKR.nr.144/16, gjykata për të 

njejtën vepër penale, ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 muaj, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet nëse i njejti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale brenda periudhës 

prej 1 viti.89 Dënim tjetër në drejtim të vepres penale të lartëcekur, kjo gjykatë shqiptoi në 

 

 

82 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Aktgjykim lirues ndaj Sanije Rexhës dhe Kushtrim Balajt lidhur me keqpërdorimet me formularët për njohjen e 
pensionit të veteranëve të UÇK-së’ (linku: http://www.rolpik.org/aktgjykim-lirues-ndaj-sanije-rexhes-dhe-kushtrim-balajt-lidhur-me-
keqperdorimet-me-formularet-per-njohjen-e-pensionit-te-veteraneve-te-uck-se/ )  
83  Drejtësia Sot, qershor 2021 „Lirohet nga akuza për mosdeklarim të pasurisë ish-ministrja Meliza Haradinaj – Stublla‟ (linku: 
http://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-per-mosdeklarim-te-pasurise-ish-ministrja-meliza-haradinaj-stublla/ )  
84 Drejtësia Sot, korrik 2021 „Gjykata liron nga akuza ish-zyrtarin e Bankës Ekonomike, i akuzuar për shpërdorim të detyres zyrtare‟ (linku: 
https://www.rolpik.org/gjykata-liron-nga-akuza-ish-zyrtarin-e-bankes-ekonomike-i-akuzuar-per-shperdorim-tedetyres-zyrtare/ )  
85 Drejtësia Sot, qershor 2021 „Shpallet fajtor njëri nga të akuzuarit në rastin “Fazani”‟ (linku: http://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-njeri-nga-
te-akuzuarit-ne-rastin-fazani/)  
86 Drejtësia Sot, prill 2021 „Lirohet nga akuza për marrje ryshfeti roja i pyllit në Podujevë‟ (linku: http://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-per-
marrje-ryshfeti-roja-i-pyllit-ne-podujeve/)  
87 Drejtësia Sot, gusht 2021 „Dënohen me burgim dhe u ndalohet ushtrimi i funksioneve publike dy zyrtarëve të MI-së të akuzuar për 
korrupsion‟ (linku:https://www.rolpik.org/denohen-me-burgim-dhe-u-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-dy-zyrtareve-te-mi-se-te-
akuzuar-per-korrupsion/ )  
88 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Dënohet me burgim efektiv dhe i ndalohet ushtrimi i profesionit ekazaminerit të patent shoferëve në Prishtinë‘ 
(linku: http://www.rolpik.org/denohet-me-burgim-efektiv-dhe-i-ndalohet-ushtrimi-i-profesionit-ekazaminerit-te-patent-shofereve-ne-
prishtine/ )  
89 Drejtësia Sot, prill 2021 „Shpallet fajtor dhe dënohet me kusht i akuzuari për keqpërdorime me fondet e mbledhura nga organizata jo-
qeveritare‟ (linku: http://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-dhe-denohet-me-kusht-i-akuzuari-per-keqperdorimeme-fondet-e-mbledhura-nga-
organizata-jo-qeveritare/)  

http://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-per-mosdeklarim-te-pasurise-ish-ministrja-meliza-haradinaj-stublla/
https://www.rolpik.org/gjykata-liron-nga-akuza-ish-zyrtarin-e-bankes-ekonomike-i-akuzuar-per-shperdorim-tedetyres-zyrtare/
http://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-njeri-nga-te-akuzuarit-ne-rastin-fazani/
http://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-njeri-nga-te-akuzuarit-ne-rastin-fazani/
http://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-per-marrje-ryshfeti-roja-i-pyllit-ne-podujeve/
http://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-per-marrje-ryshfeti-roja-i-pyllit-ne-podujeve/
https://www.rolpik.org/denohen-me-burgim-dhe-u-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-dy-zyrtareve-te-mi-se-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/denohen-me-burgim-dhe-u-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-dy-zyrtareve-te-mi-se-te-akuzuar-per-korrupsion/
http://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-dhe-denohet-me-kusht-i-akuzuari-per-keqperdorimeme-fondet-e-mbledhura-nga-organizata-jo-qeveritare/
http://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-dhe-denohet-me-kusht-i-akuzuari-per-keqperdorimeme-fondet-e-mbledhura-nga-organizata-jo-qeveritare/


34 
 
 

rastin PKR.nr.380/21, ku të akuzuarin e dënoi me 1 vit burgim efektiv, ndërkaq që për 

veprën penale “Blerja, posedimi, shperndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe substancave psikotrope” të njejtin e dënoi me 1 vit e 5 muaj burgim dhe 

500 euro gjobë. Të njejtit gjykata i shqiptoi dënim unik prej 2 vite e 2 muaj dhe dënim me 

gjobë në shumë prej 500 euro.90 

Ndërsa, në rastin PKR.nr.362/18, në drejtim të veprës penale “Përvetësim në detyrë” 

gjykata shqiptoi dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 muaj i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i njejti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale brenda periudhës prej 1 viti, 

si dhe dënim me gjobë në shumë prej 500 euro. Të akuzuarin gjykata e obligoi në 

kompensimin e dëmit në shumë prej 4,411.00 euro palës së dëmtuar në procedurë.91 Në 

rastin PKR.nr.31/20, në drejtim të veprës penale “Marrja e ryshfetit” gjykata shqiptoi dënim 

me burgim prej 6 muajve i cili dënim është zëvendësuar me 1000 euro gjobë, si dhe dënim 

me gjobë prej 200 euro.92  Në një rast tjetër të njohur gjykata mori aktgjykim lirues ndaj ish 

sekretarit të Ministrisë së Shëndetësisë i akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Bëhet 

fjalë për rastin pkr.nr.22/21 ku gjykata kishte konstatuar se në mungesë të provave i 

akuzuari lirohet nga akuza për pikën 1.7 të akuzës. Ndërsa, pikën 1.9 gjykata mori 

aktgjykim refuzues për faktin se kishte arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale.93 Po 

aktgjykim lirues ishte vendosur edhe në rastin pkr.nr.439/16 94  lidhur me veprën 

keqpërdorim detyre si dhe në rastin pkr.nr.240/16 në drejtim të veprës penale mashtrimi 

dhe keqpërdorim i detyrës lidhur me një tender të ministrisë së shëndetësisë ku për një pikë 

të akuzës pra, për veprën penale “ mashtrimi”, njëri i akuzuar ishte shpallur fajtor dhë 

dënuar me gjobë, ndërsa për pika tjera të aktakuzës për veprat falsifikim i dokumentit zyrtar 

dhe keqpërdori i detyrës zyrtare ishte marrur aktgjykim lirues.95 Po ashtu aktgjykim lirues 

ishte marrur edhe në rastin PKR.nr. 501/14, ku akuzoheshin për keqpërdorim detyre 2 

 

 

90 Drejtësia Sot, korrik 2021 „Dënohet me 2 vite e 2 muaj burgim dhe 500 euro gjobë, zyrtari i qendres së paraburgimit në Hajvali, i akuzuar për 
keqpërdorim detyre‟ (linku: https://www.rolpik.org/denohet-me-2-vite-e-2-muaj-burgim-dhe-500-eurogjobe-zyrtari-i-qendres-se-
paraburgimit-ne-hajvali-i-akuzuar-per-keqperdorim-detyre/)  
91  Drejtësia Sot, korrik 2021 „Dënohet me kusht dhe 500 euro gjobë i akuzuari për përvetësim të 4000 mijë eurove‟ (linku: 
https://www.rolpik.org/denohet-me-kusht-dhe-500-euro-gjobe-i-akuzuari-per-pervetesim-te-4000-mije-eurove/)  
92 Drejtësia Sot, prill 2021 „Dënohet me 1200 euro gjobë, ish-zyrtari IKSHPK-së, i akuzuar se mori 20 euro ryshfet për t‟i kryer testin Covid-19 
një personi në mënyrë të përshpejtuar‟ (linku: https://www.rolpik.org/denohet-me-1200-euro-gjobeish-zyrtari-ikshpk-se-i-akuzuar-se-mori-20-
euro-ryshfet-per-ti-kryer-testin-covid-19-nje-personi-ne-menyre-te-pershpejtuar/)  
93 Drejtësia Sot, dhjetor 2021, “ Përfundon procesi gjyqësor ndaj Ilir Tolajt, i njëjti lirohet nga akuza” link: https://www.rolpik.org/perfundon-
procesi-gjyqesor-ndaj-ilir-tolaj-i-njejti-lirohet-nga-akuza/)  
94 Drejtësia Sot: Dhjetor 2021, Lirohen nga akuza zyrtari i Stacionit të Autobusëve dhe i MTI-së për veprën keqpërdorim i detyrës. Link: 
(https://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-zyrtari-i-stacionit-te-autobuseve-ne-prishtine-dhe-zyrtari-i-mti-se-te-akuzuar-per-keqperdorim-te-
detyres-zyrtare/   
95 Drejtësia Sot, Dhjetor 2021,” Dënohet me burgim për njërën pikë të akuzës, ndërsa për të tjerat lirohen të akuzuarit për mashtrim dhe 
keqpërdorim me tenderin e Ministrisë së Shëndetësisë”:  Link: https://www.rolpik.org/denohet-me-burgim-per-njeren-pike-te-akuzes-ndersa-
per-te-tjerat-lirohen-te-akuzuarit-per-mashtrim-dhe-keqperdorim-me-tenderin-e-ministrise-se-shendetesise/  

https://www.rolpik.org/denohet-me-2-vite-e-2-muaj-burgim-dhe-500-eurogjobe-zyrtari-i-qendres-se-paraburgimit-ne-hajvali-i-akuzuar-per-keqperdorim-detyre/
https://www.rolpik.org/denohet-me-2-vite-e-2-muaj-burgim-dhe-500-eurogjobe-zyrtari-i-qendres-se-paraburgimit-ne-hajvali-i-akuzuar-per-keqperdorim-detyre/
https://www.rolpik.org/denohet-me-kusht-dhe-500-euro-gjobe-i-akuzuari-per-pervetesim-te-4000-mije-eurove/
https://www.rolpik.org/denohet-me-1200-euro-gjobeish-zyrtari-ikshpk-se-i-akuzuar-se-mori-20-euro-ryshfet-per-ti-kryer-testin-covid-19-nje-personi-ne-menyre-te-pershpejtuar/
https://www.rolpik.org/denohet-me-1200-euro-gjobeish-zyrtari-ikshpk-se-i-akuzuar-se-mori-20-euro-ryshfet-per-ti-kryer-testin-covid-19-nje-personi-ne-menyre-te-pershpejtuar/
https://www.rolpik.org/perfundon-procesi-gjyqesor-ndaj-ilir-tolaj-i-njejti-lirohet-nga-akuza/
https://www.rolpik.org/perfundon-procesi-gjyqesor-ndaj-ilir-tolaj-i-njejti-lirohet-nga-akuza/
https://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-zyrtari-i-stacionit-te-autobuseve-ne-prishtine-dhe-zyrtari-i-mti-se-te-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-zyrtari-i-stacionit-te-autobuseve-ne-prishtine-dhe-zyrtari-i-mti-se-te-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://www.rolpik.org/denohet-me-burgim-per-njeren-pike-te-akuzes-ndersa-per-te-tjerat-lirohen-te-akuzuarit-per-mashtrim-dhe-keqperdorim-me-tenderin-e-ministrise-se-shendetesise/
https://www.rolpik.org/denohet-me-burgim-per-njeren-pike-te-akuzes-ndersa-per-te-tjerat-lirohen-te-akuzuarit-per-mashtrim-dhe-keqperdorim-me-tenderin-e-ministrise-se-shendetesise/
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mjekë të QKUK-së por gjykata pas përfundimit të procedurës gjeti se në mungesë të provave 

të njëjtin lirohen nga akuza.96 

 

Ndërkaq që sipas të dhënave zyrtare të dërguara nga Gjykata Themelore në Prishtinë në 

Departamentin Special të kësaj gjykate janë zgjidhur 6 lëndë të natyrës korruptive. Në rastin 

PS.nr.13/21, ky departament morri aktgjykim dënues në drejtim të veprës penale “Ushtrimi 

i ndikimit”, duke i shqiptuar të akuzuarit dënim me gjobë në shumë prej 28 mijë euro.97 

Aktgjykime liruese Departamenti Special morri në drejtim të veprës penale “Keqpërdorim i 

pozitës apo autoriteti zyrtar”, duke liruar nga akuza 5 të akuzuarit për shkak se nuk është 

arritur të provohet se të njejtit kanë kryer veprën penale për të cilën akuzoheshin98. Po 

ashtu, aktgjykim lirues në mungesë të provave ky departamenti morri edhe ndaj të 

akuzuarve për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “Ushtrim i 

ndikimit”.99 

 

Aktgjykimet liruese janë rezultat i vlerësimit të punës dhe efikasitetit të Prokurorisë në 

ndjekjen e krimit. Ky institucion në vazhdimësi është përballur me kritika të vazhdueshme 

lidhur me profesionalizmin në zhvillimin e hetimeve dhe vullnetin që të zbatoj hetime 

efikase. Numri i madh i aktakuzave të ngritura gjatë këtij viti të cilat nuk kanë arritur të 

vërtetohen pranë gjykatave nëpër gjithë territorin e Kosovës, konsiderohet të jetë dështim i 

prokurorisë që të arrijë të mbrojë këto akuza të paraqitura pranë gjykatave. Ky dështim i 

vërtetimit të aktakuzave ka ardhur si pasojë e kualitetit të dobët në hartimin dhe mbledhjen 

e provave me rastin e ngritjes së aktakuzës në gjykatë si dhe përfaqësimin e dobët të 

prokurorëve në mbrojtje të këtyre aktakuzave. Sa i përket aktgjykimeve, nga 15 aktgjykimet 

e marrura nga kjo gjykatë, në drejtim të veprës penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 

zyrtar”, në 8 prej tyre është shqiptuar dënimi me burgim efektiv. Në këtë aspekt, është për 

tu vlerësuar se Gjykata Themelore në Prishtinë ka shqiptuar një numër të konsiderueshëm 

të dënimeve me burgim, megjithatë në tërësi mbetet sfidë lartësia e këtyre dënimeve.  

 

Gjykata Themelore në Prizren sa i përket veprave penale që hyjnë në kapitullin e veprave 

penale kundër korrupsionit ka shqiptuar 5 aktgjykime dënuese për veprën penale 

‘Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’. Pastaj 8 aktgjykime dënuese për veprën 

 

 

96 Drejtësia Sot, dhjetor 2021,” Lirohen nga akuza mjeku dhe infermieri të akuzuar për korrupsion” Link:  (https://www.rolpik.org/lirohen-nga-
akuza-mjeku-dhe-infermieri-te-akuzuar-per-korrupsion  
97 Drejtësia Sot, maj 2021 „Dënohet me 28 mijë euro gjobë i akuzuari në rastin e ndikimit ndaj prokurores Ervehe Gashi‟ (linku: 
https://www.rolpik.org/denohet-me-28-mije-euro-gjobe-i-akuzuari-ne-rastin-e-ndikimit-ndaj-prokurores-ervehegashi/  
98 Drejtësia Sot, maj 2021 „Në mungesë të provave lirohen nga akuza Inspektorët e Komunës së Prizrenit, të akuzuar për korrupsion‟ (linku: 
http://www.rolpik.org/ne-mungese-te-provave-lirohen-nga-akuza-inspektoret-e-komunes-se-prizrenit-teakuzuar-per-korrupsion/)  
99 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Aktgjykim lirues ndaj Sanije Rexhës dhe Kushtrim Balajt lidhur me keqpërdorimet me 
formularët për njohjen e pensionit të veteranëve të UÇK-së’ (linku: https://www.rolpik.org/aktgjykim-lirues-ndaj-sanije-rexhes-dhe-kushtrim-
balajt-lidhur-me-keqperdorimet-me-formularet-per-njohjen-e-pensionit-te-veteraneve-te-uck-se/)  

https://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-mjeku-dhe-infermieri-te-akuzuar-per-korrupsion
https://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-mjeku-dhe-infermieri-te-akuzuar-per-korrupsion
https://www.rolpik.org/denohet-me-28-mije-euro-gjobe-i-akuzuari-ne-rastin-e-ndikimit-ndaj-prokurores-ervehegashi/
http://www.rolpik.org/ne-mungese-te-provave-lirohen-nga-akuza-inspektoret-e-komunes-se-prizrenit-teakuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/aktgjykim-lirues-ndaj-sanije-rexhes-dhe-kushtrim-balajt-lidhur-me-keqperdorimet-me-formularet-per-njohjen-e-pensionit-te-veteraneve-te-uck-se/
https://www.rolpik.org/aktgjykim-lirues-ndaj-sanije-rexhes-dhe-kushtrim-balajt-lidhur-me-keqperdorimet-me-formularet-per-njohjen-e-pensionit-te-veteraneve-te-uck-se/


36 
 
 

penale, 4 aktgjykime për veprën penale “Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të 

ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”.100 Sa i përket 

dënimeve të shqiptuara për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare kjo gjykatë 

shqiptoi dënime më burgim efektiv në dy raste. Rasti PKR.nr.60/19 101  ku gjykata të 

akuzuarit i shqiptoi dënim me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 10 muajsh, dhe rasti 

PKR.nr.03/21 ku gjykata edhe në këtë rast ka shqiptuar dënim me burgim efektiv në 

kohëzgjatje prej 10 muajsh. Për më tepër, në këtë rast gjykata të akuzuarit i ka shqiptuar 

edhe dënimin plotësues ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratë publike ose 

shërbimin publik në periudhë prej 2 viteve.102 Ndërsa në tre rastet e tjera gjykata shqiptoi 

dënime më burgim të cilat me pëlqimin e të akuzuarve mund të zëvëndesoheshin në 

dënime më gjobë. Kësisoj, në rastin PKR.nr.236/20103 gjykata të akuzuarit i shqiptoi dënim 

me burg në kohëzgjatje prej 6 muajve i cili mund të shndërrohet në dënim me gjobë në 

shumë prej 6.500 euro. Kurse në rastin PKR.nr.61/19104 të akuzuarit i’u shqiptua dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 6 muajve, mirëpo me pëlqimin e të akuzuarit është 

shndërruar në dënim me gjobë në shumë prej 2.000 euro, si dhe në rastin PKR.nr.94/21105 

kjo gjykatë ka shqiptuar dënim me gjobë në shumë prej 200 euro dhe dënim me burgim i cili 

është zëvendësuar me gjobë në shumën prej 400 euro. Për veprën penale ‘Dhënia e 

ryshfetit’, Gjykata Themelore e Prizrenit në 6 aktgjykimet dënuese të marra ka shqiptuar 

dënim me kusht për të akuzuarit dhe dënime me gjobë të cilat kanë variuar nga 200 deri ne 

500 euro.106  

 

Gjykata Themelore e Pejës gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2021, ka marr gjithsej 14 

aktgjykime për vepra penale të korrupsionit. Sa i përket llojit të aktgjykimeve, 12 aktgjykime 

janë dënuese, 1 aktgjykim lirues dhe 1 aktgjykim refuzues. Aktgjykimi i vetëm lirues i marrë 

nga kjo gjykatë është bërë në drejtim të veprës penale “Marrja e ryshfetit”, ku në rastin 

PKR.nr.19/2020, gjykata liroi nga akuza dy të akuzuarit, ndërkaq që dënoi të akuzuarin e 

tretë për veprën penale “Frikësim gjatë procedurës penale”. Të njejtit i shqiptoi dënim me 

burgim prej 1 viti, dënim me gjobë prej 200 euro si dhe dënim plotësues “Ndalimi i ushtrimit 

 

 

100 Drejtësia Sot, nëntor 2021 ‘Dënohet Këshilltari i Asamblesë Komunale në Prizren’ (linku: https://www.rolpik.org/denohet-keshilltari-i-
asamblese-komunale-ne-prizren-per-mos-deklarim-te-pasurise )  
101 Drejtësia Sot, janar 2021 Gjykata dënon ish-drjeotrin e administratës për keqpërdorim pozite’ (linku: https://www.rolpik.org/gjykata-denon-
ish-drejtorin-e-administrates-per-keqperdorim-pozite/ ) 
102 Drejtësia Sot, korrik 2021 ‘Inspektori në Prizren përsëri shpallet fajtor për korrupsion, dënohet me 10 muaj burgim’ 
(linku:https://www.rolpik.org/inspektori-ne-prizren-perseri-shpallet-fajtor-per-korrupsion-denohet-me-10-muaj-burgim/ )  
103 Drejtësia Sot, qershor 2021 ‘Sërish shpallet fajtor ish-inspektori i ndërtimit në Prizren i akuzuar për keqpërdorim detyre’ (linku: 
https://www.rolpik.org/serish-shpallet-fajtor-ish-inspektori-i-ndertimit-ne-prizren-i-akuzuar-per-keqperdorim-detyre/ ) 
104  Drejtësia Sot, dhjetor 2021 ‘Gjykata e Prizrenit dënon ish-inspektorin e hidro-ekonomisë për keqpërdorim pozite’ (linku: 
https://www.rolpik.org/gjykata-e-prizrenit-denon-ish-inspektorin-e-hidro-ekonomise-per-keqperdorim-pozite/ ) 
105 Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘Dënohet me gjobë shtetasi i Shqipërisë i akuzuar për dhënie ryshfeti’ (linku: https://www.rolpik.org/denohet-me-
gjobe-shtetasi-i-shqiperise-i-akuzuar-per-dhenie-ryshfeti/ ) 
106 Drejtësa Sot, shkurt 2021 ‘Shpallet fajtor shtetasi nga Shqipëria i akuzuar për dhënie ryshfeti’ (linku: https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-
shtetasi-nga-shqiperia-i-akuzuar-per-dhenie-ryshfeti/ ) 

https://www.rolpik.org/denohet-keshilltari-i-asamblese-komunale-ne-prizren-per-mos-deklarim-te-pasurise
https://www.rolpik.org/denohet-keshilltari-i-asamblese-komunale-ne-prizren-per-mos-deklarim-te-pasurise
https://www.rolpik.org/gjykata-denon-ish-drejtorin-e-administrates-per-keqperdorim-pozite/
https://www.rolpik.org/gjykata-denon-ish-drejtorin-e-administrates-per-keqperdorim-pozite/
https://www.rolpik.org/inspektori-ne-prizren-perseri-shpallet-fajtor-per-korrupsion-denohet-me-10-muaj-burgim/
https://www.rolpik.org/serish-shpallet-fajtor-ish-inspektori-i-ndertimit-ne-prizren-i-akuzuar-per-keqperdorim-detyre/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-prizrenit-denon-ish-inspektorin-e-hidro-ekonomise-per-keqperdorim-pozite/
https://www.rolpik.org/denohet-me-gjobe-shtetasi-i-shqiperise-i-akuzuar-per-dhenie-ryshfeti/
https://www.rolpik.org/denohet-me-gjobe-shtetasi-i-shqiperise-i-akuzuar-per-dhenie-ryshfeti/
https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-shtetasi-nga-shqiperia-i-akuzuar-per-dhenie-ryshfeti/
https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-shtetasi-nga-shqiperia-i-akuzuar-per-dhenie-ryshfeti/
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të profesionit, veprimtarisë ose detyrës” në periudhë prej 1 viti. 107  Ndërsa, aktgjykimi 

refuzues për veprën penale “Mos raportimi apo raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i 

dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare” në rastin PKR.nr.741/20108, 

ka ardhur si rezultat i tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza pasi që nuk ishin plotësuar 

elementet e veprës penale të lartcekur. Dy prej aktgjykimeve dënuese janë shqiptuar në 

drejtim të veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, ku në rastin e parë 

PKR.nr.41/19 i akuzuari i parë është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 6 muaj, i cili 

dënim me pëlqim të akuzuarit i është zëvendësuar në dënim me gjobë në shumë prej 7.000 

euro, ndërsa tre të akuzuarit tjerë për veprën penale të lartcekur janë dënuar me kusht me 

nga 6 muaj burgim, të cilin dënim të akuzuarit nuk do ta vuajnë nëse brenda afati prej 1 viti 

nuk kryejnë vepër të re penale. Vlen të theksohet së në këtë çështje ishte i akuzuar edhe një 

person për vepren penale “Mashtrimi”, i cili u dënua me dënim më burgim në kohëzgjatje 

prej 6 muaj i cili me pëlqimin e të akuzuarit u zëvëndësua me dënim me gjobë në shumë 

prej 5000 euro si dhe dënim me gjobë në shumë prej 2000 euro. Gjykata ndaj të akuzuarit 

të parë në këtë rast shqiptoi edhe dënim plotësues “Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose në shërbimin publik”, në kohëzgjatje prej 2 vite pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, kurse për të akuzuarit e tjerë gjykata e ka refuzuar 

propozimin e prokurorisë për shqiptimin e dënimit plotësues nën arsyetimin se të njëjtit janë 

dënuar me dënim me kusht. 109  Ndërsa, në aktgjykimin e dytë dënues në rastin 

PKR.nr.134/21 110  për veprën penale “Keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtar” të 

akuzuarit i është shqiptuar me burgim në kohëzgjatje prej 6 muaj, i cili dënim me pëlqimin e 

të akuzuarit është zëvendësuar në dënim me  gjobë në shumë prej 2.700 euro. Në këtë 

gjykatë, për veprën penale “Konflikti i interesit” janë marrë po ashtu 2 aktgjykime dënuese. 

Kësisoj, në rastin PKR.nr.67/19 gjykata ndaj të akuzuarit shqiptoi dënim me gjobë në vlerë 

prej 4000 euro. Ndaj të njejtit të akuzuar gjykata shqiptoi edhe dënim plotësues “Ndalimi i 

ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik” në kohëzgjatje 

prej 2 viteve.111 Ndërsa gjykata për të njejtën vepër penale, gjeti fajtor të akuzuarin në rastin 

PKR.nr.25/2018, duke i shqiptuar dënim me burgim efektiv prej 1 viti si dhe si dënim 

 

 

107 Drejtësia Sot, maj 2021 „Lirohen nga akuza dy ish-zyrtarët e KEDS-it të akuzuar për marrje ryshfeti, ndërsa dënohet avokati për frikësim gjatë 
procedurës penale‟ (linku: http://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-dy-ish-zyrtaret-e-keds-it-teakuzuar-per-marrje-ryshfeti-ndersa-denohet-
avokati-per-frikesim-gjate-procedures-penale/)  
108 Drejtësa Sot, tetor 2021 ‘Aktgjykim refuzues ndaj zyrtarit të Universitetit të Pejës, i akuzuar për mosdeklarim të mbi 2000 eurove’ (linku: 
https://www.rolpik.org/aktgjykim-refuzues-ndaj-zyrtarit-te-universitetit-te-pejes-i-akuzuar-per-mosdeklarim-te-mbi-2000-eurove/ ) 
109  Drejtësa Sot, mars 2021 ‘Gjykata e Pejës shpall fajtor katër zyrtarët e Komunës së Pejës, të akuzuar për korrupsion’ (linku: 
https://www.rolpik.org/gjykata-e-pejes-shpall-fajtor-kater-zyrtaret-e-komunes-se-pejes-te-akuzuar-per-korrupsion/ ) 
110 Drejtësa Sot, tetor 2021 ‘Gjykata e Pejës e dënon me 2700 euro gjobë policin nga Klina, i akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare’ (linku: 
https://www.rolpik.org/gjykata-e-pejes-e-denon-me-2700-euro-gjobe-policin-nga-klina-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/ ) 
111 Drejtësia Sot, dhjetor 2020 ‘Dënohet me 4000 mijë euro gjobë kryetari i Komunës së Klinës, Zenun Elezaj i akuzuar për korrupsion’ (linku : 
https://www.rolpik.org/denohet-me-4000-mije-euro-gjobe-kryetari-i-komunes-se-klines-zenun-elezaj-i-akuzuar-per-korrupsion/ )  

http://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-dy-ish-zyrtaret-e-keds-it-teakuzuar-per-marrje-ryshfeti-ndersa-denohet-avokati-per-frikesim-gjate-procedures-penale/
http://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-dy-ish-zyrtaret-e-keds-it-teakuzuar-per-marrje-ryshfeti-ndersa-denohet-avokati-per-frikesim-gjate-procedures-penale/
https://www.rolpik.org/aktgjykim-refuzues-ndaj-zyrtarit-te-universitetit-te-pejes-i-akuzuar-per-mosdeklarim-te-mbi-2000-eurove/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-pejes-shpall-fajtor-kater-zyrtaret-e-komunes-se-pejes-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-pejes-e-denon-me-2700-euro-gjobe-policin-nga-klina-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://www.rolpik.org/denohet-me-4000-mije-euro-gjobe-kryetari-i-komunes-se-klines-zenun-elezaj-i-akuzuar-per-korrupsion/
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plotësues “Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin 

publik” për peridhën prej 1 viti.112  

Numri më i madh i aktgjykimeve në këtë gjykatë është marrë në drejtim të veprës penale 

“Mos raportimi apo raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 

materiale ose i detyrimeve financiare”, ku në 6 aktgjykimet dënuese të marra, kjo gjykatë ka 

shqiptuar dënime me burgim me kusht ndaj të akuzuarve dhe dënime më gjobë shumat e të 

cilave kanë variuar nga 300 euro deri në 1.200 euro.113 Në këtë rast duhet theksuar se 

prokuroria kishte propozuar edhe shqiptimin e dënimit plotësues “Ndalimi i ushtrimit të 

funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik”, të cilën gjykata nuk e 

shqiptoi dhe nuk e arsyetoi. Ndërsa, në rastin P.nr.17/2021, gjykata shqiptoi dënimin 

plotësues “Ndalimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës” për periudhën prej 1 

viti114, ndërkaq që në rastin P.nr.2/20217 një dënim i tillë plotësues është shqiptuar mirëpo 

pa kohëzgjatje kohore.115 

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë sipas të dhënave zyrtare të prezantuara nga kjo gjykatë për 

veprat penale të natyrës korruptive rezultojnë të kenë marrë epilogun përfundimtar 13 

lëndë, ndërkaq sipas monitorimit sistematik të Drejtësia Sot janë zgjidhur 16 lëndë, nga të 

cilat janë 15 aktgjykime dhe 1 aktvendim për hudhje të aktakuzës. Nga të dhënat për 

aktgjykimet, 7 aktgjykime janë dënuese, 4 aktgjykime liruese, 4 aktgjykime refuzuese116, 

ndërsa për njërin aktgjykim në rastin PKR.nr.371/20 sipas të dhënave zyrtare është 

dorëzuar në juridiksion, por nuk të dhëna se a është liruar apo është dënuar i akuzuari. 

Aktvendimi për hudhjen e aktakuzës është marrë nga gjykata për veprat penale 

“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “Falsifikim i dokumentit zyrtar”, për shkak 

të arritjes së parashkrimit absolut të ndjekjes penale.117 Ndërkaq që aktgjykimet refuzuese 

kjo gjykatë i morri në drejtim të veprave penale “Përvetësim në detyrëë”, “Marrje ryshfeti”, 

“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “Mos raportimi ose raportimi i rremë i 

pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”. 

 

 

112 Drejtësia Sot, qershor 2021 ‘Haki Rugova shpallet fajtor, dënohet me 1 vit burgim’ (linku: https://www.rolpik.org/hakirugova-shpallet-fajtor-
denohet-me-1-vit-burgim/)  
113 Drejtësa Sot, shkurt 2021 ‘Shpallen fajtor ish-kryetari i Klinës Sokol Bashota dhe ish-nënkryetari i kësaj komune të akuzuar për mosdeklarim 
të pasurisë’ (linku: https://www.rolpik.org/shpallen-fajtor-ish-kryetari-i-klines-sokol-bashota-dhe-ish-nenkryetari-i-kesaj-komune-te-akuzuar-
per-mosdeklarim-te-pasurise/ ) 
114 Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘Deklaron pasurinë jashtë afatit, dënohet me 300 euro gjobë Drejtoresha për Gjeodezi, Pronësi dhe Kadastër në 
Komunën e Klinës’ (linku: http://www.rolpik.org/deklaron-pasurine-jashte-afatit-denohet-me-300-eurogjobe-drejtoresha-per-gjeodezi-pronesi-
dhe-kadaster-ne-komunen-e-klines/)  
115  Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘Shqiptim i gabuar dhe pa afat të përcaktuar i dënimit plotësues nga Gjykata e Pejës’ (linku: 
http://www.rolpik.org/shqiptim-i-gabuar-dhe-pa-afat-te-percaktuar-i-denimit-plotesues-nga-gjykata-epejes/?fbclid=IwAR2j23a-
UMswyXgNHNx9VEWdoBfptaFBic9pkfkd2fSpLPRHejNFPkD5iuM)  
116 Të dhënat e ofruara për GjTh të Mitrovicës bazohen sipas monitorimit të Drejtësia Sot.  
 
117 Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘Parashkruhet edhe një lëndë e korrupsionit në Gjykatën Themelore të Mitrovicës’ (linku:  
https://www.rolpik.org/parashkruhet-edhe-nje-lende-e-korrupsionit-ne-gjykaten-themelore-te-mitrovices/ ) 

https://www.rolpik.org/hakirugova-shpallet-fajtor-denohet-me-1-vit-burgim/
https://www.rolpik.org/hakirugova-shpallet-fajtor-denohet-me-1-vit-burgim/
https://www.rolpik.org/shpallen-fajtor-ish-kryetari-i-klines-sokol-bashota-dhe-ish-nenkryetari-i-kesaj-komune-te-akuzuar-per-mosdeklarim-te-pasurise/
https://www.rolpik.org/shpallen-fajtor-ish-kryetari-i-klines-sokol-bashota-dhe-ish-nenkryetari-i-kesaj-komune-te-akuzuar-per-mosdeklarim-te-pasurise/
http://www.rolpik.org/deklaron-pasurine-jashte-afatit-denohet-me-300-eurogjobe-drejtoresha-per-gjeodezi-pronesi-dhe-kadaster-ne-komunen-e-klines/
http://www.rolpik.org/deklaron-pasurine-jashte-afatit-denohet-me-300-eurogjobe-drejtoresha-per-gjeodezi-pronesi-dhe-kadaster-ne-komunen-e-klines/
http://www.rolpik.org/shqiptim-i-gabuar-dhe-pa-afat-te-percaktuar-i-denimit-plotesues-nga-gjykata-epejes/?fbclid=IwAR2j23a-UMswyXgNHNx9VEWdoBfptaFBic9pkfkd2fSpLPRHejNFPkD5iuM
http://www.rolpik.org/shqiptim-i-gabuar-dhe-pa-afat-te-percaktuar-i-denimit-plotesues-nga-gjykata-epejes/?fbclid=IwAR2j23a-UMswyXgNHNx9VEWdoBfptaFBic9pkfkd2fSpLPRHejNFPkD5iuM
https://www.rolpik.org/parashkruhet-edhe-nje-lende-e-korrupsionit-ne-gjykaten-themelore-te-mitrovices/
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Në rastin e parë gjykata morri aktgjykim refuzues për shkak se prokurori i çështjes në fjalën 

përfundimtare është tërhequr nga aktakuza118, në rastin e dytë119 dhe në rastin e tretë120 

gjykata morri aktgjykim refuzues për shkak të arritjes së parashkrimit absolut të ndjekjes 

penale, ndërsa në rastin e katërt morri aktgjykim refuzues për shkak se pala në procedurë 

ka ndërruar jetë.121 Sa i përket aktgjykimeve liruese gjykata morri 4 aktgjykime liruese në 

drejtim të veprës penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Në rastin 

P.nr.85/21, pastaj në rastin PKR.nr.144/18, ku kjo gjykatë liroi nga akuza të akuzuarin për 

veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, ngase nuk u arrit të provohet 

se i njejti ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohet.122 Për po të njejtën vepër penale 

dhe për po të njejtat arsye, gjykata morri aktgjykim lirues edhe në rastet PKR.nr.119/19123, 

PKR.nr.144/18124, Pkr.nr.154/17, PKR.nr.16/19125.  

Ndërsa, gjykata morri 7 aktgjykime dënuese në drejtim të veprës penale “Keqpërdorim i 

pozitës apo autoritetit zyrtar”. Në rastin PKR.nr.92/2018 kjo gjykatë ka shqiptuar dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 6 muaj i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit i’u zëvëndësua në 

dënim me gjobë në shumë prej 2.000 euro.126  Për të njejtën vepër penale, në rastin 

PKR.nr.71/2019 kjo gjykatë shqiptoi dënim me burgim prej 1 viti i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale brenda periudhës prej 2 

vitesh127, në rastin PKR.nr.126/2019, gjykata shqiptoi dënim me burgim prej 6 muaj i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale brenda 

periudhës prej 1 viti128, kurse në rastin PKR.nr.117/2021 shqiptoi dënim me burgim prej 6 

muaj i cili me pëlqimin e të akuzuarit u zëvëndësua në dënim me gjobë në shumë prej 

 

 

118 Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Në fjalën përfundimtare Prokuroria tërhiqet nga aktakuza për vepren penale “Përvetësim në detyrë’ (linku: 
https://www.rolpik.org/ne-fjalen-perfundimtare-prokuroria-terhiqet-nga-aktakuza-ndaj-agron-selimi-i-cili-akuzohej-per-pervetesim-ne-detyre/  
119 Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Vazhdon dukuria e vjetërsimit të lëndëve penale, në Gjykatën e Mitrovicës parashkruhet një rast për veprën penale 
të marrjes së ryshfetit’ (linku: https://www.rolpik.org/vazhdon-dukuria-e-vjetersimit-te-lendevepenale-ne-gjykaten-e-mitrovices-parashkruhet-
nje-rast-per-vepren-penale-te-marrjes-se-ryshfetit/ ) 
120 Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘Parashkruhet edhe një lëndë e korrupsionit në Gjykatën Themelore të Mitrovicës’ (linku: 
http://www.rolpik.org/parashkruhet-edhe-nje-lende-e-korrupsionit-ne-gjykaten-themelore-te-mitrovices/ )  
121 Drejtësia Sot, gusht 2021 ‘Dështon të mbahet seanca e shqyrtimit fillestar ndaj ish-prorektorit të universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, i 
akuzuar për korrupsion’ (linku: http://www.rolpik.org/deshton-te-mbahet-seanca-e-shqyrtimitfillestar-ndaj-ish-prorektorit-te-universitetit-isa-
boletini-ne-mitrovice-i-akuzuar-per-korrupsion/ )  
122 Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Lirohet nga akuza Branislav Klajiq, i akuzuar për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit 
zyrtar’ (linku: https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-branislav-klajiq-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-pozites-apo-autoritetit-zyrtar/ ) 
123 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Lirohet nga akuza ish-Zyrtarit i Doganës së Kosovës, i cili akuzohej për korrupsion’ (linku: 
http://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-ish-zyrtarit-i-doganes-se-kosoves-i-cili-akuzohej-per-korrupsion/ ) 
124Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Lirohet nga akuza Branislav Klajiq, i akuzuar për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar’ (linku:  
https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-branislav-klajiq-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-pozites-apo-autoritetit-zyrtar/ ) 
125 Drejtësia Sot, qershor 2021 ‘Lirohen nga akuza dy zyrtarët policor të akuzuar për korrupsion (linku: https://www.rolpik.org/lirohen-nga-
akuza-dy-zyrtaret-policor-te-akuzuar-per-korrupsion/ ) 
126 Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Dënimi me burgim i zëvendësohet me gjobë, ish-zyrtarit të Komunës së Skenderaj i 
akuzuar për korrupsion’ (linku: https://www.rolpik.org/denimi-me-burgim-i-zevendesohet-me-gjobe-ish-zyrtarit-te-komunes-se-skenderaj-i-
akuzuar-per-korrupsion/ ) 
127  Drejtësia Sot, maj 2021 ‘Shpallet fajtor i akuzuari për veprën penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’ (linku: 
http://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-i-akuzuari-per-vepren-penale-keqperdorim-i-pozites-apo-autoritetit-zyrtar/)  
128 Drejtësia Sot, maj 2021 ‘Të akuzuarit për korrupsion, Gjykata e Mitrovicës i shqipton dënim të kushtëzuar’ (linku: http://www.rolpik.org/te-
akuzuarit-per-korrupsion-gjykata-e-mitrovices-i-shqipton-denim-te-kushtezuar/ )  

https://www.rolpik.org/ne-fjalen-perfundimtare-prokuroria-terhiqet-nga-aktakuza-ndaj-agron-selimi-i-cili-akuzohej-per-pervetesim-ne-detyre/
https://www.rolpik.org/vazhdon-dukuria-e-vjetersimit-te-lendevepenale-ne-gjykaten-e-mitrovices-parashkruhet-nje-rast-per-vepren-penale-te-marrjes-se-ryshfetit/
https://www.rolpik.org/vazhdon-dukuria-e-vjetersimit-te-lendevepenale-ne-gjykaten-e-mitrovices-parashkruhet-nje-rast-per-vepren-penale-te-marrjes-se-ryshfetit/
http://www.rolpik.org/parashkruhet-edhe-nje-lende-e-korrupsionit-ne-gjykaten-themelore-te-mitrovices/
http://www.rolpik.org/deshton-te-mbahet-seanca-e-shqyrtimitfillestar-ndaj-ish-prorektorit-te-universitetit-isa-boletini-ne-mitrovice-i-akuzuar-per-korrupsion/
http://www.rolpik.org/deshton-te-mbahet-seanca-e-shqyrtimitfillestar-ndaj-ish-prorektorit-te-universitetit-isa-boletini-ne-mitrovice-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-branislav-klajiq-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-pozites-apo-autoritetit-zyrtar/
http://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-ish-zyrtarit-i-doganes-se-kosoves-i-cili-akuzohej-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-branislav-klajiq-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-pozites-apo-autoritetit-zyrtar/
https://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-dy-zyrtaret-policor-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-dy-zyrtaret-policor-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/denimi-me-burgim-i-zevendesohet-me-gjobe-ish-zyrtarit-te-komunes-se-skenderaj-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/denimi-me-burgim-i-zevendesohet-me-gjobe-ish-zyrtarit-te-komunes-se-skenderaj-i-akuzuar-per-korrupsion/
http://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-i-akuzuari-per-vepren-penale-keqperdorim-i-pozites-apo-autoritetit-zyrtar/
http://www.rolpik.org/te-akuzuarit-per-korrupsion-gjykata-e-mitrovices-i-shqipton-denim-te-kushtezuar/
http://www.rolpik.org/te-akuzuarit-per-korrupsion-gjykata-e-mitrovices-i-shqipton-denim-te-kushtezuar/
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3.000 euro si dhe dënim plotësues “Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën 

publike ose në shërbimin publik” në periudhë prej 2 viteve.129 Aktgjykim dënues në drejtim 

të veprës penale “Marrja e ryshfetit” kjo gjykatë morri ndaj 14 zyrtarëve policor ndaj të cilëve 

shqiptoi në total dënim me burgim prej 16 vite e 1 muaj, dhe dënim me gjobë në shumën 

totale prej 20,000.00 euro. Ndaj të njejtëve poashtu gjykata shqiptoi edhe dënimin 

plotësues atë të ndalimit të ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose ne 

shërbimin publik, në periudhë prej 3 viteve.130 

Aktgjykime dënuese në 2 raste kjo gjykatë morri në drejtim të veprës penale “Mos raportimi 

ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i 

detyrimeve financiare”, ku të akuzuarit në njërin rast i shqiptoi dënim me gjobë në shumë 

prej 400 euro, ndërsa në rastin P.nr.701/19 gjykata ka shqiptuar dënim me burgim prej tre 

muajve dhe dënim me gjobë në vlerë prej 200 euro. Mirëpo me pëlqimin e të akuzuarës dhe 

mbrojtësit të saj, gjykata dënimin me burgim e kishte zëvendësuar me gjobë në vlerë prej 

300 euro.131   

 

Gjykata Themelore në Gjilan gjatë këtij viti ka marrë gjithsej 15 aktgjykime për veprat penale 

të natyrës korruptive dhe 1 aktvendim për hudhje të aktakuzës. Sa i përket aktgjykimeve 

janë marr 7 aktgjykime liruese, dhe 8 aktgjykime dënuese.132 Ndërsa, në 1 rast gjykata ka 

marr aktvendim për hudhje të aktakuzës, sepse sipas gjykatës nuk ka elemente të veprës 

penale keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurimin publik.133 

Kurse nga aktgjykimet dënuese kjo gjykatë tri prej tyre i morri në drejtim të veprës penale 

“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, ku në rastin PKR.nr.89/20 ndaj të akuzuarit 

për këtë vepër penale gjykata ka shqiptuar dënim me gjobë në shumën 500 euro dhe dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 8 muajve. Në po të njejtin rast ndaj të akuzuarit për 

“Veprimtari të pandërgjegjshme ekonomike” gjykata ka shqiptuar dënim me gjobë në 

shumën 3.500 euro. 134  Në rastin PKR.nr.75/21, ndaj të akuzuarit shqiptoi dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 5 muaj i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit është zëvëndësuar 

 

 

129 Drejtësia Sot, shtator 2021 ‘Pas pranimit të fajësisë, shpallet fajtor zyrtari i Komunës së Mitrovicës i akuzuari për korrupsion’ (linku: 
http://www.rolpik.org/pas-pranimit-te-fajesise-shpallet-fajtor-zyrtari-i-komunes-se-mitrovices-i-akuzuariper-korrupsion/ )  
130 Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Shpallen fajtor katërmbëdhjetë ish-zyrtar policor të akuzuar për korrupsion’ (linku: https://www.rolpik.org/shpallen-
fajtor-katermbedhjete-ish-zyrtar-policor-te-akuzuar-per-korrupsion/ )  
131 Drejtësia Sot, maj 2021 ‘Në seancën e shqyrtimit fillestar, pranon fajësinë e akuzuar për mos raportim apo raportim të rremë të pasurisë’ 
(linku: https://www.rolpik.org/ne-seancen-e-shqyrtimit-fillestar-pranon-fajesine-e-akuzuar-per-mos-raportim-apo-raportim-te-rreme-te-
pasurise/ ) 
132 Të dhënat e ofruara për GjTh të Mitrovicës bazohen sipas monitorimit të Drejtësia Sot.  
133 Drejtësia Sot nëntor, 2021 ‘Hudhet aktakuza e Prokurorisë Themelore në Gjilan në rastin për keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik’ 
(linku: https://www.rolpik.org/hudhet-aktakuza-e-prokurorise-themelore-ne-gjilan-ne-rastin-per-keqperdorim-dhe-mashtrim-ne-prokurim-
publik-2/ )  
134 Drejtësia Sot tetor, 2021 ‘Dënohet me burg dhe gjobë zyrtari i pyjeve në Kamenicë i akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare’ (linku: 
https://www.rolpik.org/denohet-me-burg-dhe-gjobe-zyrtari-i-pyjeve-ne-kamenice-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/)   

http://www.rolpik.org/pas-pranimit-te-fajesise-shpallet-fajtor-zyrtari-i-komunes-se-mitrovices-i-akuzuariper-korrupsion/
https://www.rolpik.org/shpallen-fajtor-katermbedhjete-ish-zyrtar-policor-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/shpallen-fajtor-katermbedhjete-ish-zyrtar-policor-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/ne-seancen-e-shqyrtimit-fillestar-pranon-fajesine-e-akuzuar-per-mos-raportim-apo-raportim-te-rreme-te-pasurise/
https://www.rolpik.org/ne-seancen-e-shqyrtimit-fillestar-pranon-fajesine-e-akuzuar-per-mos-raportim-apo-raportim-te-rreme-te-pasurise/
https://www.rolpik.org/hudhet-aktakuza-e-prokurorise-themelore-ne-gjilan-ne-rastin-per-keqperdorim-dhe-mashtrim-ne-prokurim-publik-2/
https://www.rolpik.org/hudhet-aktakuza-e-prokurorise-themelore-ne-gjilan-ne-rastin-per-keqperdorim-dhe-mashtrim-ne-prokurim-publik-2/
https://www.rolpik.org/denohet-me-burg-dhe-gjobe-zyrtari-i-pyjeve-ne-kamenice-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
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në dënim me gjobë në shumë prej 2.800 euro135, ndërkaq që në rastin PKR.nr.202/19, ndaj 

të akuzuarit për po të njejtën veprën penale shqiptoi dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

90 ditë i cili u zëvëndesua në dënim me gjobë në shumë prej 700 euro. Në po të njejtin rast 

katër persona ngarkoheshin me veprën penale “Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës 

zyrtare”, të cilët gjykata i shpalli fajtor duke iu shqiptuar njërit nga të akuzuarit dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 120 ditë, i cili u zëvëndësua me 2.000 euro gjobë, njërit dënim 

me burgim prej 150 ditë i cili iu zëvëndësua me 1.500 euro gjobë, dhe dy të tjerëve dënim 

me burgim prej 90 ditë i cili i’u zëvëndësua me 1.000 euro gjobë.136 Për veprën penale 

“Përvetësim në detyrë”, në rastin PKR.nr.60/19, kjo gjykatë shqiptoi dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 7 muaj i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari për periudhën 

prej 1 viti nuk kryen vepër tjetër penale, si dhe dënim me gjobë në shumë prej 500 euro.137 

Ndërkaq që në dy raste morri aktgjykim dënues për veprën penale “Marrje e ryshfetit”, në 

rastin PKR.nr.32/19, të akuzuarin e dënoi me dënim unik me gjobë në shumën prej 3.000 

euro138, kurse në rastin PKR.nr.80/21 i akuzuari u dënua me 7 muaj burgim efektiv dhe 

dënim me gjobë në shumën prej 500 euro. Ndaj të njejtit gjykata shqiptoi edhe dënim 

plotësues “Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin 

publik” në periudhën prej 1 viti.139 Aktgjykim dënues kjo gjykatë morri edhe në drejtim të 

veprës penale “Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik”, ku shqiptoi dënim me 

burgim prej 6 muaj, i cili dënim është zëvëndësuar me dënim me gjobë prej 3600 euro, si 

dhe dënim me gjobë prej 1.500 euro. Në tërësi gjykata ndaj të njejtit ka shqiptuar dënim 

unik me gjobë në shumën prej 5.100 euro.140 Në drejtim të veprës penale “Falsifikimi i  

dokumentit zyrtar”, kjo gjykatë morri aktgjykim dënues në rastin PKR.nr.185/19, ku ka 

shqiptuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 6 muajve, mirëpo, pas kërkesës së të 

akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, gjykata dënimin me burg e ka zëvendësuar në dënim me 

gjobë në shumën prej 5.000 euro. Në të njejtin rast, gjykata ka shqiptuar edhe dënimin 

plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin 

publik” në periudhën prej 2 viteve. 141 Aktgjykimet liruese u morrën ngase sipas gjykatës 

 

 

135 Drejtësia Sot prill, 2021 ‘Dënim me gjobë ndaj komandantit të zjarrfikësve në Kamenicë i akuzuar për keqpërdorim pozite’ (linku: 
https://www.rolpik.org/denim-me-gjobe-ndaj-komandantit-te-zjarrfikesve-ne-kamenice-i-akuzuar-per-keqperdorim-pozite/ ) 
136 Drejtësia Sot, korrik 2021 ‘Dënohen me gjobë komandanti Kristë Gjokaj dhe 5 policët e akuzuar për keqtrajtimin e qytetarit të prangosur’ 
(linku: https://www.rolpik.org/denohen-me-gjobe-komandanti-kriste-gjokaj-dhe-5-policet-e-akuzuarper-keqtrajtimin-e-qytetarit-te-prangosur/ 
)  
137 Drejtësia Sot, qershor 2021 „Shpallet fajtor asistenti i kryesuesit të Kuvendit në Kllokot i akuzuar për përvetësim në detyrë‟ (linku: 
https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-asistenti-i-kryesuesit-te-kuvendit-ne-kllokot-i-akuzuar-per-pervetesimne-detyre/)  
138  Drejtësia Sot, qershor 2021 „Shpallet fajtor roja i pyllit në Komunën e Kamenicës i akuzuar për ryshfet‟ (linku: 
https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-roja-i-pyllit-ne-komunen-e-kamenices-i-akuzuar-per-ryshfet/)  
139  Drejtësia Sot, korrik 2021 ‘Dënohet me burg dhe i ndalohet ushtrimi i funksioneve publike zyrtarit të Gjykatës në Prishtinë’ 
https://www.rolpik.org/denohet-me-burg-dhe-i-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-zyrtarit-te-gjykates-ne-prishtine/)    
140 Drejtësia Sot, korrik 2021 ‘Pranon fajësinë, dënohet me gjobë i akuzuari për keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik’ (linku: 
https://www.rolpik.org/pranon-fajesine-denohet-me-gjobe-i-akuzuari-per-keqperdorim-dhe-mashtrim-ne-prokurim-publik/)  
141 Drejtësia Sot, nëntor 2021 ‘Dënohet me gjobë dhe i ndalohet ushtrimi i funksioneve publike zyrtarit të Komunës së Gjilanit’ (linku: 
https://www.rolpik.org/denohet-me-gjobe-dhe-i-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-zyrtarit-te-komunes-se-gjilanit/) 

https://www.rolpik.org/denim-me-gjobe-ndaj-komandantit-te-zjarrfikesve-ne-kamenice-i-akuzuar-per-keqperdorim-pozite/
https://www.rolpik.org/denohen-me-gjobe-komandanti-kriste-gjokaj-dhe-5-policet-e-akuzuarper-keqtrajtimin-e-qytetarit-te-prangosur/
https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-asistenti-i-kryesuesit-te-kuvendit-ne-kllokot-i-akuzuar-per-pervetesimne-detyre/
https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-roja-i-pyllit-ne-komunen-e-kamenices-i-akuzuar-per-ryshfet/
https://www.rolpik.org/denohet-me-burg-dhe-i-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-zyrtarit-te-gjykates-ne-prishtine/
https://www.rolpik.org/pranon-fajesine-denohet-me-gjobe-i-akuzuari-per-keqperdorim-dhe-mashtrim-ne-prokurim-publik/
https://www.rolpik.org/denohet-me-gjobe-dhe-i-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-zyrtarit-te-komunes-se-gjilanit/
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nuk është arritur të provohet se të akuzuarit kanë kryer veprat penale për të cilat akuzohen. 

Kështu në rastet PKR.nr.73/20142, PKR.nr.91/20143, PKR.nr.94/19144, PKR.nr.81/21145, 

dhe PKR.nr.31/20146 në drejtim të veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar”, kjo gjykatë morri pesë aktgjykime liruese. Aktgjykim lirues kjo gjykatë morri edhe në 

rastin PKR.nr.142/21 ndaj të akuzuarit për veprën penale “Falsifikim i dokumentit zyrtar”, si 

dhe në rastin PKR.nr.810/20, ndaj të akuzuarit për veprën penale “Mos raportimi ose 

raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i 

detyrimeve financiare”.147 

Gjykata Themelore në Gjakovë sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2021 ka marr gjithsej 12 

aktgjykime, dhe 1 aktvendim për hudhje të aktakuzës. Nga të dhënat për aktgjykimet, 

rezulton se 4 prej tyre janë marrë nga Departamenti i Përgjithshëm i kësaj gjykate për 

veprën penale “Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, dhuratave, i 

dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”, ndërkaq Departamenti për Krime të 

Rënda ka marrë 9 aktgjykime në drejtim të veprave penale që hyjnë në kapitullin e veprave 

penale kundër korrupsionit. Teksa, aktvendimi për hudhje të aktakuzës nga gjykata është 

marr në rastin PKR.nr.33/13148 pasi që ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale.149 

 

 

142  Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Për herë të katërt lirohen nga akuza ish-drejtori i Urbanizmit në Gjilan dhe të tjerët’ (linku: 
https://www.rolpik.org/per-here-te-katert-lirohen-nga-akuza-ish-drejtori-i-urbanizmit-ne-gjilan-dhe-te-tjeret/)  
143 Drejtësia Sot, shtator 2021 ‘Aktgjykim lirues ndaj inspektorëve komunal të Kamenicës, akuzoheshin për keqpërdorim të detyrës zyrtare gjatë 
kontrollit të masave kundër Covid-19’ (linku: https://www.rolpik.org/aktgjykim-lirues-ndajinspektoreve-komunal-te-kamenices-akuzoheshin-
per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare-gjate-kontrollit-te-masave-kundercovid-19/  
144 Drejtësia Sot, janar 2021 ‘Shefi dhe ish-drejtori i Kadastrit në Novobërdë lirohen nga akuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare’ (linku: 
https://www.rolpik.org/shefi-dhe-ish-drejtori-i-kadastrit-ne-novoberde-lirohen-nga-akuza-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/) 
145Drejtësia Sot, dhjetor 2021 ‘Lirohen nga akuza të akuzuarit për mashtrim me subvencione dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare’ (linku: 
https://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-te-akuzuarit-per-mashtrim-me-subvencione-dhe-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/)   
146 Drejtësia Sot, dhjetor 2021 ‘Lirohet nga akuza drejtori i Urbanizmit në Gjilan i akuzuar se lëshoi dy leje ndërtimore në kundërshtim me ligjin’ 
(linku: https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-drejtori-i-urbanizmit-ne-gjilan-i-akuzuar-se-leshoi-dy-leje-ndertimore-ne-kundershtim-me-
ligjin/)   
147 Drejtësia Sot, maj 2021 ‘Lirohet nga akuza nënkryetari i Komunës së Kamenicës i akuzuar për deklarim të rrejshëm të pasurisë’ (linku: 
Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘Parashkruhet vepra penale ndaj drejtorit gjeneral të “Industria Elektromekanike” në Fushë Kosovë, i akuzuar për 
përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës’ (linku: https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-nenkryetari-i-komunes-se-kamenices-i-akuzuar-per-
deklarim-terrejshem-te-pasurise/)  
148 Nga Gjykata Themelore në Gjakovë, më datë 16 mars 2022 KGJK-së lidhur me arsyet e parashkrimit të këtij rast  është ofruar kjo përgjigje: 
“Lënda PKR.nr.33/13 (gjykatësi me është ngarkuar me datën 02.01.2021) lidhur me këtë çështje, Gjykata ka marr aktvendim ku e ka hedhur 
akuzën dhe ka pushuar procedurën penale për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale, ku nga ana Prokurorisë Komunale në Gjakovë 
(ish), tani e Prokurorisë Themelore në Gjakovë – Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzën me numër PP.nr.107/12, të datës 
09.03.2012, kundër të akuzuarit Muhamed Abdurahmanoviq nga Janja – Tuzell, Republika e Bosnjës dhe Hercegovinës, për shkak të veprës 
penale përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës nga neni 340 parg.2 të KPPRK-së, Gjykata ka marr një mori veprimesh ku dhe është lëshuar 
urdhëresa për sjelle me forcë në seance me dt.15.07.2014, ndaj të akuzuarit të lartë cekur, por nuk është realizuar, po ashtu nëpërmjet 
Ministrisë së Drejtësisë, është kërkuar që të akuzuarit të i dorëzohet ftesa dhe akuza në Republikën e Bonjës me dt.29.07.2014, mirëpo nuk 
është realizuar, ndërsa pas këtyre veprimeve Gjykata ka lëshuar Urdhërese për shpalljen e Letër rreshtimit me numër PKR.nr.33/13 të 
dt.22.03.2016, mirëpo nga ana e Policisë së Kosovës kjo urdhëresë nuk është realizuar. Gjykata duke analizuar veprën penale përvetësimit gjatë 
ushtrimit të detyrës nga neni 340 parg.2 të KPPRK-së, është parapare dënimi me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet, që do të 
thotë se parashkrimi relativ sipas dispozitës së nenit 90 parag.1 nënparag.4 të KPPRK-së, paraqitet kur kalon koha prej 5 viteve, nga momenti i 
kryerjes së veprës penale. Ndërsa sipas dispozitës të nenit 91 parag.6 të KPPRK-së paraqitet parashkrimi absolut paraqitet kur kalon dyfishi i 
kohës se afatit të parashkrimit relativ, përkatësisht periudha prej 10 vitesh. Ndërsa i akuzuari Muhamed Abdurahmanoviq, akuzohet se e ka 
kryer veprën penale në periudhën 13.06.2011 gjer me dt.06.09.2011 (koha e kryerjes së veprës penale) çka do të thotë se me dt.07.09.2021 
kanë kaluar 10 vite, për çka ndjekja penale nuk mund të ndërmerret nëse ka kaluar afati i lartcekur. Andaj parashkrimi tek kjo çështje ka arritur 
për shkak te mos sigurimit të prezencës së të akuzuarit pasi që i njëjti ka qenë shtetas i Bosnjës.” 

https://www.rolpik.org/per-here-te-katert-lirohen-nga-akuza-ish-drejtori-i-urbanizmit-ne-gjilan-dhe-te-tjeret/
https://www.rolpik.org/aktgjykim-lirues-ndajinspektoreve-komunal-te-kamenices-akuzoheshin-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare-gjate-kontrollit-te-masave-kundercovid-19/
https://www.rolpik.org/aktgjykim-lirues-ndajinspektoreve-komunal-te-kamenices-akuzoheshin-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare-gjate-kontrollit-te-masave-kundercovid-19/
https://www.rolpik.org/shefi-dhe-ish-drejtori-i-kadastrit-ne-novoberde-lirohen-nga-akuza-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-te-akuzuarit-per-mashtrim-me-subvencione-dhe-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-drejtori-i-urbanizmit-ne-gjilan-i-akuzuar-se-leshoi-dy-leje-ndertimore-ne-kundershtim-me-ligjin/
https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-drejtori-i-urbanizmit-ne-gjilan-i-akuzuar-se-leshoi-dy-leje-ndertimore-ne-kundershtim-me-ligjin/
https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-nenkryetari-i-komunes-se-kamenices-i-akuzuar-per-deklarim-terrejshem-te-pasurise/
https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-nenkryetari-i-komunes-se-kamenices-i-akuzuar-per-deklarim-terrejshem-te-pasurise/
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Për veprën penale “Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, 

dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”, në 3 rastet P.nr.421/21, 

P.nr.525/21, dhe P.nr.509/21 gjykata ka shqiptuar dënime me gjobë të cilat kanë qenë në 

shumën prej 300 euro, ndërsa në rastin P.nr.48/20 gjykata morri aktgjykim lirues ngase 

nuk është vërtetuar dashja për kryerjen e veprës penale.150 Kjo gjykatë morri tri aktgjykime 

dënuese në drejtim të veprës penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, ku në 

rastin PKR.nr.64/18 tre të akuzuarit i ka dënuar me dënim me kusht duke ia vërtetuar 

dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti e 6 muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, 

nëse në afatin e verifikimit prej 2 viteve, të njejtit nuk do të kryejnë vepër tjetër penale. 

Madje, gjykata ndaj tyre ka shqiptuar edhe dënimin plotësues ndalimin e ushtrimit të 

funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik, në kohëzgjatje prej 2 vitesh 

nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Po ashtu, të njëjtit i ka detyruar që në emër te 

dëmit të shkaktuar të dëmtuarës Komunës se Gjakovës, në mënyrë solidare t’ia 

kompensojnë dëmin në shumën prej 69.780.00 euro në afat prej 1 viti. 151  Në rastin 

PKR.nr.96/20, gjykata ndaj të akuzuarit të parë për veprën penale “Keqpërdorimi i detyrës 

apo autoritetit zyrtar” shqiptoi dënim me burgim prej 6 muaj i cili dënim u zëvëndësua në 

dënim me gjobë prej 2.500 euro, ndërkaq që i akuzuari i dytë për shkak të veprës penale 

“Deklarim i rremë” është dënuar me dënim me gjobë në shumë prej 500 euro.152 Kurse në 

rastin PKR.nr.117/20, gjykata të akuzuarin e parë për “Keqpërdorim të detyrës apo 

autoritetit zyrtar” e ka dnëuar me 1 vit burgim dhe dënim me gjobë në shumë prej 2000 

euro, ndërkaq të akuzuarin e dytë për të njejtën vepër penale e ka dënuar me 1 vit e 3 muaj 

burgim dhe dënim me gjobë në shumën prej 3.000 euro. Përveç kësaj, ndaj te akuzuarve 

gjykata ka shqiptuar edhe dënimin plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose në shërbimin publik” në periudhën prej 2 viteve.153 

Kjo gjykatë ka marr aktgjykim dënues edhe në drejtim të veprës penale “Falsifikim i 

dokumentit zyrtar”, duke shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 muajve në rastin 

PKR.nr.194/20, i cili dënim është zëvendësuar në dënim me gjobë në shumën prej 2.000 

euro.154 Për veprën penale “Dhënie e ryshfetit” në rastin PKR.nr.97/21, kjo gjykatë shqiptoi 

dënim me burgim prej 3 muaj i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i njejti nuk kryen 

 

 

 
149 https://www.rolpik.org/parashkruhet-vepra-penale-ndaj-drejtorit-gjeneral-te-industria-elektromekanike-ne-fushe-kosove-i-akuzuar-per-
pervetesim-gjate-ushtrimit-te-detyres/  
150 Drejtësia Sot, gusht 2021 ‘Lirohet nga akuza ish-asamblisti i “Alternativës” në Gjakovë, i akuzuar për mos raportim të pasurisë̈’ (linku: 
https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-ish-asamblisti-i-alternatives-ne-gjakove-i-akuzuar-per-mos-raportim-te%cc%88-pasurise%cc%88/)  
151 Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Dënohet me kusht dhe i ndalohet ushtrimi i funksioneve publike ish-Kryetarit të Komunës së Gjakovës, Pal Lekaj’ 
(linku: https://www.rolpik.org/denohet-me-kusht-dhe-i-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-ish-kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-
lekaj/)  
152 Drejtësia Sot, shtator 2021 ‘Në gjykimin për korrupsion shpallen fajtore mjekja dhe punëtorja e Spitalit Rajonal në Gjakovë’ (linku: 
https://www.rolpik.org/ne-gjykimin-per-korrupsion-shpallen-fajtore-mjekja-dhe-punetorja-e-spitalit-rajonalne-gjakove/)  
153 Drejtësia Sot, qershor 2021 „Denim me burgim dhe gjobë ndaj drejtorit dhe zyrtarit te Drejtorise se Urbanizmit ne Gjakove , te akuzuar per 
korrupsion‟ (linku: https://www.rolpik.org/de%cc%88nim-me-burgim-dhe-gjobe-ndaj-drejtorit-dhe-zyrtarit-te%cc%88-drejtorise%cc%88-
se%cc%88-urbanizmit-ne%cc%88-gjakove%cc%88-te%cc%88-akuzuar-pe%cc%88r-korrupsion/)  
154 Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Shpallet fajtor gjeometri i Drejtorisë për Kadastër Gjeodezi dhe Pronë në Komunën e Rahovecit i akuzuar për 
korrupsion’ (linku: https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-gjeometri-i-drejtorise-per-kadaster-gjeodezi-dhe-prone-ne-komunen-e-rahovecit-i-
akuzuar-per-korrupsion/) 

https://www.rolpik.org/parashkruhet-vepra-penale-ndaj-drejtorit-gjeneral-te-industria-elektromekanike-ne-fushe-kosove-i-akuzuar-per-pervetesim-gjate-ushtrimit-te-detyres/
https://www.rolpik.org/parashkruhet-vepra-penale-ndaj-drejtorit-gjeneral-te-industria-elektromekanike-ne-fushe-kosove-i-akuzuar-per-pervetesim-gjate-ushtrimit-te-detyres/
https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-ish-asamblisti-i-alternatives-ne-gjakove-i-akuzuar-per-mos-raportim-te%cc%88-pasurise%cc%88/
https://www.rolpik.org/denohet-me-kusht-dhe-i-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-ish-kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-lekaj/
https://www.rolpik.org/denohet-me-kusht-dhe-i-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-ish-kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-lekaj/
https://www.rolpik.org/ne-gjykimin-per-korrupsion-shpallen-fajtore-mjekja-dhe-punetorja-e-spitalit-rajonalne-gjakove/
https://www.rolpik.org/de%cc%88nim-me-burgim-dhe-gjobe-ndaj-drejtorit-dhe-zyrtarit-te%cc%88-drejtorise%cc%88-se%cc%88-urbanizmit-ne%cc%88-gjakove%cc%88-te%cc%88-akuzuar-pe%cc%88r-korrupsion/
https://www.rolpik.org/de%cc%88nim-me-burgim-dhe-gjobe-ndaj-drejtorit-dhe-zyrtarit-te%cc%88-drejtorise%cc%88-se%cc%88-urbanizmit-ne%cc%88-gjakove%cc%88-te%cc%88-akuzuar-pe%cc%88r-korrupsion/
https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-gjeometri-i-drejtorise-per-kadaster-gjeodezi-dhe-prone-ne-komunen-e-rahovecit-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-gjeometri-i-drejtorise-per-kadaster-gjeodezi-dhe-prone-ne-komunen-e-rahovecit-i-akuzuar-per-korrupsion/
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ndonjë vepër tjetër penale për periudhën prej 1 viti, si dhe dënim me gjobë prej 300 euro.155 

Për veprën penale “Marrje e ryshfetit”, në rastin PKR.nr.182/20, gjykata shqiptoi dënim me 

burgim prej 10 muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 1200 euro, si dhe dënim plotësues 

“ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik‟ në 

periudhën prej 2 viteve.156 Për të njejtën vepër penale, gjykata në rastin PKR.nr.149/20 ka 

shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 muajve, dhe dënim me gjobë në shumën 

prej 100 euro.157 Aktgjykim dënues kjo gjykatë ka marr edhe në drejtim të veprës penale 

“Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik” ku në rastin PKR.nr.118/21 e ka gjykuar 

të akuzuarin me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 muajsh, dënim ky i cili në bazë të 

marrëveshjes së lidhur me prokurorinë dhe të akuzuarin i është zëvendësuar në dënim me 

gjobë në shumë prej 2.500 euro. Gjykata, po ashtu duke vepruar nën marrëveshjen mbi 

pranimin e fajësisë të akuzuarin e ka dënuar edhe me dënim me gjobë në shumë prej 500 

eurosh. Madje, ndaj të të njejtit ka shqiptuar edhe dënimin plotësues atë të ndalimit të 

marrjes pjesë në procedurat për dhënien e kontratave në prokurim publik, në kohëzgjatje 

prej 1 viti.158 

Gjykata Themelore në Ferizaj gjatë këtij viti ka shpallur gjithsej 11 aktgjykime për lëndët e 

natyrës korruptive, prej tyre 9 aktgjykime dënuese dhe 2 aktgjykime liruese, ku në njërin 

rast në këtë aktgjykim lirues është marrë dhe aktgjykim refuzues. Në drejtim të veprave 

penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, në rastin PKR.nr.169/20 gjykata të 

akuzuarin e ka shpallur fajtor duke i shqiptuar dënim me burgim 6 muaj, i cili dënim me 

pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 6.000 euro. Po 

ashtu, të akuzuarit në të njejtin rast gjykata i ka shqiptuar edhe dënim plotësues ndalimi i 

ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik në kohëzgjatje 

prej 1 viti. Aktgjykim dënues për të njejtën vepër penale në rastin PKR.nr.105/20 kjo gjykatë 

ka shqiptuar dënim me burgim efektiv prej 1 viti.159 Ndërsa, për veprën penale “Dhënia e 

ryshfetit”, në rastin PP/I.nr.74/21 kjo gjykatë ka shqiptuar dënim me gjobë në shumën 500 

euro.160Po ashtu,  edhe në një rast  për vepër penale dhënia e ryshfetit nga neni 422 par.1 

KPRK-së, gjykata dha aktgjykimi dënues- dënim me burgim  3 muaj i cili i zëvendësohet me 

 

 

155 Drejtësia Sot, shtator 2021 ‘Dënim me kusht ndaj shtetasit nga Shqipëria që i dha 5 euro ryshfet në këmbim që të kalonte më shpejtë kufirin’ 
(linku: https://www.rolpik.org/denim-me-kusht-ndaj-shtetasit-nga-shqiperia-qe-i-dha-5-euroryshfet-ne-kembim-qe-te-kalonte-me-shpejte-
kufirin/)  
156 Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Shpallet fajtor ish-inspektori i ATK-së, i cili akuzohej për marrje ryshfeti’ (linku: https://www.rolpik.org/shpallet-
fajtor-ish-inspektori-i-atk-se-i-cili-akuzohej-per-marrje-ryshfeti/)   
157 Drejtësia Sot, dhjetor 2021 ‘Pas rigjykimit sërish shpallet fajtor për marrje ryshfeti Drejtori i shkollës në Malishevë, dënohet me burg efektiv 
dhe me gjobë’ (linku: https://www.rolpik.org/pas-rigjykimit-serish-shpallet-fajtor-per-marrje-ryshfeti-drejtori-i-shkolles-ne-malisheve-denohet-
me-burg-efektiv-dhe-me-gjobe/)  
158 Drejtësia Sot, nëntor 2021 ‘Dënohet me gjobë dhe i ndalohet pjesëmarrja në procedurat për dhënien e kontratave në prokurim publik 
drejtorit të kompanisë “Flamuri Sh.p.k.”, me seli në Malishevë’ (linku: https://www.rolpik.org/denohet-me-gjobe-dhe-i-ndalohet-pjesemarrja-
ne-procedurat-per-dhenien-e-kontratave-ne-prokurim-publik-drejtorit-te-kompanise-flamuri-sh-p-k-me-seli-ne-malisheve/)  
159 Drejtësia Sot, maj 2021 ‘Administrohen prova të reja në gjykimin ndaj ish-inspektori i Komunës së Shtimes, i akuzuar për korrupsion’ (linku: 
https://www.rolpik.org/administrohen-prova-te-reja-ne-gjykimin-ndaj-ish-inspektori-i-komunes-se-shtimes-i-akuzuar-per-korrupsion/)  
160 Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘Shtetasi turk dënohet me 500 euro gjobë për dhënie ryshfeti’ (linku: https://www.rolpik.org/shtetasi-turk-
denohet-me-500-euro-gjobe-per-dhenie-ryshfeti/)  

https://www.rolpik.org/denim-me-kusht-ndaj-shtetasit-nga-shqiperia-qe-i-dha-5-euroryshfet-ne-kembim-qe-te-kalonte-me-shpejte-kufirin/
https://www.rolpik.org/denim-me-kusht-ndaj-shtetasit-nga-shqiperia-qe-i-dha-5-euroryshfet-ne-kembim-qe-te-kalonte-me-shpejte-kufirin/
https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-ish-inspektori-i-atk-se-i-cili-akuzohej-per-marrje-ryshfeti/
https://www.rolpik.org/shpallet-fajtor-ish-inspektori-i-atk-se-i-cili-akuzohej-per-marrje-ryshfeti/
https://www.rolpik.org/pas-rigjykimit-serish-shpallet-fajtor-per-marrje-ryshfeti-drejtori-i-shkolles-ne-malisheve-denohet-me-burg-efektiv-dhe-me-gjobe/
https://www.rolpik.org/pas-rigjykimit-serish-shpallet-fajtor-per-marrje-ryshfeti-drejtori-i-shkolles-ne-malisheve-denohet-me-burg-efektiv-dhe-me-gjobe/
https://www.rolpik.org/denohet-me-gjobe-dhe-i-ndalohet-pjesemarrja-ne-procedurat-per-dhenien-e-kontratave-ne-prokurim-publik-drejtorit-te-kompanise-flamuri-sh-p-k-me-seli-ne-malisheve/
https://www.rolpik.org/denohet-me-gjobe-dhe-i-ndalohet-pjesemarrja-ne-procedurat-per-dhenien-e-kontratave-ne-prokurim-publik-drejtorit-te-kompanise-flamuri-sh-p-k-me-seli-ne-malisheve/
https://www.rolpik.org/administrohen-prova-te-reja-ne-gjykimin-ndaj-ish-inspektori-i-komunes-se-shtimes-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/shtetasi-turk-denohet-me-500-euro-gjobe-per-dhenie-ryshfeti/
https://www.rolpik.org/shtetasi-turk-denohet-me-500-euro-gjobe-per-dhenie-ryshfeti/
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gjobë në lartësi prej 300 euro si dhe dënim me gjobë në lartësi prej 200 euro. Githashtu 

edhe për një rast tjetër gjykata dha aktgjykim dënues për veprën penale kontrabandim i 

mallrave  nga neni 311 par.1 dhe veprës penale dhënia e ryshfetit nga neni 422 par.2 

KPRK-së ku janë akuzuar tre të akuzuar dhe gjykata për te akuzuarin e parë shqiptoi dënim 

unik me gjobë në lartësi prej 10.000 euro, për të akuzuarin e dytë dhe të tretë dënim me 

gjobë në lartësi secili nga 2000 euro. 

Po ashtu, aktgjykim dënues ka shqiptuar edhe në një rast për vepër penale keqpërdorimi 

dhe mashtrimi në prokurim publik nga neni 415 par.1 të KPRk-së, ku është shqiptuar 

aktgjykim dënues- dënim me gjobë 2000 euro i cili paguhet pas plotëfuqishmërisë si dhe 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti, i cili dënim me burgim nuk ekzekutohet nëse i 

akuzuari nuk kryen vepra tjetër penale në afat prej 1 viti, 

 

Sa i përket aktgjykimeve liruese, në rastin PKR.nr.100/19 gjykata morri aktgjykim lirues 

ndaj të akuzuarit për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe 

“Konflikti i interesit” ngaqë nuk është arritur të vërtetohet se i njejti ka kryer veprat penale 

më të cilat ngarkohej.161 Aktgjykim lirues për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës dhe 

autoritetit zyrtar” kjo gjykatë morri edhe në rastin PKR.nr.100/19 162  dhe në rastin 

PKR.nr.193/17, ku në këtë të fundit, gjykata ka marr edhe aktgjykim refuzues për të 

akuzuarit që akuzoheshin për veprën penale “Shmangia nga pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore”.163  

Kurse në drejtim të veprës penale mosraportimit ose raportimi i rremë i pasurisë, të të 

ardhurave, dhuratave i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare nga neni 430 

par.1, GJTH-Ferizaj ka shpallur 3 aktgjykime dënuese dhe atë në një rast ka shqiptuar dënim 

me gjobë në lartësi prej 3000 eurove, në një rast tjetër për këtë vepër ka shqiptuar dënim 

me gjobë në shumë prej 400 eurove dhe në një rast tjetër ka shqiptuar aktgjykim dënues-

vërejtje gjyqësore.164 

 

Nga të gjitha aktgjykimet dënuese të të gjitha rajoneve në Kosovë vlen të theksohet se të 

gjitha Gjykatat Themelore në nivel vendi kanë shqiptuar gjatë këtij viti dënim me burgim 

efektiv në drejtim të veprave penale të natyrës korruptive. Në këtë drejtim vlen të theksohet 

se dënimin më të lartë me burgim efektiv e ka shqiptuar Gjykata Themelore e Prishtinës e 

cila në drejtim të veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar” ndaj dy të 

 

 

161 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Shpallet i pafajshëm inspektori i ATK-së në Ferizaj, i akuzuar për keqpërdorim të detyrës 
zyrtare’ (linku: https://www.rolpik.org/shpallet-i-pafajshem-inspektori-i-atk-se-ne-ferizaj-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/)  
162 Drejtësia Sot, mars 2021 (linku: https://www.rolpik.org/shpallet-i-pafajshem-inspektori-i-atk-se-ne-ferizaj-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-
detyres-zyrtare/)  
163 Drejtësia Sot, gusht 2021 ‘Lirohet nga akuza zyrtari doganorë të akuzuar për korrupsion’ (linku:  https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-
zyrtari-doganore-te-akuzuar-per-korrupsion/)  
164 Të dhënat për GJTH-Ferizaj, më datë 14.03.2022, i kemi pranuar koment nga z. Mustaf Tahiri, kryetar  në Gjykatën Themelore Ferizaj. 

https://www.rolpik.org/shpallet-i-pafajshem-inspektori-i-atk-se-ne-ferizaj-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://www.rolpik.org/shpallet-i-pafajshem-inspektori-i-atk-se-ne-ferizaj-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://www.rolpik.org/shpallet-i-pafajshem-inspektori-i-atk-se-ne-ferizaj-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-zyrtari-doganore-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/lirohet-nga-akuza-zyrtari-doganore-te-akuzuar-per-korrupsion/
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akuzuarve secilit veç e veç, ka shqiptuar dënim me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 3 

viteve.165 Vlen të theksohet se në aktgjykimet dënuese të shpallura nga gjykatat në nivel 

vendi në drejtim të veprës penale “Dhënia e ryshfetit”, në të gjitha rastet kanë konfiskuar 

mjetet (shumën e të hollave), që janë përdorur për kryerjen e veprës penale. Në këtë drejtim 

duhet theksuar se për këtë vepër penale Gjykata Themelore në Prizren ka shqiptuar dënimin 

me gjobë më të lartë në shumën prej 600 euro, ndërkaq në gjykatat e tjera në nivel vendi 

kjo shumë ka variuar nga 200 deri në 500 euro. Duke trajtuar këto dënime të shqiptuara, 

mund të përfundohet se me këto lloje të dënimeve, gjykatat në të gjithë territorin e Kosovës, 

nuk kanë mundur të luajnë rolin e tyre adekuat në ndëshkimin e krimit dhe arritjen e qëllimit 

të dënimit. Shqiptimi i sanksioneve të ulëta penale dhe lartësia tejet e vogël e dënimit me 

burgim efektiv, janë treguesi më i mirë se si gjykatat konsiderojnë që duhet të trajtohet 

dukuria e korrupsionit në vend. Nga këto dënime vërehet se lëndët e korrupsionit në 

gjykatat e vendit kryesisht punohen me qëllimin e përfundimit të tyre si nevojë sa për të 

përmbushur numrin e lëndëve të përfunduara, ndërsa luftimi substancial i kësaj dukurie 

shoqërore dëshmohet të mos jetë qëllimi krucial i gjykatave në këtë periudhë. 

 

Trajtimi i lëndëve që bien nën kapitullin e veprave penale të korrupsionit nga Gjykata 

e Apelit për periudhën Janar-Dhjetor 2021 

 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë ka kompentecë lëndore dhe territoriale në 

gjithë territorin e Kosovës të vendosë dhe të trajtojë ankimimet e palëve që iu drejtohen 

vendimeve të gjykatave të shkallës së parë, ndër to edhe vendimet e dhëna nga këto gjykata 

për lëndët e natyrës korruptive. 

 

 

165 Drejtësia Sot, gusht 2021 ‘Dënohen me burgim dhe u ndalohet ushtrimi i funksioneve publike dy zyrtarëve të MI-së të akuzuar për 
korrupsion’ (linku: https://www.rolpik.org/denohen-me-burgim-dhe-u-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-dy-zyrtareve-te-mi-se-te-
akuzuar-per-korrupsion/)  

https://www.rolpik.org/denohen-me-burgim-dhe-u-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-dy-zyrtareve-te-mi-se-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/denohen-me-burgim-dhe-u-ndalohet-ushtrimi-i-funksioneve-publike-dy-zyrtareve-te-mi-se-te-akuzuar-per-korrupsion/
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Tabela nr.3 

 

 

Analizimi i tabelës nr.3 

 

Në bazë të statistikave të pranuara nga Gjykata e Apelit, mund të vërehet se kjo gjykatë ka 

qenë relativisht e ngarkuar me lëndë të natyrës korruptive. Nga të dhënat e ofruara shihet 

se kjo gjykatë për lëndët e natyrës korruptive në periudhën deri në muajin shtator 2021, ka 

trashëguar 14 lëndë nga periudhat paraprake, kurse ka pranuar 33 lëndë të reja. Për më 

tepër kjo gjykatë për këtë periudhë raportimit ka zgjidhur gjithsej 26 lëndë, që rezulton se 

edhe 21 lëndë mbesin ende në punë të cilat presin verdiktin final gjatë këtij viti. Nga lëndët 

e zgjidhura rezulton se në 14 raste vendimet e shkallës së parë janë vërtetuar, në 7 raste 

lëndët janë kthyer në rigjykim, në 1 rast sanksoni penal është ashpërsuar ndërkaq në 4 

raste sanksioni penal është zbutur.166  

Ndërsa bazuar në të dhënat e mbledhura nga monitorimi i Drejtësia Sot, kjo gykatë për 

periudhën e raportimit janar- dhjetor 2021 ka zgjidhur gjithsej 27 lëndë të natyrës së 

korrupsionit ku prej tyre ka kthyer në rigjykim 10 lëndë167 , ka vërtetuar 13 lëndë të 

 

 

166 Të dhëna të pranuara nga Gjykata e Apelit, sipas kërkesës zyrtare të Drejtësia Sot (Emaili i datës 01/11/2021). Vlen të theksohet se kësaj 
gjykate iu kemi drejtuar  tri herë me kërkesë për informata zyrtare për periudhën 1 janar 2021- 31 dhjetor 2021 por edhe përkundër  insistimit 
të vazhdueshëm nuk kemi pranuar përgjigje. 
167 Rastet e kthyera në rigjykim: Pkr.nr.80/21, link: https://www.rolpik.org/prokurorja-ne-pushim-vjetor-deshton-gjykimi-ndaj-zyrtarit-te-
gjykates-ne-prishtine/  Pkr.nr.  73/20, link: https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-lirues-ndaj-ish-drejtorit-te-urbanzimit-ne-gjilan-
dhe-inspektoreve-te-ndertimit/   Pkr.nr. 87/20, link: https://www.rolpik.org/denim-me-gjobe-ndaj-komandantit-te-zjarrfikesve-ne-kamenice-i-
akuzuar-per-keqperdorim-pozite /   Pkr.nr. 202/19 link: https://www.rolpik.org/i-demtuari-qe-u-rrah-i-prangosur-nga-zyrtaret-policor-u-kon-tu-
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https://www.rolpik.org/prokurorja-ne-pushim-vjetor-deshton-gjykimi-ndaj-zyrtarit-te-gjykates-ne-prishtine/
https://www.rolpik.org/prokurorja-ne-pushim-vjetor-deshton-gjykimi-ndaj-zyrtarit-te-gjykates-ne-prishtine/
https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-lirues-ndaj-ish-drejtorit-te-urbanzimit-ne-gjilan-dhe-inspektoreve-te-ndertimit/
https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-lirues-ndaj-ish-drejtorit-te-urbanzimit-ne-gjilan-dhe-inspektoreve-te-ndertimit/
https://www.rolpik.org/denim-me-gjobe-ndaj-komandantit-te-zjarrfikesve-ne-kamenice-i-akuzuar-per-keqperdorim-pozite%20/
https://www.rolpik.org/denim-me-gjobe-ndaj-komandantit-te-zjarrfikesve-ne-kamenice-i-akuzuar-per-keqperdorim-pozite%20/
https://www.rolpik.org/i-demtuari-qe-u-rrah-i-prangosur-nga-zyrtaret-policor-u-kon-tu-ma-marre-jeten-me-ka-lon-pa-fryme/
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gjykatave të shkallës së parë168 dhe ka ndryshuar 4 vendime të gjykatave të shkallës së 

parë.169 

 

Nga numri i rasteve të zgjidhura nga Gjykata e Apelit vlen të theksohet rasti PKR.nr.359/18, 

ku Gjykata e Apelit liroi nga akuza të akuzuarit për veprën penale „Keqpërdorim i pozitës 

apo autoritetit zyrtar‟, duke vërtetuar kështu vendimin e marrë nga Departamenti për Krime 

të Rënda i Gjykatës Themelore në Prishtinë.170 Vendim tjetër me rendësi që morri Gjykata e 

Apelit gjatë kësaj periudhe ishte edhe vendimi në rastin e njohur si „Pronto‟, ku kjo gjykatë 

liroi nga akuza dy prej të akuzuarve duke vërtetuar kështu vendimin e marrë nga shkalla e 

parë, ndërkaq që dënoi të akuzuarin e tretë me 1 vit e 4 muaj burgim me kusht për dy pika 

të aktakuzës që kishin të bënin me veprën penale të „Shkeljes së statusit të barabartë të 

qytetarëve të Republikës së Kosovës‟, të cilit edhe i është ndaluar ushtrimi i funksioneve në 

 

 

ma-marre-jeten-me-ka-lon-pa-fryme/ Rasti PKR.nr.67/19,linku: https://www.rolpik.org/arsyetimi-i-apelit-per-kthimin-ne-rigjykim-te-rastit-te-
kryetarit-te-klines-zenun-elezaj-i-akuzuar-per-korrupsion/ Rasti PAKR.nr.132/21 linku: https://www.rolpik.org/gjykata-e-apelit-kthen-ne-
rigjykim-rastin-ndaj-kater-zyrtareve-te-komunes-se-pejes-te-akuzuar-per-korrupsion/ .  Rasti PKR.nr.64/18) linku: 
https://www.rolpik.org/kthehet-ne-rigjykim-rasti-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-lekes-dhe-te-tjereve-te-akuzuar-per-
korrupsion/  Rasti PKR.nr.34/19 (data kur ka vendosur Gjykata e Apelit 26.01.2021) linku: https://www.rolpik.org/apeli-kthen-ne-rigjykim-
rastin-per-korrupsion-ndaj-ish-zyrtarit-te-gjendjes-civile-ne-komunen-e-gjakoves/ . Rasti PKR.nr.117/20 (data kur ka vendosur Gjykata e Apelit 
22.11.2021) linku:  https://www.rolpik.org/apeli-kthen-ne-rigjykim-rastin-e-drejtorit-dhe-zyrtarit-te%cc%88-drejtorise%cc%88-se%cc%88-
urbanizmit-ne%cc%88-gjakove%cc%88-te%cc%88-akuzuar-per-korrupsion/ Rasti , PAKR.nr.111/21, me datë 14.04.2021 linku: 
https://www.rolpik.org/apeli-kthen-ne-rivendosje-rastin-ndaj-ish-drejtorit-te-administrates-i-denuar-per-keqperdorim-detyre/ Rasti: 
PAKR.nr.331/2020, linku: https://www.rolpik.org/apeli-kthen-ne-rigjykim-rastin-e-ish-inspektorit-te-ndertimit-ne-prizren-i-denuar-per-mos-
rrenim-te-objekteve-pa-leje/  
168 Raste të vërtetuara: https://apeli.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PAKR_2021-173776_SQ.pdf     
Me vendimin e datës 13.10.2021, Gjykata e Apelit ka hudhur poshtë si të palejueshme ankesën e mbrojtëses së të akuzuarit, për shkak të 
tërheqjes së ankesës. Rasti: PKR.nr.133/20 (Refuzohet ankesa e mbrojtjes dhe prokurorisw)- Vërtetohet aktgjykimi i shkallës së parë 
https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-denues-ndaj-ish-inspektorit-te-kamenices-i-akuzuar-per-marrje-ryshfeti/ . Rasti 5.
 PAKR.nr.476/20 -Refuzohet ankesa e mbrojtjes (Vërtetohet akgjykimi i shkallës së parë) 
https://apeli.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PAKR_476_2020_SQ.pdf . Rasti: P.nr.168/2016 , link: 
https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-denues-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-klines-sokol- 
bashotes/),(https://www.rolpik.org/arsyetimi-i-apelit-per-vertetimin-e-aktgjykimit-denues-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-klines-sokol-
bashota/ Rasti.Pakr.nr.276/21: https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-lirues-ndaj-dy-zyrtareve-te-keds-it-te-akuzuar-per-marrje-
ryshfeti/). Rasti Pkr.nr.94/21, link: https://www.rolpik.org/caktohet-seanca-ne-gjykimin-per-korrupsion-ndaj-ish-drejtoreshes-per-kadaster-
gjeodezi-dhe-pronesi-ne-komunen-e-klines/).  Rasti   PAKR.nr.423/2020, link: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-
content/uploads/verdicts/AP_PAKR_423_2020_SQ.pdf .Rasti PAKR.nr.342/20 linku: 
 https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PAKR_342_2020_SQ.pdf . Rasti. PAKR.nr.2024/21 linku  
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PAKR_224_2021_SQ.pdf  Rasti Rasti PKR.nr.182/20 (data kur ka vendosur 
Gjykata e Apelit 08.10.2021) linku: https://www.rolpik.org/gjykata-e-apelit-verteton-denimin-ndaj-inspektorit-te-atk-se-i-akuzuar-per-
korrupsion/ Rasti: PKR.nr.152/20 (data kur ka vendosur Gjykata e Apelit 29.01.2021) linku:  https://www.rolpik.org/gjykata-e-apelit-verteton-
denimin-ndaj-ish-shefit-te-sherbimeve-publike-ne-malisheve-i-akuzuar-per-korrupsion/ . Rasti PAKR.nr.303/21 me datë 26.10.2021, kjo gjykatë 
e ka vërtetuar vendimin e Gjykatës Themelore në Prizren me nr.PKR.nr.107/19: https://www.rolpik.org/gjykata-e- apelit-verteton-vendimin-e-
shkalles-se-pare-ne-rastin-ndaj-zyrtares-se-ministrise-se- mjedisit-hadije-kasumi/ Rasti: PAKR.nr.107/21 me datë 22.04.2021,  
https://www.rolpik.org/gjykata-e- apelit-verteton-vendimin-e-shkalles-se-pare-ne-rastin-ndaj-ish-ministrit-te-kultures-kujtim-gashi.  
169 Raste të ndryshuara: Pkr.nr.144/21 (Ndryshohet aktvendimi i shkallës së parë) 
https://www.rolpik.org/deklarohet-i-pafajshem-i-akuzuari-qe-dyshohet-se-nuk-e-paraqiti-aktgjykimin-denues-gjate-aplikimit-per-tender/ . 
 Rasti: PKR.nr.32/19 (Hedhje poshtë e ankesës si e palejueshme)  
https://apeli.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PAKR_2021-173776_SQ.pdf Rasti PAKR.nr.326/21. Linku i raportimit: 
https://www.rolpik.org/apeli-e-liron-nga-akuza-ish-kryetarin-e-komunes-se-istogut-haki-rugoven-i-akuzuar-per-korrupsion/  
170  Drejtësia Sot, korrik 2021 „Apeli liron tetë ish- inspektorët e Komunës së Prishtinës, ndërkaq dy prej tyreve i‟u vërteton 
dënimin‟ (linku: https://www.rolpik.org/apeli-liron-tete-ish-inspektoret-e-komunes-se-prishtines-nderkaq-dy-prej-tyreve-iuverteton-denimin/)  

https://www.rolpik.org/i-demtuari-qe-u-rrah-i-prangosur-nga-zyrtaret-policor-u-kon-tu-ma-marre-jeten-me-ka-lon-pa-fryme/
https://www.rolpik.org/arsyetimi-i-apelit-per-kthimin-ne-rigjykim-te-rastit-te-kryetarit-te-klines-zenun-elezaj-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/arsyetimi-i-apelit-per-kthimin-ne-rigjykim-te-rastit-te-kryetarit-te-klines-zenun-elezaj-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-apelit-kthen-ne-rigjykim-rastin-ndaj-kater-zyrtareve-te-komunes-se-pejes-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-apelit-kthen-ne-rigjykim-rastin-ndaj-kater-zyrtareve-te-komunes-se-pejes-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/kthehet-ne-rigjykim-rasti-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-lekes-dhe-te-tjereve-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/kthehet-ne-rigjykim-rasti-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-lekes-dhe-te-tjereve-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/apeli-kthen-ne-rigjykim-rastin-per-korrupsion-ndaj-ish-zyrtarit-te-gjendjes-civile-ne-komunen-e-gjakoves/
https://www.rolpik.org/apeli-kthen-ne-rigjykim-rastin-per-korrupsion-ndaj-ish-zyrtarit-te-gjendjes-civile-ne-komunen-e-gjakoves/
https://www.rolpik.org/apeli-kthen-ne-rigjykim-rastin-e-drejtorit-dhe-zyrtarit-te%cc%88-drejtorise%cc%88-se%cc%88-urbanizmit-ne%cc%88-gjakove%cc%88-te%cc%88-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/apeli-kthen-ne-rigjykim-rastin-e-drejtorit-dhe-zyrtarit-te%cc%88-drejtorise%cc%88-se%cc%88-urbanizmit-ne%cc%88-gjakove%cc%88-te%cc%88-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/apeli-kthen-ne-rivendosje-rastin-ndaj-ish-drejtorit-te-administrates-i-denuar-per-keqperdorim-detyre/
https://www.rolpik.org/apeli-kthen-ne-rigjykim-rastin-e-ish-inspektorit-te-ndertimit-ne-prizren-i-denuar-per-mos-rrenim-te-objekteve-pa-leje/
https://www.rolpik.org/apeli-kthen-ne-rigjykim-rastin-e-ish-inspektorit-te-ndertimit-ne-prizren-i-denuar-per-mos-rrenim-te-objekteve-pa-leje/
https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-denues-ndaj-ish-inspektorit-te-kamenices-i-akuzuar-per-marrje-ryshfeti/
https://apeli.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PAKR_476_2020_SQ.pdf
https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-denues-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-klines-sokol-%20bashotes/),(https:/www.rolpik.org/arsyetimi-i-apelit-per-vertetimin-e-aktgjykimit-denues-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-klines-sokol-bashota/
https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-denues-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-klines-sokol-%20bashotes/),(https:/www.rolpik.org/arsyetimi-i-apelit-per-vertetimin-e-aktgjykimit-denues-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-klines-sokol-bashota/
https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-denues-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-klines-sokol-%20bashotes/),(https:/www.rolpik.org/arsyetimi-i-apelit-per-vertetimin-e-aktgjykimit-denues-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-klines-sokol-bashota/
https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-lirues-ndaj-dy-zyrtareve-te-keds-it-te-akuzuar-per-marrje-ryshfeti/
https://www.rolpik.org/apeli-verteton-aktgjykimin-lirues-ndaj-dy-zyrtareve-te-keds-it-te-akuzuar-per-marrje-ryshfeti/
https://www.rolpik.org/caktohet-seanca-ne-gjykimin-per-korrupsion-ndaj-ish-drejtoreshes-per-kadaster-gjeodezi-dhe-pronesi-ne-komunen-e-klines/
https://www.rolpik.org/caktohet-seanca-ne-gjykimin-per-korrupsion-ndaj-ish-drejtoreshes-per-kadaster-gjeodezi-dhe-pronesi-ne-komunen-e-klines/
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PAKR_423_2020_SQ.pdf%20.Rasti%20PAKR.nr.342/20
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PAKR_423_2020_SQ.pdf%20.Rasti%20PAKR.nr.342/20
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PAKR_342_2020_SQ.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PAKR_224_2021_SQ.pdf
https://www.rolpik.org/gjykata-e-apelit-verteton-denimin-ndaj-inspektorit-te-atk-se-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-apelit-verteton-denimin-ndaj-inspektorit-te-atk-se-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-apelit-verteton-denimin-ndaj-ish-shefit-te-sherbimeve-publike-ne-malisheve-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-apelit-verteton-denimin-ndaj-ish-shefit-te-sherbimeve-publike-ne-malisheve-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-
https://www.rolpik.org/gjykata-e-
https://www.rolpik.org/deklarohet-i-pafajshem-i-akuzuari-qe-dyshohet-se-nuk-e-paraqiti-aktgjykimin-denues-gjate-aplikimit-per-tender/
https://apeli.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PAKR_2021-173776_SQ.pdf
https://www.rolpik.org/apeli-e-liron-nga-akuza-ish-kryetarin-e-komunes-se-istogut-haki-rugoven-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/apeli-liron-tete-ish-inspektoret-e-komunes-se-prishtines-nderkaq-dy-prej-tyreve-iuverteton-denimin/
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administratën publike apo shërbimin publik në kohëzgjatje prej 2 viteve. 171  Gjithashtu, 

Gjykata e Apelit, më datë 19 tetor 2021 kishte njoftuar se ka vërtetuar aktgjykimin lirues të 

shkallës së parë ndaj ish-ministres së Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, e cila 

akuzohej për mosdeklarim të pasurisë. Apeli ka konsideruar se aktgjykimi i Departamentit të 

Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prishtinë nuk është përfshirë në asnjë shkelje 

ligjore, për faktin se nga provat e administruara nuk është vërtetuar se e akuzuara ka kryer 

veprën penale që i vihet në barrë, andaj edhe me të drejtë 

është liruar nga akuza.172 

Po ashtu vlen të theksohet se kjo gjykatë liroi nga akuza edhe ish- kryetarin e komunës së 

Istogut, i akuzuar për veprën konflikt interesi. Për këtë rast Gjykata e Pejës, në qershor të 

vitit 2021, kishte marrë vendim me të cilin kishte shqiptuar dënim me burg efektiv në 

kohëzgjatje prej 1 viti si dhe dënimin plotësues “Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike apo shërbimin publik” në kohëzgjatje prej 1 viti i cili dënim do të 

ekzekutohet pasi që i akuzuari ta vuaj dënimin me burg. Gjykata e Apelit me vendimin 

PAKR.nr.326/21, me datën 21.11.2021, ndryshoi vendimin e gjykatës së shkallës së parë 

nga aktgjykimi dënues në aktgjykim lirues.173 

Ndërsa kjo gjykatë më 8 korrik 2021, e ka kthyer në rigjykim rastin ndaj ish-kryetarit të 

Komunës së Gjakovës, ku së bashku me disa persona tjerë akuzohen për veprën penale 

“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Për këtë rast Gjykata Themelore e Gjakovës 

të akuzuarit i kishte shpallur fajtor dhe dënuar me dënime me kusht dhe gjobë si dhe kishte 

shqiptuar dënimin plotësues ndalimi i ushtrimit të funksionit në administratë publike në 

kohëzgjatje prej 2 viteve ndaj ish-kryetarit dhe 2 zyrtareve tjerë.174 

 

 

 

171 Drejtësia Sot, shtator 2021 „Apeli liron nga të gjitha akuzat Adem Grabovcin për rastin “Pronto” (linku: 
http://www.rolpik.org/apeli-liron-nga-te-gjitha-akuzat-adem-grabovcin-per-rastin-pronto/)  
  
172 P.nr.1360/21: Drejtësia Sot, Tetor 2021: Apeli vërteton aktgjykimin lirues për mosdeklarim të pasurisë ndaj ish-Ministrises Meliza Haradinaj-
Stublla: link: https://www.rolpik.org/apelit-verteton-aktgjykimin-lirues-per-mos-deklarim-te-pasurise-ndaj-ish-ministres-meliza-haradinaj-
stublla/  
173 Gjykata e Apelit: vendiimi nr. PAKR.nr.326/21, i marrë me datën 21.11.2021, raportuar në Rolpik në linkun: https://www.rolpik.org/apeli-e-
liron-nga-akuza-ish-kryetarin-e-komunes-se-istogut-haki-rugoven-i-akuzuar-per-korrupsion/  
174 Gjykata e Apelit- vendim i datës 8 korrik 2021: i raportuar në Rolpik në linkun: https://www.rolpik.org/kthehet-ne-rigjykim-rasti-ndaj-ish-
kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-lekes-dhe-te-tjereve-te-akuzuar-per-korrupsion/  

http://www.rolpik.org/apeli-liron-nga-te-gjitha-akuzat-adem-grabovcin-per-rastin-pronto/
https://www.rolpik.org/apelit-verteton-aktgjykimin-lirues-per-mos-deklarim-te-pasurise-ndaj-ish-ministres-meliza-haradinaj-stublla/
https://www.rolpik.org/apelit-verteton-aktgjykimin-lirues-per-mos-deklarim-te-pasurise-ndaj-ish-ministres-meliza-haradinaj-stublla/
https://www.rolpik.org/apeli-e-liron-nga-akuza-ish-kryetarin-e-komunes-se-istogut-haki-rugoven-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/apeli-e-liron-nga-akuza-ish-kryetarin-e-komunes-se-istogut-haki-rugoven-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/kthehet-ne-rigjykim-rasti-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-lekes-dhe-te-tjereve-te-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/kthehet-ne-rigjykim-rasti-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-lekes-dhe-te-tjereve-te-akuzuar-per-korrupsion/
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Trajtimi i lëndëve që bien nën kapitullin e veprave penale të korrupsionit nga Gjykata 

Supreme për vitin 2021 

 

Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës sipas të dhënave zyrtare për veprat penale të 

natyrës korruptive ka pasur 21 lëndë në punë, të cilat gjatë kësaj periudhe kohore edhe 

kanë marrur verdiktin final.175 Nga lëndët e zgjidhura nga kjo gjykatë, në 13 prej tyre gjykata 

ka refuzuar si të pabazuara kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të ushtruara ndaj 

vendimeve të shkallës më të ultë176, në 3 raste e ka hudhur poshtë kërkësën për mbrojtjen 

e ligjshmërisë177, ndërkaq në 5 raste ka aprovuar kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë178. 

Vlen të ceket se në rastin PML.nr.60/2021, Gjykata Supreme aprovoi kërkesën për 

mbrojtjen e ligjshmërisë të ushtruar nga mbrojtësi i të dënuarit Sh.B., në drejtim të veprës 

penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 par.1 të KPRK-së, duke 

vendosur kështu që sa i përket pjesës dënuese të marrë me vendimin e Gjykatës së Apelit, 

APS.nr.33/2020 të datës 15.12.2020, çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së dytë në 

rigjykim.179 

 

LUFTIMI I KRIMIT TË ORGANIZUAR NË SISTEMIN E DREJTËSISË NË KOSOVË 

 

Drejtësia Sot gjatë vitit 2021, ka monitoruar në mënyrë sistematike punën e gjykatave dhe 

prokurorive lidhur me trajtimin e lëndëve të krimit të organizuar, të cilat bien në kompetencë 

të Departamenteve për Krime të Rënda në të gjitha gjykatat e Kosovës. Mirëpo, që nga 

funksionalizimi i Departamentit Special në Gjykatën Themelore të Prishtinës, këto lëndë 

janë duke u gjykuar në këtë departament.  

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat lidhur më lëndët e krimit të organizuar që 

trajtohen në Gjykatat Themelore të Kosovës, e po ashtu edhe statistikat e numrit të 

aktakuzave të ngritura nga ana e prokurorive përkatëse.  

 

 

 

 

 

 

175 Të dhëna të pranuara nga Gjykata Supreme e Kosovës, sipas kërkesës zyrtare të Drejtësia Sot (Emaili i datës 07/02/2022) 
176 Rastet: PML.nr.332.2020, PML nr. 338/2020, PML.nr. 353/2020, PML.nr. 27/2021, PML nr. 82/2021, PML nr.92/2021, PML nr.98/2021, PML 
nr. 29/2021, PML nr. 92/2021,  PML nr. 145/2021, PML.nr. 214/2021, PML nr. 428/2021, PML nr. 474/2021,  
177 Rastet PML nr. 120/2021, PML nr. 147/2021,  PML nr. 302/2021. 
178  Rastet PML nr. 34/2021, PML nr. 159/2021,  PML 132/2021, PML nr. 159/2021,  PML.nr. 205/2021. 
179 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Gjykata Supreme i kthen në rivendosje shkallës së dytë rastin ndaj ish-kryetarit të 
Komunës së Lipjanit Shukri Bujës’ (linku: https://www.rolpik.org/gjykata-supreme-i-kthen-ne-rivendosje-shkalles-se-dyte-rastin-ndaj-ish-
kryetarit-te-komunes-se-lipjanit-shukri-bujes/)  

https://www.rolpik.org/gjykata-supreme-i-kthen-ne-rivendosje-shkalles-se-dyte-rastin-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-lipjanit-shukri-bujes/
https://www.rolpik.org/gjykata-supreme-i-kthen-ne-rivendosje-shkalles-se-dyte-rastin-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-lipjanit-shukri-bujes/
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Tabela nr.4 

 

Analizmi i tabelës nr.4 

 

Sipas të dhënave të paraqitura në tabelën e mësipërme rezulton se GjTh në Prishtinë, ajo e 

Pejës dhe e Mitrovicës mbeten edhe me tutje gjykatat e vetme në vend të cilat trajtojnë 

lëndë të krimit të organizuar. Për Drejtësia Sot është mjaft shqetësuese fakti se GjTh në 

Pejë dhe ajo në Mitrovicë ende nuk kanë arritur të zgjidhin asnjë lëndë të kësaj natyre të 

cilat mbesin aktive pranë këtyre gjykatave. Ndërkaq që nga të dhënat e raportimeve të 

Prokurorit të Shtetit rezulton se PSRK gjatë kësaj periudhe ka ngritur 2 aktakuza ndaj 20 

personave për krim të organizuar. Ndërkaq nga të dhënat zyrtare të dërguara nga 

Të dhënat për 

periudhën 

kohore 
DREJTËSIA SOT  

JANAR-DHJETOR 

2021 

  

  GJTH Prishtinë 

GJTH 

Prizren 

GJTH 

Pejë 

GJTH 

Mitrovicë 

GJTH 

Ferizaj GJTH Gjilan 

GJTH 

Gjakovë 

KRIM I 

ORGANIZUAR DKR DS DKR DKR DKR DKR DKR DKR 

  

Të 

trashëguara 29 13 0 2 16 0 0 0 

Të pranuara  0 3 0 0 0 0 0 0 

Të zgjidhura 1 0 0 0 0 0 0 0 

Në punë 28 16 0 2 16 0 0 0 

  

  

Prishtinë 

 

Aktakuzat e 

ngritura PSRK PTHP 

  2 0 
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Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë rezulton të jenë pranuar 3 lëndë të 

reja në këtë drejtim.180 Aktakuza e parë sipas raportimeve është ngritur me datë 08 maj 

2021 për veprën penale “Krimi i organizuar” nga neni 277 paragrafi 1 të KPRK-së në 

lidhshmëri edhe me veprën “Blerja, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të 

narkotikeve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike” dhe “Mbajtje në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve”, ndaj 5 personave. Ndërkaq që aktakuza e dytë 

është ngritur më datë 14 shtator 2021 për veprën penale "Pjesëmarrja ose organizimi i 

grupit kriminal të organizuar" “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe  

Keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike” ndaj 15 personave.181 

 

Llojet e aktgjykimeve të nxjerrura 

 

 

Të dhënat për 

periudhën kohore 

JANAR-DHJETOR 

2021  

DREJTËSIA SOT  

Krim i organizuar 
 

AKTGJYKIME GJTH Prishtinë GJTH Mitrovice GJTH Peje 

Dënuese 1 0 0 

Liruese  0 0 0 

Refuzuese 0 0 0 

Tabela nr.5 

 

 

 

 

 

180 Të dhëna të siguruara nga Gjykata Themelore në Prishtinë, sipas kërkesës së Drejtësia Sot (Emaili i datës 28 janar 2022) 
181 Të dhëna në bazë të raporteve të Prokurorit të Shtetit për periudhën prill-shtator 2021 (Vërejtje: Në këtë periudhë nuk përfshihen datat 3, 
20, 21, 22 Prill 2021, datat 1, 6, 15, 18, 19, dhe 20 Maj 2021, datat 7, 12, 16 dhe 24 Qershor 2021, datat 22 dhe 23 Korrik 2021, datat 4, 5, 9 dhe 
16 Gusht 2021, dhe datat 2, 15 dhe 23 Shtator 2021, ngase raportet nuk janë dërguar e as publikuar në uebfaqe të Prokurorit të Shtetit). 
Drejtësia Sot ka parashtruar kërkesë zyrtare për sigurimin e të dhënave në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës mirëpo të njejtit nuk 
janë përgjigjur në kërkesën e parashtruar (Emaili i datës 01/10/2021). 
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Analizimi i tabelës nr.5 

 

Gjatë kësaj periudhe të raportimit sipas të dhënave zyrtare është zgjidhur vetëm një lëndë e 

krimit të organizuar. Ndërkaq, duke u bazuar në të dhënat e monitorimit të Drejtësia Sot 

janë zgjidhur 3 lëndë nga gjykatat e angazhuara me krim të organizuar në nivel vendi. 

Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë, në rastin PS.nr.39/19 shpalli 

aktgjykim dënues ndaj 9 të akuzuarve për veprat penale “Krim i organizuar” dhe veprën 

penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge”. Për 9 të akuzuarit në total gjykata shqiptoi dënim më burgim prej 

45 vite e 6 muaj, si dhe dënim me gjobë në shumë totale prej 25.500.00 euro. Gjykata 

poashtu obligoi njërin nga të akuzurit në kompenzimin e dëmit për shmangie nga tatimi në 

vlerë rreth 6 mijë euro.182 Në rastin PS.nr.05/2020 gjykata, shpalli fajtor 4 të akuzuarit për 

veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, të cilët 

akuzohen me një numër të madh të personave në rastin e njejtë edhe për krim të 

organizuar, procedurë e cila është ende duke u zhvilluar pranë këtij departamenti. Ndaj 

këtyre të akuzuarve gjykata shqiptoi në total dënim me gjobë në shumë prej 2.600 euro.183 

Një rast i njëjtë ka ndodhur edhe në rastin PS.nr.28/19, ku ndaj të akuzuarit për veprën 

penale “Kontrabandim me migrant” gjykata shqiptoi 6 muaj burgim i cili me pelqimin e të 

akuzuarit u zëvëndësua në 3.400 euro gjobë, si dhe dënim me gjobë në shumë prej 10.000 

euro. Edhe në këtë rast fillimisht aktakuza ishte ngritur ndaj 8 personave si krim i organizuar 

mirëpo me arritjen e marrëveshjes me Prokurorinë, të njejtit kishin bërë rikualifikim të 

veprës në vetëm “Kontrabandim me migrant”.184 

 

Gjykata e Apelit dhe lufta kundër krimit të organizuar 

 

 

 

 

 

 

 

182 Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Shpallen fajtor të akuzuarit për krim të organizuar me narkotik nga Shqipëria në Kosovë’ 
(linku: http://www.rolpik.org/shpallen-fajtor-te-akuzuarit-per-krim-te-organizuar-me-narkotik-nga-shqiperia-ne-kosove/)  
183 Drejtësia Sot, qershor 2021 „Shpallen fajtor katër nga të akuzuarit për armëmbajtje pa leje në rastin ndaj anëtarëve të familjes Fazliu dhe të 
tjerëve‟ (linku: http://www.rolpik.org/shpallen-fajtor-kater-nga-te-akuzuarit-per-armembajtje-pa-lejene-rastin-ndaj-anetareve-te-familjes-
fazliu-dhe-te-tjereve/)  
184 Drejtësia Sot, qershor 2021 „Të akuzuarit për kontrabandim me migrantë i shqiptohet 6 muaj burgim dhe 10 mijë euro gjobë‟ (linku: 
https://www.rolpik.org/te-akuzuarit-per-kontrabandim-me-migrante-i-shqiptohet-6-muaj-burgim-dhe-10-mijeeuro-gjobe/)  
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http://www.rolpik.org/shpallen-fajtor-te-akuzuarit-per-krim-te-organizuar-me-narkotik-nga-shqiperia-ne-kosove/
http://www.rolpik.org/shpallen-fajtor-kater-nga-te-akuzuarit-per-armembajtje-pa-lejene-rastin-ndaj-anetareve-te-familjes-fazliu-dhe-te-tjereve/
http://www.rolpik.org/shpallen-fajtor-kater-nga-te-akuzuarit-per-armembajtje-pa-lejene-rastin-ndaj-anetareve-te-familjes-fazliu-dhe-te-tjereve/
https://www.rolpik.org/te-akuzuarit-per-kontrabandim-me-migrante-i-shqiptohet-6-muaj-burgim-dhe-10-mijeeuro-gjobe/
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Tabela nr.6 

 

Analizimi i tabelës nr.6 

 

Sa i përket të dhënave për rastet e krimit të organizuar, vërejmë se Gjykata e Apelit për këtë 

periudhë raportimi ka trashëguar një lëndë nga periudhat paraprake, e cila lëndë ka marrë 

verdiktin final gjatë kësaj periudhe duke u kthyer në rigjykim në shkallë të parë.  

Nga kjo rezulton se kjo gjykatë për periudhat e ardhshme nuk ka asnjë lëndë aktive të kësaj 

natyre. Po ashtu, theksojmë se përkundër kërkesave të vazhdueshme që iu kemi drejtuar 

kësaj gjykate për të siguruar qasje në të dhënat zyrtare për rastet e krimit të organizuar per 

periudhën Janar-Dhjetor 2021, kjo gjykatë nuk ka kthyer asnjë përgjigje.185 

                

LUFTIMI I VEPRËS PENALE TË PASTRIMIT TË PARAVE NË SISTEMIN E DREJTËSISË NË 

KOSOVË 
 

 

Të dhënat për periudhën kohore 

JANAR-DHJETOR 2021  
DREJTËSIA SOT  

PASTRIMI I PARAVE 
GJTH Prishtinë GJTH Prizren 

DKR DS DKR 

Të trashëguara 4 5 1 

Të pranuara 0 0 0 

Të zgjidhura  0 1 0 

Në punë 4 4 1 

 

Aktakuzat e ngritura PSRK PTHP  

 5   

 

Tabela nr.7 

 

 

185 Kërkesa e parë u parashtrua më datë 25 janar 2020, kërkesa e dytë më  7 shkurt 2022 dhe kërkesa e tretë më datë 25 shkurt 2022. Gjykatës 
së Aapelit iu kemi drejtuar me kërkesë për qasje që të na sigurojë informacioni zyrtare për lëndët  e korrupsionit, krimit të organizuar, pastrimit 
të parave e rasteve të OSHP-së, por e njëjta nuk na ka kthyer përgjigje. 



55 
 
 

Analizimi i tabelës nr.7 

 

Nga tabela e paraqitur më lartë rezulton se GjTh në Prishtinë dhe GjTh në Prizren janë të 

vetmet Gjykata Themelore në nivel vendi të cilat trajtojnë raste të pastrimit të parave në 

nivel vendi. Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës Themelore në Prishtinë ka 

trashëguar nga periudhat e kaluara 4 lëndë të kësaj natyre të cilat ende nuk kanë marrë 

epilog përfundimtar. Ndërkaq Departamenti Special i kësaj gjykate ka trashëguar 5 lëndë të 

pastrimit të njëra prej të cilave është zgjidhur brenda kësaj periudhe, që nëkupton se edhe 

4 lëndë aktive të shpërlarjes së parave presin verdiktin final nga kjo gjykatë.186 Ndërkaq që 

GjTh në Prizren në këtë drejtim ka të trashëguar një lëndë të kësaj natyre e cila ende pret 

epilogun përfundimtar. Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë morri 

aktgjykim lirues në rastin PS.nr.13/2019 ndaj dy të akuzuarve për veprën penale 

„Shpërlarja e parave‟, ngase nuk u arrit të vërtetohet se të njejtit kanë kryer veprën penale 

me të cilën ngarkoheshin.187 Kurse që sipas raportimeve të Prokurorit të Shtetit gjatë kësaj 

periudhe të raportimit PSRK ka ngritur 7 aktakuza për shpërlarje të parave. Aktakuza e parë 

është ngritur me datë 09 janar 2021 për veprat penale  “Organizimi i skemave piramidale 

dhe bixhozit të paligjshëm“, “Kontrabandimi i mallrave”, “Shmangia nga tatimi“dhe 

“Shpërlarja e parave“. Aktakuza e dytë është ngritur me datë 16 shkurt 2021 për veprat 

penale “Ushtrim i ndikimit”, “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “Shpëlarje e 

parasë”. Aktakuza e tretë është ngritur me 02 korrik 2021 në drejtim të veprave penale 

“Shpëlarje e parave”, “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar në bashkëkryerje” si dhe 

“Mashtrimi”. Aktakuza e katërt është ngritur me datë 17 gusht 2021 për veprat penale 

“Tregtia e ndaluar“, dhe “Shpëlarja e parave”. Aktakuza e pestë është ngritur me datë 18 

dhjetor 2021 për veprat penale “Blerja, pranimi dhe fshehja e sendeve të përfituara me 

vepër penale” dhe "Pastrimi i parasë". 

 

 

 

 

 

 

 

186 Të dhëna të sigurara nga GjTh në Prishtinë, sipas kërkesës zyrtare të Drejtësia Sot (Emaili i datës 27/01/2022) 
187 Drejtësia Sot, prill 2021 „Lirohen nga akuza për shpërlarje të parave të akuzuarit që dyshoheshin se me paratë e fituara nga shitblerja e 
narkotikëve kanë blerë dy banesa‟ (linku: http://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-per-shperlarje-te-paravete-akuzuarit-qe-dyshoheshin-se-
me-parate-e-fituara-nga-shitblerja-e-narkotikeve-kane-blere-dy-banesa/)  

http://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-per-shperlarje-te-paravete-akuzuarit-qe-dyshoheshin-se-me-parate-e-fituara-nga-shitblerja-e-narkotikeve-kane-blere-dy-banesa/
http://www.rolpik.org/lirohen-nga-akuza-per-shperlarje-te-paravete-akuzuarit-qe-dyshoheshin-se-me-parate-e-fituara-nga-shitblerja-e-narkotikeve-kane-blere-dy-banesa/
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Gjykata e Apelit dhe lufta kundër pastrimit të parave 

 

Sa i përket lëndëve të pastrimit të parave për këtë periudhë të raportimit Gjykata e Apelit 

nuk na është ofruar ndonjë iformacion nëse ka trashëguar nga periudhat e kaluara asnjë 

apo ka pranuar ndonjë lëndë të re gjatë kësaj periudhe. Në të dhënat që na janë ofruar për 

raporitn Prill- Shtator 2021 jemi njoftuar se kjo Gjykatë nuk ka trajtuar asnjë lëndë të kësaj 

natyre gjatë kësaj periudhe.188 

 

TRAJTIMI I RASTEVE TË ORGANIT SHYQRTUES TË PROKURIMIT (OSHP) NË DEPARTAMENTIN 

ADMINISTRATIV DHE ATË EKONOMIK NË GJYKATËN THEMELORE NË PRISHTINË 
 

Në kuadër të Gjykatës Themelore në Prishtinë funksionojnë edhe Departamenti për Ҫështje 

Administrative dhe Departamenti për Ҫështje Ekonomike, që kanë kompetencë lëndore në 

të gjithë Republikën e Kosovës. Në fokusin e projektit “Monitorimi i Sistemit Gjyqësor dhe 

Prokurorial në Kosovë” ka qenë raportimi i seancave në të cilat si palë në procedurë ishte 

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP). Procedura e prokurimit publik është e rregulluar me 

ligjin për prokurimin publik në Kosovë, përkatësisht Ligjin Nr.05/L-092 për ndryshimin dhe 

plotësimin e ligjit nr. 04/l-042 për prokurimin publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar 

dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/l-237 dhe me Ligjin nr. 05/l-068. Qëllimi i këtij ligji është të 

siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve 

publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve 

kontraktuese në Kosovë. 

 

 

 

188 Të dhënat zyrtare të siguruara nga Gjykata e Apelit, sipas kërkesës zyrtare të Drejtësia Sot (Emaili i datës 0.1/11/2021)  

Të dhënat për periudhën 

kohore 

JANAR-DHJETOR 2021 

DREJTËSIA SOT  

GJTH Prishtinë 

Organi Shqyrtues i 

Prokurimit 

(OSHP) 

Departamenti për Ҫështje 

Administrative 

Departamenti për Ҫështje 

Ekonomike 

 

Të trashëguara 155 2 

Të pranuara  9 0 
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Tabela nr.9 

 

Analizimi i tabelës nr.9 

 

Bazuar në të dhënat e mbledhura, në tabelën e mësipërme janë paraqitur statistikat e 

këtyre rasteve të trajtuara në departamentet përkatëse.189 Siç shihet, GjTh e Prishtinës – 

Departamenti për Çështje Administrative ka trashëguar nga periudhat e kaluara 155 lëndë, 

ndërkaq që për këtë periudhë të raportimit ka pranuar 9 lëndë të reja, 7 prej të cilave janë 

pranuar ne muajin prill ndërkaq që 2 prej tyre në muajin korrik. Duke qenë se ky 

Departament nuk ka ofruar të dhëna sa i përket lëndëve të zgjidhura, nga ankesat e 

ushtruara në gjykatën e shkallës së dytë rezultojnë të kenë përfunduar 14 raste, e që i bie 

se si raste aktive janë edhe 150 raste që presin verdikt final nga shkalla e parë.190 Ndërkaq 

Departamenti për Çështje Ekonomike i kësaj gjykate ka trashëguar nga periudhat e kaluara 

2 lëndë ku si palë është OSHP, të cilat lëndë ende nuk ka marrë verdikt final nga kjo 

gjykatë.191 

 

Trajtimi i rasteve të OSHP-së nga Gjykata e Apelit 

 

Gjykata e Apelit në raport me konfliktet administrative pranë Departamentit Administrativ, si 

gjykatë e shkallës së dytë gjatë kësaj periudhe të monitorimit ka pranuar gjithsej 14 lëndë, 

ndërkaq ka trashëguar 3 lëndë nga periudhat paraprake. Në këtë drejtim kjo gjykatë ka 

vendosur lidhur me 7 ankesa të ushtruara kundër aktgjykimeve të shkallës së pare, ku në 5 

raste ka vërtetuar vendimet e shkallës së parë ndërkaq që në 2 raste ka kthyer çështjen ne 

rigjykim. Si lëndë aktive gjatë kësaj periudhe mbesin edhe 10 lëndë që presin epilogun 

përfundimtar nga kjo gjykatë. 

Ndërkaq në lidhje me trajtimin e lëndëve në shkallë të dytë, për lëndë qe trajtohen nga 

Departamenti për Çështje Ekonomike, kjo gjykatë ka njoftuar se gjatë kësaj periudhe nuk ka 

 

 

189 Të dhënat e paraqitura në këtë raport janë vazhdimësi e raportit prill-shtator 2021, pasiqë edhe pëkundër kërkesës së parashtruar më datë 
25 janar 2021,nga Drejtësia Sot,  GjykataThemelore e Prishtinës nuk ka ofruar  ende asnjë përgjigje për këto raste për periudhën Janar-Dhjetor 
2021. 
190 Drejtësia Sot ka dërguar kërkesë për qasje në informata publike në Gjykatën Themelore në Prishtinë në lidhje me 
sigurimin e të dhënave për OSHP, mirëpo ka pranuar të dhëna vetëm sa i përket lëndëve të pranuara, e jo për lëndët e 
trashëguara, zgjidhura apo aktive (Emaili i datës: 01/10/2021) 
191 Të dhëna nga moniorimi sistematik i Drejtësia Sot, ngase Gjykata Themelore në Prishtinë nuk është përgjigjur në 
kërkesën zyrtare të ushtruar nga Drejtësia Sot (Emaili i datës 01/10/2021) 

Të zgjidhura 14 0 

Në punë 150 2 
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pranuar asnjë lënde të re, e nuk ka asnjë lëndë aktive në punë që ende nuk ka marrë 

verdikt final.192 

 

TRANSPARENCA E SISTEMIT GJYQËSOR DHE PROKURORIAL NË RAPORT ME KËRKESAT E 

DREJTUARA NGA DREJTËSIA SOT 
 

E drejta për qasje në dokumente publike është e drejtë fundamentale e cila garantohet me 

kushtetutë, ligje si dhe konventa ndërkombëtare. Kjo e drejtë garantohet me nenin 41 të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës si dhe nenin 10 të Konventës Evropiane për 

Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut. E drejta e qasjes në dokumente publike në Kosovë, 

rregullohet me Ligjin Nr. 06/L-081 Për Qasje në Dokumente Publike, të hyrë në fuqi në 

korrik të 2019, me të cilin është shfuqizuar Ligji Nr. 03/L-215 Për Qasje në Dokumente 

Publike, i dhjetorit 2010.  

Kërkesat për qasje në dokumente publike apo për ripërdorim të dokumenteve publike 

trajtohen nga cilido institucion publik që posedon dokumentin publik të kërkuar. Zyrtari 

përgjegjës brenda institucionit publik, me vendim, lejon ose refuzon qasjen në dokumente 

publike. Nëse institucioni publik nuk e disponon dokumentin e kërkuar, menjëherë, por jo 

më vonë se pesë (5) ditë pune nga dita e pranimit të kërkesës nga kërkuesi, detyrohet që ta 

informojë dhe udhëzojë kërkuesin për tek institucioni publik përkatës.  

Në rast se institucioni publik nuk ka njohuri për institucionin publik tjetër që mund të 

disponoi dokumentin, menjëherë, por jo më vonë se shtatë (7) ditë pune nga dita e pranimit 

të kërkesës nga kërkuesi, detyrohet që ta informojë për këtë kërkuesin dhe ta udhëzojë atë 

që t’i drejtohet Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Agjencia obligohet të konfirmojë nëse 

dhe cili institucion publik e disponon atë dokument, por jo më vonë se shtatë (7) ditë pune 

nga dita e pranimit të kërkesës, të njoftojë për këtë kërkuesin.Pas pranimit të kërkesës 

institucioni publik detyrohet që brenda shtatë (7) ditëve prej kohës së regjistrimit të 

kërkesës, të nxjerrë vendim për lejimin e qasjes në dokumentin e kërkuar ose të nxjerrë 

vendim të arsyetuar për refuzimin e plotë apo të pjesshëm dhe informon kërkuesin për të 

drejtën që ai ka për të kërkuar rishqyrtimin e kërkesës si dhe kur dhe ku të paraqitet 

kërkesa e tillë.  

Kur dokumenti publik i kërkuar, i cili në bazë të një vlerësimi të arsyeshëm shihet të jetë i 

nevojshëm për mbrojtjen e jetës apo lirisë së një personi, institucioni publik detyrohet të 

ofrojë përgjigje brenda afatit prej dyzet e tetë (48) orëve. Institucioni publik mund të 

vazhdojë afatin për marrjen e vendimit për qasje në dokumente publike më së shumti edhe 

 

 

192 Të dhëna zyrtare të pranuara nga Gjykata e Apelit, sipas kërkesës zyrtare të Drejtësia Sot (Emaili i datës 01/11/2021) dhe  janë vazhdimësi e 
raportit prill-shtator 2021, pasiqë edhe pëkundër kërkesës së parashtruar më datë 28  janar 2022, dhe 22 shkurt 2022 nga Drejtësia Sot,  
GjykataThemelore e Prishtinës nuk ka ofruar  ende asnjë përgjigje për këto raste për periudhën Janar-Dhjetor 2021 
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për pesëmbëdhjetë (15) ditë shtesë, në rastet kur dokumenti duhet të kërkohet brenda një 

numri të madh të dokumenteve apo jashtë institucionit publik; ose me një kërkesë kërkohen 

një numër i madh i dokumenteve publike, nga e njëjta palë. 

Drejtësia Sot gjatë vitit 2021, ka dorëzuar një mori kërkesash për qasje në dokumente dhe 

të dhëna publike me të cilat disponojnë institucionet publike. Kërkesa e tilla kishin të bënin 

me sigurimin e aktgjykimeve, aktvendimeve, informimit në lidhje me lëndët që Drejtësia Sot 

i monitoron, si dhe të dhëna statistikore në lidhje me këto lëndë. 

Nga gjithsej 89 kërkesat e dërguara për këtë periudhë kohore, në 65 prej tyre Drejtësia Sot 

ka pranuar informacionin e kërkuar ndërkaq që në 25 prej tyre ende nuk ka pranuar 

përgjigjje, përkatësisht kërkësat janë refuzuar. Në këtë drejtim duhet cekur se 

transparencën më të lartë në këto kërkesa e ka treguar GjTh dhe PTh në Mitrovicë, si dhe 

GjTh dhe PTh në Prizren, të cilat institucione i janë përgjigjur pozitivisht të gjitha kërkesave 

të drejtuara nga Drejtësia Sot. Ndërkaq që sa i përket mungesës së përgjigjeve në këtë 

drejtim prijnë Gjykata e Apelit dhe GjTh në Prishtinë. Gjykata e Apelit nga gjithsejt 10 

kërkesat e dërguara ka kthyer përgjigje në 4 prej tyre193, ndërkaq që GjTh në Prishtinë nga 9 

kërkesat e dërguara ka kthyer përgjigjie në 5 prej tyre. Mungesa e transparencës nga 

Gjykata e Apelit për këtë periudhë kohore është e kuptueshme për shkak të mungesës së 

Zyrtarit për Informim dhe Media, mirëpo një gjë e tillë nuk mund të thuhet edhe për GjTh në 

Prishtinë e cila veçse ka zyrtaren për informim. Mirëpo duke pasur parasysh numrin e madh 

të gjyqtarëve dhe lëndëve që kjo gjykatë trajton, Drejtësia Sot konsideron se duhet rritur 

asistenca në zyrën për informim në këtë gjykatë, apo të rritet numri i zyrtarëve për informim, 

ashtu që transparenca të jetë në nivelin e duhur. Probleme sa i përket zyrtarëve për 

informim që një kohë të gjatë ka edhe GjTh në Mitrovicë, i cili vend është ende bosh, e për 

të cilën Drejtësia Sot ka rekomanduar të plotësohet vazhdimisht. Andaj si përfundim 

Drejtësia Sot, i rekomandon KGJK-së që të ndërmarr veprimet sa më të shpejta në drejtim të 

plotësimit të vendeve të lira për zyrtarë për informim në Gjykatën e Apelit dhe GjTh në 

Mitrovicë, si dhe të konsiderojë si mundësi rritje e numrit të zyrtarëve për informim në GjTh 

në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 Nga ana e KGJK-se kemi marre kete pergjigje: “Nga Administratori i Gjykates se Apelit, kemi pranuar koment se gjendja e krijuar lidhur me 
kete çështje eshte si rezultat i dorëheqjes se Zyrtarit per Informim.”. 
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SHKELJET PROCEDURALE TË EVIDENTUARA GJATË PERIUDHËS SË MONITORIMIT 
 

Mos respektimi i afateve ligjore për mbajtjen e seancave 

 

Drejtësia Sot gjatë monitorimit sistematik të seancave gjyqësore gjatë kësaj periudhe të 

raportimit, ka hasur në dy lloj të shkeljeve sa i përket afateve për caktimin dhe mbajtjen e 

seancave gjyqësore. Shkelja e parë ka të bëjë me mos respektimin e afatit për caktimin e 

shqyrtimit fillestar, kurse shkelja e dytë për mos respektimin e afatit ligjor për caktimin dhe 

mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor sipas afateve të parapara në Kodin e Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës nr.04/L-123 (KPPRK).  

 

Si shembuj konkret të veprimit në kundërshtim me dispozitat ligjore, Drejtësia Sot gjatë 

monitorimit i ka hasur në pothuajse të gjitha gjykatat në nivel vendi. Në këtë rast gjykatat 

kanë vepruar në kundërshtim me nenin 242 par.4, që i përket caktimit të shqyrtimit fillestar. 

Ky nen shprehimisht thotë 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”. Në rastin PKR.nr.197/19 të Gjykatës Themelore në Gjakovë, aktakuza ndaj 

të akuzuarve është ngritur më 16 tetor 2020, ndërkaq deri në momentin e raportimit nga 

Drejtësia Sot, pra deri në mars të vitit 2021 ende nuk është mbajtur shqyrtimi fillestar për 

këtë rast.194 Seanca në fjalë, ka arritur të mbahet më 8 prill 2021, pra 6 muaj pas ngritjes 

së aktakuzës. 195  Rast tjetër në Gjykatën Themelore në Gjakovë është edhe rasti 

PKR.nr.64/18, ku gjykata ka tejkaluar afatin ligjore për 17 ditë në raport me një të akuzuar, 

për shkak se pas ngritjes së aktakuzës me datën 25 maj 2016, shqyrtimi fillestar ishte 

caktuar me datën 12 korrik 2016. Ndërkaq ndaj dy të akuzuarve tjerë në këtë rast, 

aktakuza ishte ngritur me 10 prill 2018, ndërsa shqyrtimi fillestar ishte mbajtur me 31 maj 

2018, duke tejkaluar afatin kohor për 20 ditë.196 Situata të ngjashme në këtë komunë u 

evidentuan edhe në rastin PKR.nr.229/20.197Në rastin PKR.nr.491/21 në GjTh në Prizren 

 

 

194 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘4 muaj pas ngritjes së aktakuzës ndaj tre punëtorëve të Spitalit të Përgjithshëm “Isa Grezda” 

në Gjakovë, ende nuk dihet se kur do të mbahet shqyrtimi fillestar’ (linku: https://www.rolpik.org/4-muaj-pas-ngritjes-se-

aktakuzes-ndaj-tre-punetoreve-te-spitalit-te-pergjithshem-isa-grezda-ne-gjakove-ende-nuk-dihet-se-kur-do-te-mbahet-

shqyrtimi-fillestar/ ) 
195 Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Mohojnë akuzën për korrupsion ish-drejtori i infermierisë dhe dy punëtoret e Spitalit “Isa 

Grezda” në Gjakovë’ (linku: https://www.rolpik.org/mohojne-akuzen-per-korrupsion-ish-drejtori-i-infermierise-dhe-dy-punetoret-e-spitalit-
isa-grezda-ne-gjakove/)  
196 Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Trajtimi i rastit të keqpërdorimit me subvencione nga ish-Kryetari i Komunës së Gjakovës, 

Pal Lekaj’ (linku: https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-keqperdorimit-me-subvencione-nga-ish-kryetari-i-komunes-se-

gjakoves-pal-lekaj/ ) 
197 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Gjykata e Gjakovës nuk cakton shqyrtimin fillestar në rastin për korrupsion, shkel dispozitat 

ligjore të kodit të procedurës penale’ (linku: https://www.rolpik.org/gjykata-e-gjakoves-nuk-cakton-shqyrtimin-fillestar-ne-

rastin-per-korrupsion-shkel-dispozitat-ligjore-te-kodit-te-procedures-penale/ ) 

https://www.rolpik.org/4-muaj-pas-ngritjes-se-aktakuzes-ndaj-tre-punetoreve-te-spitalit-te-pergjithshem-isa-grezda-ne-gjakove-ende-nuk-dihet-se-kur-do-te-mbahet-shqyrtimi-fillestar/
https://www.rolpik.org/4-muaj-pas-ngritjes-se-aktakuzes-ndaj-tre-punetoreve-te-spitalit-te-pergjithshem-isa-grezda-ne-gjakove-ende-nuk-dihet-se-kur-do-te-mbahet-shqyrtimi-fillestar/
https://www.rolpik.org/4-muaj-pas-ngritjes-se-aktakuzes-ndaj-tre-punetoreve-te-spitalit-te-pergjithshem-isa-grezda-ne-gjakove-ende-nuk-dihet-se-kur-do-te-mbahet-shqyrtimi-fillestar/
https://www.rolpik.org/mohojne-akuzen-per-korrupsion-ish-drejtori-i-infermierise-dhe-dy-punetoret-e-spitalit-isa-grezda-ne-gjakove/
https://www.rolpik.org/mohojne-akuzen-per-korrupsion-ish-drejtori-i-infermierise-dhe-dy-punetoret-e-spitalit-isa-grezda-ne-gjakove/
https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-keqperdorimit-me-subvencione-nga-ish-kryetari-i-komunes-se-gjakoves-pal-lekaj/
https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-keqperdorimit-me-subvencione-nga-ish-kryetari-i-komunes-se-gjakoves-pal-lekaj/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-gjakoves-nuk-cakton-shqyrtimin-fillestar-ne-rastin-per-korrupsion-shkel-dispozitat-ligjore-te-kodit-te-procedures-penale/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-gjakoves-nuk-cakton-shqyrtimin-fillestar-ne-rastin-per-korrupsion-shkel-dispozitat-ligjore-te-kodit-te-procedures-penale/
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kanë kaluar më shumë se 5 muaj nga ngritja e aktakuzës dhe ende nuk është mbajtur 

shqyrtimi fillestar.198  Ndërsa në këtë gjykatë në rastin PKR.nr.46/21, aktakuza ndaj të 

akuzuarve është ngritur më 19 prill 2021, ndërkaq që shqyrtimi fillestar është mbajtur më 

datë 07 qershor 2021, që i bie 35 ditë pas ngritjes së aktakuzës.199  Situatë e ngjashme 

është evidentuar edhe në rastin PKR.nr.76/21, ku aktakuza ishte ngritur me 11 qershor 

2021, ndërkaq që seanca fillestare ishte caktuar me 05 gusht 2021, që i bie 39 ditë pas 

ngritjes se aktit akuzues.200 Një rast i tillë është evidentuar edhe në GjTh në Pejë, ku në 

rastin PKR.nr.25/18, shqyrimi fillestar është mbajtur 10 muaj pas ngritjes së aktakuzës.201 

Raste të tilla janë evidentuar edhe në GjTh në Gjakovë, ku në rastin PKR.nr.96/21202, 

aktakuza është ngritur me datë 21 korrik 2021, ndërkaq që shqyrtimi fillestar për këtë 

çështje penale është caktuar me 27 shtator 2021, pra pas dy muajsh që nga ngritja e kësaj 

aktakuze203, ndërkaq në rastin PKR.nr.97/21204, aktakuza është ngritur më 23 korrik 2021, 

ndërkaq që shqyrtimi fillestar është mbajtur me 28 shtator 2021.205 Ndërkaq që tre raste të 

tilla janë evidentuar edhe në GjTh në Mitrovicë, respektivisht në rastet PKR.nr.19/19, 

 

 

198 Drejtësia Sot, tetor 2021 Më shumë se 5 muaj nga ngritja e aktakuzës për mos deklarim të pasurisë, ende nuk dihet se 

kur do të mbahet shqyrtimi fillestar’ (linku: https://www.rolpik.org/me-shume-se-5-muaj-nga-ngritja-e-aktakuzes-per-mos-deklarim-te-
pasurise-ende-nuk-dihet-se-kur-do-te-mbahet-shqyrtimi-fillestar/)  
199 Drejtësia Sot, qershor 2021 ‘Gjykata e Prizrenit nuk respekton afatin për mbajtjen e shqyrtimit fillestar, shkel kodin e 

procedurës penale’ (linku: http://www.rolpik.org/gjykata-e-prizrenit-nuk-respekton-afatin-per-mbajtjen-e-shqyrtimit-fillestar-

shkel-kodin-e-procedures-penale/) 
200 Drejtësia Sot, gusht 2021 ‘Gjykimi për korrupsion ndaj ish-zyrtarëve komunal në Prizren, gjykata nuk e respekton afatin 

për mbajtjen e shqyrtimit fillestar’ (linku: http://www.rolpik.org/gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-zyrtareve-komunal-ne-

prizren-gjykata-nuk-e-respekton-afatin-per-mbajtjen-e-shqyrtimit-fillestar/) 
201 Drejtësia Sot, qershor ‘Trajtimi i rastit të Haki Rugovës nga ana e Gjykatës së Pejës, shkeljet procedurale që përcollën 

gjykimin në shkallë të parë’ (linku: https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-haki-rugoves-nga-ana-e-gjykates-se-pejes-

shkeljet-procedurale-qe-percollen-gjykimin-ne-shkalle-te-pare/) 
202 Nga ana e KGJK-se kemi marre kete përgjigje: “Me dt. 16.03.2022, nga Administratori i Gjykates Themelore Gjakove, 

kemi pranuar komentin si ne vijim 

 

Lënda PKR.nr. 96/21 ku aktakuza e ngritur me datë 21.07.2021, është e konstatuar se shqyrtimi fillestar është caktuar 

pas dy muajve, gjegjësisht me datë 27.09.2021 sqarojmë se pas pranimit të kësaj lënde gjyqtari i çështjes ka shfrytëzuar 

pushimin vjetor nga data 09.08.2021 deri me datë 24.08.2021.“. 
203 Drejtësia Sot, shtator 2021 ‘Rasti për korrupsion ndaj ish drejtorit të Arsimit në komunën e Gjakovës, gjykata nuk 

respekton afatin për mbajtjen e shqyrtimit fillestar’ (linku: https://www.rolpik.org/rasti-per-korrupsion-ndaj-ish-drejtorit-te-

arsimit-ne-komunen-e-gjakoves-gjykata-nuk-respekton-afatin-per-mbajtjen-e-shqyrtimit-fillestar/) 
204 Nga KGJK kemi marre kete pergjigje: “Me dt. 16.03.2022 nga Administratori i Gjykates Themelore, kemi pranuar komentin si ne vijim: 
 
Lënda PKR. nr. 97/21 ku aktakuza është ngritur me datë 23.07.2021, ndërsa shqyrtimi fillestar është mbajtur me datë 28.09.2021, sqarojmë se i 
akuzuar ka qenë shtetas i Republikës së Shqipërisë, ka qenë në procedurë të rregullt dhe deri sa janë bërë thirrjet për në seancë pasi i njëjtë 
është shtetas i Shqipërisë, por kjo çështje tani më është e vendosur ( edhe te kjo lëndë gjyqtari i çështjes si në lëndën PKR.nr.96/21, është 
gjyqtar i njëjti i cili ka qenë në pushim vjetor nga data 09.08.2021 deri me datë 24.08.2021”. 
205 Drejtësia Sot, shtator 2021 ‘Gjykata e Gjakovës nuk cakton shqyrtimin fillestar në rastin për korrupsion, shkel dispozitat 

ligjore të kodit të procedurës penale’ (linku: https://www.rolpik.org/gjykata-e-gjakoves-nuk-cakton-shqyrtimin-fillestar-ne-

rastin-per-korrupsion-shkel-dispozitat-ligjore-te-kodit-te-procedures-penale-2/) 

https://www.rolpik.org/me-shume-se-5-muaj-nga-ngritja-e-aktakuzes-per-mos-deklarim-te-pasurise-ende-nuk-dihet-se-kur-do-te-mbahet-shqyrtimi-fillestar/
https://www.rolpik.org/me-shume-se-5-muaj-nga-ngritja-e-aktakuzes-per-mos-deklarim-te-pasurise-ende-nuk-dihet-se-kur-do-te-mbahet-shqyrtimi-fillestar/
http://www.rolpik.org/gjykata-e-prizrenit-nuk-respekton-afatin-per-mbajtjen-e-shqyrtimit-fillestar-shkel-kodin-e-procedures-penale/
http://www.rolpik.org/gjykata-e-prizrenit-nuk-respekton-afatin-per-mbajtjen-e-shqyrtimit-fillestar-shkel-kodin-e-procedures-penale/
http://www.rolpik.org/gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-zyrtareve-komunal-ne-prizren-gjykata-nuk-e-respekton-afatin-per-mbajtjen-e-shqyrtimit-fillestar/
http://www.rolpik.org/gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-zyrtareve-komunal-ne-prizren-gjykata-nuk-e-respekton-afatin-per-mbajtjen-e-shqyrtimit-fillestar/
https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-haki-rugoves-nga-ana-e-gjykates-se-pejes-shkeljet-procedurale-qe-percollen-gjykimin-ne-shkalle-te-pare/
https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-haki-rugoves-nga-ana-e-gjykates-se-pejes-shkeljet-procedurale-qe-percollen-gjykimin-ne-shkalle-te-pare/
https://www.rolpik.org/rasti-per-korrupsion-ndaj-ish-drejtorit-te-arsimit-ne-komunen-e-gjakoves-gjykata-nuk-respekton-afatin-per-mbajtjen-e-shqyrtimit-fillestar/
https://www.rolpik.org/rasti-per-korrupsion-ndaj-ish-drejtorit-te-arsimit-ne-komunen-e-gjakoves-gjykata-nuk-respekton-afatin-per-mbajtjen-e-shqyrtimit-fillestar/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-gjakoves-nuk-cakton-shqyrtimin-fillestar-ne-rastin-per-korrupsion-shkel-dispozitat-ligjore-te-kodit-te-procedures-penale-2/
https://www.rolpik.org/gjykata-e-gjakoves-nuk-cakton-shqyrtimin-fillestar-ne-rastin-per-korrupsion-shkel-dispozitat-ligjore-te-kodit-te-procedures-penale-2/
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PKR.nr.30/19 dhe PKR.nr.49/19.206 Moscaktimi me kohë i seancës së shqyrtimit fillestar 

është evidentuar edhe në GjTh Prishtinë, ku në rastin PS.nr.1/21, ku aktakuza ishte ngritur 

me 8 janar 2021 ndërkaq që seanca fillestare ishte caktuar me 20 prill 2021.207 Në GjTh në 

Prishtinë shkelje flagrante e afatit ligjor të caktimit të seancës së shqyrtimit fillestar, është 

evidentuar në drejtim të veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, në të 

cilin rast aktakuza është ngritur më 15 janar 2019, ndërsa seanca e shqyrtimit fillestar ishte 

caktuar më 21 tetor 2021, përkatësisht pas 2 viteve e 9 muajve nga ngritja e aktakuzës.208 

 

Shkelja e dytë ka të bëjë me mos respektimin e afatit ligjor për caktimin e shqyrtimit kryesor, 

respektivisht dispozita e nenit nenit 285 par. 2 të KPPRK-së, i cili parasheh se gjyqtari duhet 

të caktoj fillimin e shqyrtimit gjyqësor brenda 1 muaj nga mbajtja e shqyrtimi të dytë, ose 

nga urdhri i fundit i lëshuar nga neni 254, paragrafi 5. i këtij Kodi. Raste të tilla gjatë kësaj 

periudhe të raportimit janë evidentuar në Gjykatën Themelore në Gjakovë dhë Gjykatën 

Themelore në Gjilan. Në Gjykatën Themelore në Gjilan në rastin PKR.nr.66/2019, Drejtësia 

Sot ka identifikuar se pas më shumë se 1 viti që nga mbajtja e seancës së shqyrtimit 

fillestar për këtë rast, ka arritur që të mbahet seanca gjyqësore. 209 Ndërkaq në Gjykatën 

Themelore në Gjakovë në rastin PKR.nr.70/19210, është evidentuar kalimi i afatit prej 12 

muajve nga kthimi i kesaj çështje penale në rigjykim nga Gjykata Supreme, dhe Gjykata 

Themelore në Gjakovë ende nuk ka caktuar seancë gjyqësore. 211  Ndërsa, në rastin 

 

 

206 Drejtësia Sot, qershor 2021 ‘Gjykata e Mitrovicës vazhdon me shkeljen e afatit ligjor për caktimin e seancës fillestare’ 

(linku: http://www.rolpik.org/gjykata-e-mitrovices-vazhdon-me-shkeljen-e-afatit-ligjor-per-caktimin-e-seances-fillestare/) 
207 Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Gjykimi ndaj 15 personave për shpërlarje të parave dhe vepra tjera penale, gjykata tejkalon 

për 71 ditë afatin ligjor për caktimin e seancës fillestare’ (linku: https://www.rolpik.org/gjykimi-ndaj-15-personave-per-

shperlarje-te-parave-dhe-vepra-tjera-penale-gjykata-tejkalon-per-71-dite-afatin-ligjor-per-caktimin-e-seances-

fillestare/?fbclid=IwAR2eruoyNYTgfnTiCtgHIwJdECS-Ph87Xy9qkxMhOA9dT9tdfVyH3W139QU) 
208 Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘Gjykata Themelore në Prishtinë cakton seancën e shqyrtimit fillestar pas 2 vite e 9 muaj nga 

ngritja e aktakuzës’ (linku: https://www.rolpik.org/gjykata-themelore-ne-prishtine-cakton-seancen-e-shqyrtimit-fillestar-pas-2-vite-e-9-
muaj-nga-ngritja-e-aktakuzes/)  
209  Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Dështon gjykimi ndaj asistentit të kryesuesit të Kuvendit në Kllokot’ (linku: 

https://www.rolpik.org/deshton-gjykimi-ndaj-asistentit-te-kryesuesit-te-kuvendit-ne-kllokot/ ) 
210 Nga KGJK kemi marr kete pergjigje: “Me dt. 16.03.2022, nga Administratori i Gjykates Themelore Gjakove, kemi 

pranuar komentin si ne vazhdim  

 

Lënda PKR.nr.70/19 (gjykatësi me është ngarkuar me datën 02.01.2021) lidhur me këtë çështje, Gjykata ka marr 

aktvendim ku e ka hedhur akuzën dhe ka pushuar procedurën penale lidhur me ta pandehurën Valdete Morina, ndërsa në 

këtë çështje janë të akuzuar edhe 6 perona tjerë, ku me rastin e hedhjes së akuzës për të pandehurën Valdete Morina 

lënda ka shkuar sipas ankesës në Gjykatën e Apelit, ku është refuzuar ankesa e prokurorisë dhe është vërtetuar vendimi i 

Gjykatës Themelore në Gjakovë, ndërsa nga ana e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, është paraqitur kërkesë për mbrojtje 

të ligjshmërisë ku nga ana e Gjykatës Supreme, është refuzuar ankesë e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, dhe 

aktvendimi i kësaj Gjykate është vërtetuar, ndërsa kjo çështje tani është në procedurë  ku janë mbajtur shqyrtimet 

gjyqësore me dt.13 dhe 14.01.2022 (seance e shtyrë për shkak te mungesës së palëve), seanca tjetër është mbajtur me 

dt.01.03.2022 ku janë aprovuar propozime për nxjerrjen e ekspertizës se re, pra lënda është duke u proceduar” 
211 Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘12 muaj pas vendimit të Supremes, Gjykata e Gjakovës lë në harresë caktimin e seancës 

ndaj zyrtarëve komunal të Malishevës’ (linku: https://www.rolpik.org/12-muaj-pas-vendimit-te-supremes-gjykata-e-

gjakoves-le-ne-harrese-caktimin-e-seances-ndaj-zyrtareve-komunal-te-malisheves/)  

http://www.rolpik.org/gjykata-e-mitrovices-vazhdon-me-shkeljen-e-afatit-ligjor-per-caktimin-e-seances-fillestare/
https://www.rolpik.org/gjykimi-ndaj-15-personave-per-shperlarje-te-parave-dhe-vepra-tjera-penale-gjykata-tejkalon-per-71-dite-afatin-ligjor-per-caktimin-e-seances-fillestare/?fbclid=IwAR2eruoyNYTgfnTiCtgHIwJdECS-Ph87Xy9qkxMhOA9dT9tdfVyH3W139QU
https://www.rolpik.org/gjykimi-ndaj-15-personave-per-shperlarje-te-parave-dhe-vepra-tjera-penale-gjykata-tejkalon-per-71-dite-afatin-ligjor-per-caktimin-e-seances-fillestare/?fbclid=IwAR2eruoyNYTgfnTiCtgHIwJdECS-Ph87Xy9qkxMhOA9dT9tdfVyH3W139QU
https://www.rolpik.org/gjykimi-ndaj-15-personave-per-shperlarje-te-parave-dhe-vepra-tjera-penale-gjykata-tejkalon-per-71-dite-afatin-ligjor-per-caktimin-e-seances-fillestare/?fbclid=IwAR2eruoyNYTgfnTiCtgHIwJdECS-Ph87Xy9qkxMhOA9dT9tdfVyH3W139QU
https://www.rolpik.org/gjykata-themelore-ne-prishtine-cakton-seancen-e-shqyrtimit-fillestar-pas-2-vite-e-9-muaj-nga-ngritja-e-aktakuzes/
https://www.rolpik.org/gjykata-themelore-ne-prishtine-cakton-seancen-e-shqyrtimit-fillestar-pas-2-vite-e-9-muaj-nga-ngritja-e-aktakuzes/
https://www.rolpik.org/deshton-gjykimi-ndaj-asistentit-te-kryesuesit-te-kuvendit-ne-kllokot/
https://www.rolpik.org/12-muaj-pas-vendimit-te-supremes-gjykata-e-gjakoves-le-ne-harrese-caktimin-e-seances-ndaj-zyrtareve-komunal-te-malisheves/
https://www.rolpik.org/12-muaj-pas-vendimit-te-supremes-gjykata-e-gjakoves-le-ne-harrese-caktimin-e-seances-ndaj-zyrtareve-komunal-te-malisheves/
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PKR.nr.110/21212  Gjykatës së Gjakovës iu është dashur të kaloj afati prej 3 muaj në 

mënyrë që të caktoj, shqyrtimin gjyqësor.213 Një shkelje e këtij neni është evidentuar në 

GjTh në Pejë, në rastin PKR.nr.25/18, ku kjo gjykatë mbajti shqyrtimin kryesor 5 muaj nga 

koha e konfirmimit të aktakuzës.214 Një shkelje e tillë është evidentuar edhe në GjTh në 

Gjakovë, respektivisht në rastin PKR.nr.27/21215, në të cilin seanca e shqyrtimit gjyqësor 

nuk ishte caktuar edhe pas 3 muajve të kthimit të çështjes në rigjykim nga gjykata e 

shkallës së dytë.216 Një rast i ngjashëm është evidentuar edhe në GjTh në Gjilan ku në rastin 

PKR.nr.81/21, është mbajtur seanca e shqyrtimit gjyqësor pasi kanë kaluar 7 muaj nga 

mbajtja e shqyrtimit fillestar.217 

 

Në këtë drejtim, Drejtësia Sot vlerëson se zvarritja e tillë e seancave gjyqësore, përbën edhe 

shkelje të të drejtave themelore të njeriut të garantuara me akte ndërkombëtare, 

përkatësisht me Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut (KEDNJ). Në nenin 6 

të KEDNJ përcaktohet se “Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, 

publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e 

krijuar me ligj, e cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe 

detyrimet e tij të natyrës civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e çdo akuze penale në 

ngarkim të tij.” Edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës si akti më i lartë juridik i 

vendit, në nenin 31 përcaktohet se “Çdokush gëzon të drejtën për shqyrtim publik të drejtë 

 

 

212 Nga KGJK kemi marre kete përgjigje: “Me dt. 16.03.2022, nga Administratori i Gjykates Themelore Gjakove, kemi 

pranuar komentin si ne vijim 

Lënda PKR. 110/21, (numri i vjetër PKR.nr.64/18).e cila ka të bëjë me ish Kryetarin e Komunës, kjo lëndë është kthyer në 

rivendosje dhe në Gjykatën Themelore Gjakovë, është pranuar me 25.08.2021,fillimisht të gjitha palëve ju janë dërguar 

vendimet e Gjykatës së Apelit, e pastaj bazuar në faktin se lënda ka qenë komplekse pasi që është bërë bashkimi i dy 

lëndëve, si dhe faktin se aktakuza është  përfaqësuar nga Prokuroria Speciale, ka qenë katër mbrojtës, është dashur 

paraprakisht koordinim për caktimin e seancës gjyqësore  e cila po ashtu edhe pas caktimit sipas kërkesave të palëve 

qoftë Prokurorisë apo mbrojtjes është shtyrë disa herë”. 
213 Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘3 muaj pas kthimit në rigjykim nga Apeli, Gjykata e Gjakovës cakton seancën ndaj ish-kryetarit 

të Komunës së Gjakovës, Pal Lekës dhe të tjerëve’ (linku: https://www.rolpik.org/3-muaj-pas-kthimit-ne-rigjykim-nga-apeli-gjykata-e-
gjakoves-cakton-seancen-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-lekes-dhe-te-tjereve/)  
214 Drejtësia Sot, qershor ‘Trajtimi i rastit të Haki Rugovës nga ana e Gjykatës së Pejës, shkeljet procedurale që përcollën 

gjykimin në shkallë të parë’ (linku: https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-haki-rugoves-nga-ana-e-gjykates-se-pejes-

shkeljet-procedurale-qe-percollen-gjykimin-ne-shkalle-te-pare/) 
215 Nga KGJK kemi marre kete përgjigje: “Me dt. 16.03.2022, nga Administratori i Gjykates Themelore Gjakove, kemi 

pranuar komentin si ne vijim  

 

Lënda PKR.nr.27/21 kjo çështje është kthyer në rigjykim dhe rivendosje pasi që këtë çështje e kishte vendosur gjykatësi 

Gëzim Pozhegu (tani i pensionuar), dhe për shkak të ngarkesave në punë duke marr për bazë lëndët me masën e 

paraburgimit dhe çështjen pandemie nuk ka mundur të caktohet për çka në ditët në vijim do të caktohet me prioritet” 
216 Drejtësia Sot, maj 2021 ‘3 muaj pas kthimit në rigjykim nga Apeli, Gjykata e Gjakovës ende nuk e ka caktuar seancën 

ndaj ish-zyrtarit të Gjendjes Civile në Komunën e Gjakovës’ (linku: https://www.rolpik.org/3-muaj-pas-kthimit-ne-rigjykim-

nga-apeli-gjykata-e-gjakoves-ende-nuk-e-ka-caktuar-seancen-ndaj-ish-zyrtarit-te-gjendjes-civile-ne-komunen-e-gjakoves/) 
217  Drejtësia Sot, dhjetor 2021 ‘Drejt fundit gjykimi për keqpërdorim detyre dhe mashtrim me subvencione’ (linku: 

https://www.rolpik.org/drejt-fundit-gjykimi-per-keqperdorim-detyre-dhe-mashtrim-me-subvencione/)  

https://www.rolpik.org/3-muaj-pas-kthimit-ne-rigjykim-nga-apeli-gjykata-e-gjakoves-cakton-seancen-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-lekes-dhe-te-tjereve/
https://www.rolpik.org/3-muaj-pas-kthimit-ne-rigjykim-nga-apeli-gjykata-e-gjakoves-cakton-seancen-ndaj-ish-kryetarit-te-komunes-se-gjakoves-pal-lekes-dhe-te-tjereve/
https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-haki-rugoves-nga-ana-e-gjykates-se-pejes-shkeljet-procedurale-qe-percollen-gjykimin-ne-shkalle-te-pare/
https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-haki-rugoves-nga-ana-e-gjykates-se-pejes-shkeljet-procedurale-qe-percollen-gjykimin-ne-shkalle-te-pare/
https://www.rolpik.org/3-muaj-pas-kthimit-ne-rigjykim-nga-apeli-gjykata-e-gjakoves-ende-nuk-e-ka-caktuar-seancen-ndaj-ish-zyrtarit-te-gjendjes-civile-ne-komunen-e-gjakoves/
https://www.rolpik.org/3-muaj-pas-kthimit-ne-rigjykim-nga-apeli-gjykata-e-gjakoves-ende-nuk-e-ka-caktuar-seancen-ndaj-ish-zyrtarit-te-gjendjes-civile-ne-komunen-e-gjakoves/
https://www.rolpik.org/drejt-fundit-gjykimi-per-keqperdorim-detyre-dhe-mashtrim-me-subvencione/
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dhe të paanshëm lidhur me vendimet për të drejtat dhe obligimet ose për cilëndo akuzë 

penale që ngrihet kundër saj/tij brenda një afati të arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur 

dhe e paanshme, e themeluar me ligj”.   

 

Parimi i gjykimi të drejtë dhe brenda një kohë të arsyeshme gëzon mbështetje ligjore edhe 

në nenin 5 paragrafin 1 të Kodit të Procedurës Penale, ku thuhet se “Çdo person i dyshuar 

ose i akuzuar për vepër penale ka të drejtë të kërkojë procedurë të paanshme penale të 

zbatuar në kohë të arsyeshme”. Kështu, duke iu referuar detyrimit të respektimit dhe 

zbatimit të akteve ndërkombëtare (KEDNJ) si dhe detyrimit të respektimit dhe zbatimit të 

akteve juridike të brendshme (Kushtetutës dhe Kodit të Procedurës Penale), rezulton se 

mos respektimi i të drejtës për një gjykim të drejtë dhe në kohë të arsyeshme, nënkupton 

edhe mos respektimin e këtyre akteve nga ana e gjykatave në nivel vendi. Drejtësia Sot, e 

sheh me shumë shqetësim zvarritjen dhe neglizhimin e procedimit të lëndëve në gjykatë, 

dhe rikujton se parimi i gjykimit të drejtë dhe në kohë të arsyeshme është njëri ndër parimet 

kryesore mbi të cilat zhvillohet procedura gjyqësore, ngase vet gjykata sipas nenit 5 

paragrafit 2 të KPPRK-së, detyrohet të kujdeset që procedura të zbatohet pa zvarritje dhe të 

pengohet çdo keqpërdorim i të drejtave që u përkasin pjesëmarrësve në procedurë. 

 

Mangësitë e evidentuara në aktet akuzuese 

 

Drejtësia sot ka gjetur disa mangësi që kanë të bëjnë me emërtimin ligjor të veprës penale 

dhe përshkrimin faktik të dispozitivit të akteve akuzuese. Fillimisht një problematikë e tillë 

është hasur në rastin PS.nr.62/19 i trajtuar nga Departamenti Special i Gjykatës Themelore 

në Prishtinë, ku akti akuzues ka pasur paqartësi thelbësore lidhur me emërtimin e saktë të 

veprës penale keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar si dhe në përshkrimin faktik të 

dispozitivit të aktakuzës sa i përket veprës penale ushtrimi i ndikimit.  

Vlerësojmë se në këtë rast në kuadër të emërtimit të veprës penale PSRK-ja në dispozitivin 

e parë të aktakuzës ka cilësuar veprën si “Keqpërdorim i detyrës zyrtare” nga neni 414 

par.2 lidhur me par .1 të KPK-së. Sipas këtij neni emërtimi i veprës penale është 

“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe jo “Keqpërdorim i detyrës zyrtare” siç 

është përshkruar në aktakuzë. Si rrjedhojë, ky veprim i prokurorisë bie ndesh me nenin 241 

par.1.5 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (tutje KPPRK), në të cilin 

shprehimisht thuhet se aktakuza përmban emërtimin ligjor të veprës penale duke i’u 

referuar dispozitave të Kodit penal. 

Ndërsa sa i përket përshkrimit faktik të dispozitivit të aktit akuzes lidhur me veprën  ushtrimi 

i ndikimit është vërejtur që ka disa mangësi thelbësore kjo pasiqë dispozitat ligjore të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës, neni 424 par.1 shprehimisht thekson se “Kushdo që në 

mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon ndonjë dhuratë apo përfitim 

tjetër për vete apo personin tjetër, ose pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo 
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përfitim të tillë, me pretendimin se ai apo ajo është në gjendje të ushtrojë ndikim të padrejtë 

mbi vendimmarrjen e personit zyrtar…”,  

Pra, në këtë rast shprehimisht dispozitat ligjore parashohin se për t’u konsideruar që është 

konsumuar vepra penale e “Ushtrimit të ndikimit”, duhet të plotësohet kushti i marrjes së 

njëkohshme të dhuratës a një përfitimi tjetër apo premtimi për marrjen e një përfitimi/dobie. 

Mirëpo në këtë rast prokuroria nuk ka cekur se në këmbim të çfarë “dobie”, e kanë ushtuar 

këtë ndikim dhe kjo e bën aktakuzën të paqartë në përshkrimin e veprës penale.218  

Ndërsa në rastin PKR.nr.31/20 në Gjykatën Themelore në Gjilan, pas analizimit të 

aktakuzës në këtë çështje penale, ka identifikuar se ekzistojnë mangësi evidente në 

përmbajtjen e aktakuzës.  Mangësitë e tilla janë të evidentuara në përmbajtjen e aktakuzës 

dhe mbështeten në faktin se në këtë çështje, prokurori kompetent nuk e ka autorizuar 

ekspertin financiar që ta kryejë raportin e ekspertizës financiare, në mënyrë që të 

konstatohet vlera e përfitmit të dobisë së kundërligjshme apo shkaktimit të dëmit, ashtu siç 

pretendohet në aktakuzë. Kjo aktakuzë përmban vetëm një raport të ekspertizës së 

ndërtimtarisë, e cila nuk provon faktin se në këtë rast është shkaktuar dëm apo ka pasur 

përfitim të kundërligjshëm.  

Drejtësia Sot konsideron se me ngritjen e aktakuzës pa ekspertizë të specializuar financiare, 

prokurori nuk ka respektuar nenin 241 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (KPPRK), në të cilin përcaktohet përmbajtja e aktakuzës, dhe nenin 7 të Ligjit për 

Prokurorin e Shtetit në të cilin përcaktohen detyrat e prokurorit të shtetit. Kjo ngase, sipas 

paragrafit 1, nën paragrafit 1.6 të nenit 241 të KPRK-së, ndër elementet obligative që duhet 

të përmbajë aktakuza si akt formal, është përcaktuar edhe rekomandimi për provat që 

duhet prezentuar në shqyrtimin gjyqësor së bashku me emrat e dëshmitarëve dhe 

ekspertëve, shkresat që duhet lexuar dhe sendet që duhet marrë si provë. Elementi i tillë ka 

munguar në çështjen penale konkrete, ngase në aktakuzë nuk është paraqitur rekomandimi 

që gjatë shqyrtimit gjyqësor të merret si provë ekspertiza financiare. 

 

 

218 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Mangësitë e aktakuzës së Prokurorisë Speciale në rastin ndaj zyrtarëve të MPMS, të akuzuar 

për keqpërdorim të detyrës’ (linku: http://www.rolpik.org/mangesite-e-aktakuzes-se-prokurorise-speciale-ne-rastin-ndaj-

zyrtareve-te-mpms-te-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres/ ) 

http://www.rolpik.org/mangesite-e-aktakuzes-se-prokurorise-speciale-ne-rastin-ndaj-zyrtareve-te-mpms-te-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres/
http://www.rolpik.org/mangesite-e-aktakuzes-se-prokurorise-speciale-ne-rastin-ndaj-zyrtareve-te-mpms-te-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres/
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Kjo për faktin se një ekspertizë e tillë nuk është realizuar, edhe përkundër asaj se 

pretendimi i përfitimit të kundërligjshëm dhe shkaktimit të dëmit i përshkruar në dispozitiv 

të aktakuzës, duhet të mbështetet në këtë provë. Ndërkaq, sipas nenit 7 paragrafit 1, nën 

paragrafit 1.6 të Ligjit për Prokurorin e Shtetit, përcaktohet se detyrat e prokurorit të shtetit 

përfshijnë “ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme juridike për zbulimin e veprave penale 

dhe të autorëve të krimit si dhe hetimin dhe ndjekjen me kohë të veprave penale”. Ndër 

veprimet e nevojshme juridike të prokurorit të shtetit, natyrisht që bën pjesë edhe sigurimi i 

provave relavante, në rastin konkret raporti i ekspertizës financiare.219 

  

Drejtësia sot gjatë monitorimit në GjTh në Gjilan në dy raste ka gjetur se ekzistojnë mangësi 

evidente në përmbajtjen e aktakuzës e cila si pasojë i ka paraprirë shkeljes së nenit 415 të 

KPRK-së. Në rastin e parë PKR.nr.125/21220, në drejtim të veprës penale ‘Keqpërdorimi 

dhe mashtrimi në prokurimin publik’, fillimisht Prokuroria nuk e ka autorizuar ekspertin 

financiar që ta kryejë raportin e ekspertizës financiare, në mënyrë që të konstatohet vlera e 

përfitmit të dobisë së kundërligjshme apo shkaktimit të dëmit. Dhe si pasojë e kësaj 

mangësie, Prokuroria ka ngritur aktakuzë pa raportin e ekspertizës financiare, duke mos 

gjetur mbështetje konkrete në prova pretendimi se është realizuar përfitim i kundërligjshëm 

apo se është shkaktuar dëmi i caktuar. Në këtë mënyrë, Prokuroria nuk ka marrë parasysh 

faktin se ekspertiza e tillë është provë shumë e rëndësishme për veprën penale të 

keqpërdorimit dhe mashtrimit në prokurimin publik. 

 

Rëndësia e përcaktimit dhe dokumentimit të dëmit të shkaktuar apo përfitimit të realizuar 

me kryerjen e veprës penale, mbështetet në faktin sepse ky përcaktim dhe dokumentim e 

bën dallimin e lartësisë së dënimit për kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit dhe 

mashtrimit në prokurimin publik. Kjo ngase, sipas nenit 415 paragrafi 1 të KPRK-së (me të 

cilin paragraf ngarkohet i akuzuari), përcaktohet se “Kushdo që me vetëdije shkel rregullat e 

prokurimit publik gjatë një oferte për dhënien e kontratës së prokurimit publik, duke 

paraqitur dokumentacion të rremë, marrëveshje të fshehtë kundërligjore apo ndërmerr 

ndonjë veprim tjetër të paligjshëm me qëllim të mashtrimit në procedurat e prokurimit 

publik dhe më qëllim të ndikimit në vendimin e një autoriteti kontraktues në procedurën e 

prokurimit publik, dënohet me gjobë dhe burgim deri në pesë (5) vjet”. 

 

 

219 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Deklarohet i pafajshëm drejtori i Urbanizmit në Gjilan, dyshohet se lëshoi leje ndërtimore në 

kundërshtim me ligjin’ (linku: https://www.rolpik.org/deklarohet-i-pafajshem-drejtori-i-urbanizmit-ne-gjilan-dyshohet-se-

leshoi-leje-ndertimore-ne-kundershtim-me-

ligjin/?fbclid=IwAR39POlH3kBktHeZFjbbSURSwzJz7pMDjKqe24iX6yZFUcPZzjcN0pPRLQY ) 
220 Drejtësia Sot, korrik 2021 ‘Pranon fajësinë, dënohet me gjobë i akuzuari për keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim 

publik’ (linku: https://www.rolpik.org/pranon-fajesine-denohet-me-gjobe-i-akuzuari-per-keqperdorim-dhe-mashtrim-ne-

prokurim-publik/) 

https://www.rolpik.org/deklarohet-i-pafajshem-drejtori-i-urbanizmit-ne-gjilan-dyshohet-se-leshoi-leje-ndertimore-ne-kundershtim-me-ligjin/?fbclid=IwAR39POlH3kBktHeZFjbbSURSwzJz7pMDjKqe24iX6yZFUcPZzjcN0pPRLQY
https://www.rolpik.org/deklarohet-i-pafajshem-drejtori-i-urbanizmit-ne-gjilan-dyshohet-se-leshoi-leje-ndertimore-ne-kundershtim-me-ligjin/?fbclid=IwAR39POlH3kBktHeZFjbbSURSwzJz7pMDjKqe24iX6yZFUcPZzjcN0pPRLQY
https://www.rolpik.org/deklarohet-i-pafajshem-drejtori-i-urbanizmit-ne-gjilan-dyshohet-se-leshoi-leje-ndertimore-ne-kundershtim-me-ligjin/?fbclid=IwAR39POlH3kBktHeZFjbbSURSwzJz7pMDjKqe24iX6yZFUcPZzjcN0pPRLQY
https://www.rolpik.org/pranon-fajesine-denohet-me-gjobe-i-akuzuari-per-keqperdorim-dhe-mashtrim-ne-prokurim-publik/
https://www.rolpik.org/pranon-fajesine-denohet-me-gjobe-i-akuzuari-per-keqperdorim-dhe-mashtrim-ne-prokurim-publik/
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Ndërkaq, në paragrafin 3 të po këtij neni përcaktohet se “Nëse kryerësit e veprave penale 

nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, përfitojnë ose shkaktojnë dëme të konsiderueshme 

pasurore, në vlerat mbi pesëmijë euro (5.000), atëherë kryerësi dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet. Rrjedhimisht, nënkuptohet se me këtë paragraf 

ngarkohet kryerësi i veprës penale që ka përfituar për vete ose tjetrin apo ka shkaktuar dëm 

që tejkalon shumën mbi 5.000 euro. 

 

Në këtë drejtim, sipas Drejtësia Sot, mos përcaktimi dhe mos autorizimi i ekspertizës 

financiare nga Prokuroria, përcillet me pasoja sepse prejudikohet kualifikimi juridik i veprës 

penale me paragrafin adekuat, ngase vlera e përfitimit apo shkaktimit të dëmit sipas Kodit 

Penal të Kosovës (2018), e bën dallimin e lartësisë së dënimit me burgim për veprën penale 

të keqpërdorimit dhe mashtrimit në prokurimin publik (neni 415 par.3), dhe nëse nuk dihet 

kjo vlerë atëherë Prokuroria gabimisht mund ta kualifikojë veprën penale vetëm sipas 

paragrafit 1 të nenit 415 dhe jo edhe sipas paragrafit 3 të këtij neni. Në rastin konkret, pa u 

ditur kjo vlerë, vepra penale e keqpërdorimit dhe mashtrimit në prokurimin publik nga 

Prokuroria është kualifikuar vetëm sipas paragrafit 1, e cila për të akuzuarin është barrë më 

e lehtë sepse parashihet dënim më i butë, përkatësisht dënim me gjobë dhe burgim deri në 

pesë (5) vjet.  Përcaktimi i vlerës së përfitimit të dobisë apo shkaktimit të dëmit ka rol 

qenësor në kualfikimin juridik të veprës penale të keqpërdorimit dhe mashtrimit në 

prokurimin publik. Në rastin konkret, me këto veprime është prejudikuar se përfitimi apo 

dëmi i shkaktuar nuk e tejkalon shumën 5000 euro, pa pasur mbështetje konkrete në 

ndonjë ekspertizë përkatëse. Për më tepër, është shkaktuar edhe pasoja tjetër sa i përket 

dënimit të gjykatës, sepse pa u ditur vlera e dëmit apo përfitimit është shqiptuar dënim 

sipas paragrafit 1 të nenit 415 të KPRK-së, ku siç është lartëcekur ky paragraf përcakton 

dënim më të butë për kryerësin e veprës penale nga neni 414 të Kodit Penal.Situatë e 

ngjashme është evidentuar edhe në rastin PKR.nr.144/21, me dallim e vetëm nga rasti i 

mësipërme ngase ky rast është ende duke u gjykuar. 

 

Mangësi në përmbajtje të aktakuzës janë evidentuar edhe në GjTh në Mitrovicë, në dy raste 

në drejtim të veprës penale ‘Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’. Në rastin e parë, 

Drejtësia Sot, pas analizimit të aktakuzës ka gjetur mangësi dhe paqartësi ligjore në lidhje 

me përshkrimin e gjendjes faktike. Kjo për faktin se në fillim të përshkrimit faktik, prokuroria 

pretendon se i akuzuari ka konsumuar të gjitha format e kryerjes së veprës penale të 

keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Më saktë, në dispozitiv thuhet se “…me 

dashje ka keqpërdor pozitën e tij dhe autoritetin zyrtar si dhe i ka tejkaluar kompetencat e tij 

dhe nuk i ka përmbush detyrat e tij zyrtare…”. Pra me një fjali në përshkrimin faktik thuhet 

se i akuzuari e ka keqpërdorë detyrën e tij zyrtare, i ka tejkaluar kompetencat e tij, por edhe 

nuk i ka përmbushur detyrat e tij zyrtare të përcaktuara me ligj. Për Drejtësia Sot, ky 

përshkrim i veprimeve të të akuzuarit është i paqartë dhe i pamundëshëm. Fillimisht duhet 

cekur se vepra penale e “Keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 par.1 
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të KPRK kryhet kur: “Personi zyrtar, i cili duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i 

tejkalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare të tij me qëllim që të përfitoj 

çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër apo që t’i shkaktojë dëm personit tjetër ose 

që seriozisht t’i shkel të drejtat e personit tjetër”. Pra kjo vepër penale mund të kryhet me 

shpërdorim të detyrës, tejkalim të kompetencave ose me mos përmbushje të detyrës 

zyrtare, dhe jo në formë kumulative siç e ka përshkruar organi akuzues në gjendjen faktike 

në aktakuzë. Kjo për faktin se keqpërdorimi i detyrës, tejkalimi i kompetencave dhe 

mospërmbushja e detyrave zyrtare janë nocione të ndryshme. Pra, një i akuzuari nuk ka 

mundësi ligjore e as faktike që në të njëjtën kohë t’i tejkalojë kompetencat, ta keqpërdorë 

detyrën si dhe të mos i përmbush detyrat zyrtare siç thuhet në këtë akuzë.  

 

Ndërkaq që edhe në rastin e dytë Prokuroria gjatë përshkrimit të veprimeve të të akuzuarit 

në dispozitiv kishte përshkruar dy format e kryerjes së veprës penale të keqpërdorimit të 

pozitës apo autoritetit zyrar, të cilat përjashtojnë njëra – tjetrën. Në këtë aktakuzë thuhet se 

i akuzuari ka kryer veprën “…me qëllim që të krijoi dobi për të tjerët ka tejkaluar autorizimet 

e tij dhe nuk ka përmbushur detyrat e tij zyrtare”. Pra, edhe në këtë rast dispozitivi i 

aktakuzës është i paqartë, ngase siç është thënë më lartë, vepra penale e keqpërdorim të 

pozitës zyrtare nuk mund të kryhet me të njëjtin veprim, në dy apo tri format alternative të 

cilat i ka përcaktuar KPRK. Në këtë rast, prokuroria kishte përshkruar dy format e kësaj 

vepre penale, atë të tejkalimit të autorizimeve dhe mospërmbushjes së detyrës zyrtare, e të 

cilat janë përjashtuese dhe nuk mund të konsumohen me një veprim inkriminues. Sipas 

Drejtësia Sot, në momentin kur thuhet se “, i njëjti nuk ka ndërmarr veprimet për ndalimin e 

mbindërtimeve të objekteve”, rezulton se i akuzuari në këtë rast nuk i ka përmbushur 

detyrat e tij zyrtare, por nuk kemi të bëjmë me tejkalim të autorizimeve. 

Kësisoj, sipas Drejtësia Sot këto aktakuza si të tilla janë në kundërshtim me nenin 241 të 

Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK), i cili përcakton përmbajtjen 

e aktakuzës. Neni 241 par.1 pika 1.4 e KPPRK-së parasheh qartë se aktakuza duhet të 

përcaktojë kohën dhe vendin e kryerjes së veprës penale, objektin në të cilin është kryer 

dhe mjetin me të cilin është kryer vepra penale, si dhe rrethanat tjera të nevojshme për të 

përcaktuar me saktësi veprën penale. Kjo nuk ka ndodhur në aktakuzën konkrete, për faktin 

se prokuroria nuk ka saktësuar mënyrën e kryerjes së veprës penale të keqpërdorimit të 

pozitës apo autoritetit zyrtar. 

Në anën tjetër mos përmbushja e detyrimit ligjor të prokurorisë për të ngritur një aktakuzë 

në mbështetje të nenit 241 të KPPRK-së, nuk e përjashton përgjegjësinë e gjykatës që të 

kërkojë përmirësimin e saj. Kjo aktakuzë tashmë është në fazën e shqyrtimit fillestar, e cila 

paraqet edhe një nga etapat e kontrollimit të aktit akuzues nga ana e gjykatës. Në këtë 

drejtim, gjykata në bazë të nenit 442 të KPPRK-së e cila përcakton formën e paraqitjes së 

parashtresave, konkretisht në paragrafin 4 thuhet se, “… gjykata thërret paraqitësin e 

parashtresës së pakuptueshme ose që nuk përmban atë që është e nevojshme që të mund 

të veprohet në bazë të saj, që ta korrigjojë apo ta plotësojë parashtresën, e nëse ai nuk e 
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bën këtë brenda afatit të caktuar, gjykata e hudh poshtë parashtesën”. Kështu, gjykata ka 

kompetencë për të kthyer një aktakuzë për plotësim kur e njëjta vlerëson se ajo është e 

paqartë dhe me mangësi formale. Kjo situatë përkon me rrethanat e aktakuzës konkret, 

prandaj edhe roli i gjykatës në përmisimin e saj pritet të vie në fuksion gjatë fazës së 

kontrollit të aktit akuzues.221 

 

Shkeljet e gjykatës me rastin e pranimit të fajësisë 

 

GjTh në Prishtinë, në rastin PKR.nr.144/16, ku të akuzuarin ishin tre persona për veprën 

penale ‘Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’ në bashkëkryerje, kishte shpallur fajtor 

dy nga të akuzuarit për ‘Keqpërdorim të besimit’ ngase i akuzuari i tretë ishte në arrati. 

Ricilësimin e bërë nga kjo gjykatë, nuk u zbatua në procedurën ndaj personit të tretë i cili 

pranoi fajësinë duke u shpallur fajtor për veprën penale ‘Keqpërdorim i pozitës apo 

autoritetit zyrtar’. 

 

Drejtësia Sot pas analizimit me kujdes të përshkrimit të gjendjes faktike të aktakuzës, 

cilësimit të veprës penale dhe aprovimit të pranimit të fajësisë, konsideron se gjykata nuk 

ka vepruar drejtë kur ka marrë vendim që të akuzuarit t’i pranohet ky pranim i fajësisë. Duke 

analizuar me kujdes këto përkufizimet, Drejtësia Sot vlerëson se në këtë çështje nuk kemi 

të bëjmë me veprën penale të “Keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar”, për faktin se 

i akuzuari nuk ka cilësinë e personit zyrtar. Sipas aktit akuzues ai dyshohet se i punësuar në 

një organizatë jo-qeveritare (OJQ) ka keqpërdorur detyrën e tij zyrtare. Mirëpo bazuar në 

përkufizimet që i ipen personit zyrtar në KPK dhe KPRK, Drejtësia Sot konsideron se në këtë 

rast nuk kemi të bëjmë me këtë cilësi. 

 

Përfshirja e organizatave biznesore apo organizatave tjera në nenin 120 të KPRK-së (vitit 

2013) në të cilin përcakohet nocioni i personit zyrtar, nuk duhet të përdoret dhe zbatohet 

ndarazi nga përkufizimet tjera, sepse si i tillë është i pasaktë dhe jashtë kontekstit juridik 

dhe logjik. Madje, ky lloj i elaborimit dhe mbështetja në këtë pikë, sipas vlerësimit të 

Drejtësia Sot nuk është në përputhje me interpretimin qëllimor dhe sistematik që i bëjnë 

KPRK kësaj çështje. Organizata e biznesit ose ndonjë person tjetër juridik i cili sipas ligjit 

apo ndonjë dispozite tjetër të nxjerrë në pajtim me ligj ushtron detyra të posaçme, nuk mund 

të konsiderohet çdo person juridik për shkak se jo të gjithë ushtrojnë detyra të posaçme. 

Nëse disa lloje të personave juridik ushtrojnë detyra të posaçme si në rastin konkret OJQ, 

kjo nuk determinon mundësinë e tyre për të qenë organe zyrtare. Që të konsiderohen si të 

tilla duhet plotësuar një kusht qenësor, i cili nuk mund të anashkalohet në asnjë situatë. 

Sipas Drejtësia Sot, ky kusht ka të bëjë me faktin se organizata e biznesit apo organizata 

 

 

221 Drejtësia Sot, qershor 2021 ‘Mangësitë e dy aktakuzave të Prokurorisë së Mitrovicës për veprën penale keqpërdorim i 

pozitës zyrtare’ (linku: http://www.rolpik.org/mangesite-e-dy-aktakuzave-te-prokurorise-se-mitrovices-per-vepren-penale-

keqperdorim-i-pozites-zyrtare/) 

http://www.rolpik.org/mangesite-e-dy-aktakuzave-te-prokurorise-se-mitrovices-per-vepren-penale-keqperdorim-i-pozites-zyrtare/
http://www.rolpik.org/mangesite-e-dy-aktakuzave-te-prokurorise-se-mitrovices-per-vepren-penale-keqperdorim-i-pozites-zyrtare/
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tjetër, mund të jetë organ që ushtron autorizime të veçanta, vetëm në rastin kur këto 

autorizime kanë të bëjnë me menaxhimin apo implementimin e punëve publike. 

Në rastin konkret një situatë e tillë nuk qëndron, ngase i pandehuri as në mënyrë të 

drejtpërdrejtë por as të tërthortë nuk ka menaxhuar apo zbatuar me asnjë proces që rrjedh 

nga të mirat publike. Pra, sipas aktakuzës ata dyshohen se kanë keqpërdorë disa mjete që 

ishin mbledhur nga qytetarët, me qëllim për të ndihmuar një person me probleme 

shëndetësore. Prandaj, duke vënë në pah elaborimin e mësipërm, Drejtësia Sot konsideron 

se veprimi i gjykatës për aprovimin e pranimit të fajësisë është në kundërshtim me nenin 

248 të KPPRK.  

Dispozitat ligjore të këtij neni kanë paraparë disa kritere që duhet plotësuar në mënyrë që 

gjykata të aprovojë pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit. Fillimisht gjykata duhet të 

sigurohet që i pandehuri kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit dhe se pranimi bëhet 

vullnetarisht nga i pandehuri pas këshillimeve të mjaftueshme me mbrojtësin, nëse i 

pandehuri ka mbrojtës. Gjykata gjithashtu ka obligim që para se të aprovojë pranimin e 

fajësisë të shikojë nëse i njejti mbështetet në faktet eçështjes që përmban aktakuza, në 

materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit për plotësimin e aktakuzës të pranuar nga i 

pandehuri dhe çdo provë tjetër, siç është dëshmia e dëshmitarëve e paraqitur nga prokurori 

i shtetit ose i pandehuri. 

 

Përveç të lartëcekurave, si një nga kushtet kryesore që paraqitet është edhe fakti 

se aktakuza nuk duhet të përmbajë asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. Shkelja 

e qartë ligjore ose gabimet faktike të aktakuzës të përmendura në këtë dispozitë kanë 

korelacion me bazat e paraqitjes së kërkesës për hudhje të aktakuzës. Kjo do të thotë se 

gjykata para se të aprovojë pranimin e fajësisë, duhet të kujdeset që nuk ekziston asnjë 

rrethanë për hudhjen e aktakuzës. Në nenin 250 të KPPRK-së, janë paraparë bazat mbi të 

cilat mbrojtja ka të drejtë të kërkojë hudhjen e aktakuzës nga ana e gjykatës. Ndër arsyet 

tjera, në këtë dispozitë për kërkesën për hudhjen e aktakuzës paraqitet edhe situata kur 

mbrojtja konsideron se 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. Në 

raport me çështjen penale konkrete, Drejtësia Sot konsideron se fakti që i akuzuari nuk ka 

cilësinë e personit zyrtar, për të njejtin nuk ka prova që të ndiqet penalisht/dënohet për 

veprën penale të “Keqpërdorimit të detyrës zyrtare”. Prandaj edhe aprovimi i pranimit të 

fajësisë nga gjykata është bërë pa u plotësuar të gjitha kriteret e përcaktuaranë nenin 248 

të KPPRK-së, ngase kjo aktakuzë përmbante shkelje ligjore dhe gabime në përshkrimin e 

gjendjes faktike. 

 

Gjykata në një situatë të tillë kur aktakuza përmban gabime juridike dhe faktike, ka për 

detyrim që të kërkojë nga prokuroria që të eliminojë këto mangësi. Kjo vjen në shprehje 

sidomos në rastet kur aktakuza ka gabime në përshkrimin faktik të veprës penale, në të 

cilin gjykata nuk ka mundësi ligjore të ndërhyjë. Në rastin që është objekt i kësaj analize, 

Drejtësia Sot konsideron se gjykata ka pasur hapësirën ligjore që të lëshohet në shqyrtim 

gjyqësor, të vërtetojë në mënyrë të qartë gjendjen faktike dhe në fund të gjykimit të shikojë 

mundësinë e ri-cilësimit të veprës penale. Neni 360 i KPPRK-së parasheh 

identitetin subjektiv dhe objektin e aktgjykimit me aktakuzën. Sipas par.1 të këtij neni, 

aktgjykimi mund t’i referohet vetëm personit të akuzuar dhe vetëm veprës që është objekt i 

akuzës të përfshirë në aktakuzën e paraqitur fillimisht, të ndryshuar ose të zgjeruar në 
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shqyrtimin gjyqësor. Megjithatë, në par.2 të nenit 360 në mënyrë shprehimore shpërfaqet 

fakti se gjykata nuk është e lidhur me kualifikimin ligjor të veprës penale të dhënë nga 

prokuroria. Prandaj, në prizmin e rregullimit të tillë, Drejtësia Sot konsideron se gjykata 

është dashur që të refuzojë pranimin e fajësisë dhe pastaj të zhvillojë shqyrtimin gjyqësor 

kryesor, në mënyrë që të vërtetojë saktë dhe qartë elementet e cilës vepër penale 

ekzistojnë. Kjo do t’i mundësonte gjykatës që të zbardhte totalisht faktin se a ka ushtruar i 

akuzuari pozitë zyrtare, e që do të determinonte edhe përmbushjen e elementeve të veprës 

penale të “Keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar”. 

 

Por gjykata në këtë çështje penale ka vepuar në mënyrë të kundërt nga kjo rrjedhë e cila 

është juridikisht e duhur, duke vendosur që të aprovojë pranimin e fajësisë dhe të shpall të 

akuzuarin fajtor për një vepër penale për të cilën nuk janë përmbushur elementet. Madje 

sipas vlerësimit të Drejtësia Sot, ajo çka e bën edhe më konfuz të gjithë trajtimin e këtij rasti 

është fakti se i pandehuri është dënuar se në bashkëkryerje ka kryer veprën penale me dy 

të akuzuarit tjerë, por i njejti nuk është dënuar për veprën penale të njejtë sikur të 

bashkakuzuarit. Pra, gjykata ndaj tyre ka ri-cilësuar veprën penale duke i dënuar për 

keqpërdorim të besimit, kurse i akuzuari Xh.G është dënuar për keqpërdorim të pozitës apo 

autoritetit zyrtar. 

 

Prandaj, Drejtësia Sot vlerson se gjykata ka aplikuar gabimisht dispozitat e nenit 248 të 

KPPRK-së, duke e dëmtuar thelbësisht këtë procedurë penale. Si rezultat 

i kësaj, për Drejtësia Sot kjo paraqet shkelje të qartë ligjore të përcaktuar në nenin 384 

par.2 nënpar 2.1 të KPPRK-së. Sipas kësaj dispozite ligjore, shkelje esenciale e dispozitave 

të procedurës penale konsiderohet edhe kur gjatë procedurës penale, duke përfshirë edhe 

procedurën paraprake, gjykata, prokurori i shtetit dhe policia nuk kanë zbatuar ndonjë 

dispozitë të këtij kodi ose kanë zbatuar gabimisht. Kjo rrethanë është paraqitur në këtë 

çështje penale,ngase vërehet qartë se gjykata ka zbatuar gabimisht dispozitat e nenit 248 

të KPPRK-së, duke mos e marrë parasysh faktin se kjo aktakuzë ka gabime të qarta faktike 

dhe ligjore.222 

 

 

Shkelja e ligjit special (lex specialis) 

 

Në Gjykatën Themelore të Gjilanit në rastin gjyqësor PKR.nr.150/20, është evidentuar 

shkelje e Ligjit per Pergjegjesine e Personave Juridik per Vepra Penale.  Ne kete rast i 

akuzuari akuzohet si person fizik në cilësinë e personit përgjegjës të personit juridik “Zuka 

Commerce”. Mirëpo në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur me datën 27 janar 2021, i 

 

 

222 Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Shkeljet e gjykatës në trajtimin e rastit ndaj të akuzuarit për keqpërdorim me fondet e 

mbledhura nga organizata jo-qeveritare’ (linku: https://www.rolpik.org/shkeljet-e-gjykates-ne-trajtimin-e-rastit-ndaj-te-

akuzuarit-per-keqperdorim-me-fondet-e-mbledhura-nga-organizata-jo-qeveritare/?fbclid=IwAR3f-

020B0eXSYJdhNe0cAbZolrpe0wrsqutwFLjqOo-1qu5hl4Gk1oWnEo) 

https://www.rolpik.org/shkeljet-e-gjykates-ne-trajtimin-e-rastit-ndaj-te-akuzuarit-per-keqperdorim-me-fondet-e-mbledhura-nga-organizata-jo-qeveritare/?fbclid=IwAR3f-020B0eXSYJdhNe0cAbZolrpe0wrsqutwFLjqOo-1qu5hl4Gk1oWnEo
https://www.rolpik.org/shkeljet-e-gjykates-ne-trajtimin-e-rastit-ndaj-te-akuzuarit-per-keqperdorim-me-fondet-e-mbledhura-nga-organizata-jo-qeveritare/?fbclid=IwAR3f-020B0eXSYJdhNe0cAbZolrpe0wrsqutwFLjqOo-1qu5hl4Gk1oWnEo
https://www.rolpik.org/shkeljet-e-gjykates-ne-trajtimin-e-rastit-ndaj-te-akuzuarit-per-keqperdorim-me-fondet-e-mbledhura-nga-organizata-jo-qeveritare/?fbclid=IwAR3f-020B0eXSYJdhNe0cAbZolrpe0wrsqutwFLjqOo-1qu5hl4Gk1oWnEo
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akuzuari përpos në rolin e të akuzuarit, në kundërshtim me ligjin është edhe në rolin e 

përfaqësuesit të personit juridik. Ndalesa e përfaqësimit të tillë të personit juridik nga 

personi përgjegjës ndaj të cilit zhvillohet procedura penale për vepër penale të njejtë apo 

për vepër tjetër, është e paraparë me ligj special (lex specialis), përkatësisht me Ligjin 

Nr.04/L-030 për Përgjegjësinë Penale të Personave Juridik për Vepra Penale.  

Më saktë, në nenin 20 paragrafin 6 të këtij ligji thuhet se “Përfaqësues i personit juridik të 

pandehur nuk mund të jetë personi përgjegjës kundër të cilit zhvillohet procedura penale 

për vepër të njëjtë penale apo veprën tjetër, përpos në rastin në qoftë se ai person është i 

vetmi anëtar i atij personi juridik.” Sipas kësaj, vetëm përjashtimisht personi fizik i pandehur 

mund të jetë përfaqësues i personit juridik dhe atë në rastin kur personi përgjegjës është i 

vetmi anëtar i personit juridik. Megjithatë, në rastin konkret një përfaqësim i tillë as 

përjashtimisht nuk është i lejuar, ngase Drejtësia Sot nga të dhënat e Agjencisë së 

Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë (ARBK), ka identifikuar se në kuadër të personit juridik, 

përkatësisht kompanisë në fjalë ekziston edhe një bashkëpronar/aksionar, çka do të thotë 

se i akuzuari nuk është 

anëtar i vetëm në kompaninë përkatëse, dhe në këto rrethana nuk ka të drejtë legjitime të 

jetë përfaqësues i autorizuar i kompanisë në këtë çështje penale.223 

Në GjTh të Gjilanit është evidentuar shkelje e Ligjit per Pergjegjesine e Personave Juridik per 

Vepra Penale. Shkelje të tilla janë evidentuar në dy raste, respektivisht në aktakuzën 

PP/I.nr.103/21 thuhet se “I akuzuari M.V., në cilësinë e pronarit të operatorit ekonomik 

G…Company, me vetëdije ka shkelur rregullat e Ligjit për prokurimin publik. Aktakuza tutje 

përshkruan veprimet e të akuzuarit, ku thuhet se i njejti me qëllim të mashtrimit në 

procedurat e prokurimit publik dhe ndikimit tek autoriteti kontraktues, ka paraqitur 

dokumentacion të rremë, përkatësisht pa autorizimin e A.K– inxhinier i komunikacionit dhe 

të A.D inxhinier i ndërtimtarisë, me të cilët kompania e tij nuk ka pasur kurrfarë 

parakontrate apo kontratë të punës, i ka përdorur të dhënat e tyre personale, përkatësisht 

dokumentet mbi përgatitjet e tyre profesionale si diplomat etj, për të plotësuar kriterin e 

dosjes së tenderit të shpallur nga Komuna e Vitisë lidhur me projektin ndërtimi i rrugës Viti 

Kerbliq-Kaqanik. Për këto veprime i akuzuari M.V., akuzohet për veprën penale 

“Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurimin publik”, nga neni 415 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Në këtë rast, sipas Drejtësia Sot, shkelja e Ligjit për Përgjegjësinë Penale të Personave 

Juridik për Vepra Penale ekziston ngase Prokuroria Themelore në Gjilan ka akuzuar vetëm 

M.V., si person përgjegjës të personit juridik (pronar), por jo edhe personin juridik 

 

 

223 Drejtësia Sot, janar 2021 ‘Nis gjykimi për tenderët e asfaltit në Gjilan, shefi i prokurimit dhe pronarët e kompanive 

private mohojnë akuzat’ (linku: https://www.rolpik.org/nis-gjykimi-per-tenderet-e-asfaltit-ne-gjilan-shefi-i-prokurimit-dhe-

pronaret-e-kompanive-private-mohojne-

akuzat/?fbclid=IwAR3JH72r5j35lUDUOIFTna9oc0ETq6KbWTS0BWJgaDEwOp_97TY_JAy4j-E ) 

https://www.rolpik.org/nis-gjykimi-per-tenderet-e-asfaltit-ne-gjilan-shefi-i-prokurimit-dhe-pronaret-e-kompanive-private-mohojne-akuzat/?fbclid=IwAR3JH72r5j35lUDUOIFTna9oc0ETq6KbWTS0BWJgaDEwOp_97TY_JAy4j-E
https://www.rolpik.org/nis-gjykimi-per-tenderet-e-asfaltit-ne-gjilan-shefi-i-prokurimit-dhe-pronaret-e-kompanive-private-mohojne-akuzat/?fbclid=IwAR3JH72r5j35lUDUOIFTna9oc0ETq6KbWTS0BWJgaDEwOp_97TY_JAy4j-E
https://www.rolpik.org/nis-gjykimi-per-tenderet-e-asfaltit-ne-gjilan-shefi-i-prokurimit-dhe-pronaret-e-kompanive-private-mohojne-akuzat/?fbclid=IwAR3JH72r5j35lUDUOIFTna9oc0ETq6KbWTS0BWJgaDEwOp_97TY_JAy4j-E


73 
 
 

përkatësisht kompaninë G…Company. Personi përgjegjës me kryerjen e veprës penale 

“Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurimin publik”, ka përmbushur bazën e përgjegjësisë 

penale të personit juridik, sipas ligjit në fjalë. Për më tepër, shkelja e tillë e ligjit ka ndodhur 

edhe në një rast tjetër në aktakuzën me numër PP.I.nr.105/2021. Mos respektimi i Ligjit për 

Përgjegjësinë Penale të Personave Juridik për Vepra Penale është ende ekzistent edhe 

përkundër faktit që Drejtësia Sot, në muajin mars të këtij viti ka publikuar analizën me titull 

“Mungesa e ndjekjes penale të kompanive private” 224 , në të cilën ka rekomanduar 

Prokurorin e Shtetit që kompanitë private të mos amnistohen por të ndiqen penalisht. 

 

Mos arsyetimi i vendimeve gjyqësore gjatë shpalljes së aktgjykimeve  

 

Shkelje procedurale janë hasur edhe në shumë raste gjyqësore ku gjykatat në Republikën e 

Kosovës nuk kanë arsyetuar në pika të shkurta vendimet gjyqësore gjatë procedurës së 

shpalljes së aktgjykimit. Dispozitat ligjore të KPPRK-së neni 366 par.2 shprehimisht 

theksojnë se: “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.” Në këtë 

drejtim Drejtësia Sot konsideron se gjatë shpalljes së aktgjykimit secili gjyqtarë ose kryetar i 

trupit gjykues në pika të shkurta duhet të arsyetojë se ku bazohet aktgjykimi i marrë qoftë ai 

dënues, lirues apo refuzues për të akuzuarin. Gjatë monitorimit të Drejtësia Sot, gjatë kësaj 

periudhe kohore në Gjykatën Themelore në Prizren janë hasur dy raste, përkatësisht rast 

PKR.nr. 22/19  dhe PKR.nr.60/19, ku kjo gjykatë gjatë shpalljes së aktgjykimit nuk ka bërë 

arsyetime në lidhje me vendimin, respektivisht nuk e ka respektuar dispozitën e lartcekur 

ligjore.  

Vlen të theksohet poashtu rasti në Gjykatën Themelore të Prishtinës, ku gjykata me rastin e 

shpalljes së vendimit, jo vetëm që nuk ka respektuar dispozitat e KPPRK-së lidhur me 

arsyetimin e vendimit gjatë procesit të shpalljes, mirëpo në këtë drejtim kishte shkelur edhe 

nenin 366 par. 1 në të cilin shprehimisht thuhet se në rastin kur gjykata nuk ka mundësi që 

në të njëjtën ditë pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të merr aktgjykimin, shpalljen e 

vendimit e shtyn më së shumti tre (3) ditë. Bëhet fjalë për rastin e njohur si  “Ura e Gurit”, ku 

me datë 22 shkurt 2021, ishte dhënë fjala përfundimtare në këtë rast dhe gjykata kishte 

caktuar datën 25 shkurt 2021, si datë kur do jepet verdikti final. Mirëpo pasiqë anëtarja e 

trupit gjykues në po të njëjtën ditë kishte një seancë tjetër, gjykata kishte vendosur që 

shpallja e këtij aktgjykimit të shtyhet për 26 shkurt 2021. Ndonëse tejkalimi i afatit tre ditor 

 

 

224 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Mungesa e ndjekjes penale të kompanive private’ (linku: https://www.rolpik.org/mungesa-e-

ndjekjes-penale-te-kompanive-private/ ) 

https://www.rolpik.org/mungesa-e-ndjekjes-penale-te-kompanive-private/
https://www.rolpik.org/mungesa-e-ndjekjes-penale-te-kompanive-private/
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nuk paraqet ndonjë pasojë procedurale përveç që palët mund ta theksojnë në ankesë si 

shkelje relative të procedurës penale, Drejtësia Sot konsideron se gjykata ka mundur të 

evitojë një gjë të tillë nëpërmjet koordiminit të trupave gjykues rreth orareve të seancave.225 

 

 Gjatë monitorimit të Drejtësia Sot, gjatë kësaj periudhe kohore në GjTh në Prizren janë 

hasur tre raste, përkatësisht rast PKR.nr. 107/19226, PKR.nr.22/19227 dhe PKR.nr.3/21228, 

ku kjo gjykatë gjatë shpalljes së aktgjykimit nuk ka bërë arsyetime në lidhje me vendimin, 

respektivisht nuk e ka respektuar dispozitën e lartcekur ligjore. Një shkelje e tillë ka 

ndodhur edhe në GjTh në Pejë, ku në rastin PKR.nr.25/18, me rastin e shpalljes së këtij 

aktgjykimi, gjyqtari i kësaj çështje penale vetëm e ka kumtuar fajësinë e të akuzuarit, duke 

mos i arsyetuar shkurtimisht rrethanat dhe arsyet të cilat kanë ndikuar që të merret 

aktgjykimi dënues ndaj tij.229 

  

Tejkalimi i afatit për shpallje të aktgjykimit 

  

Shkelje procedurale është konstatuar në rastin PKR.nr.57/19, ku në GjTh në Prizren, 

gjykata me rastin e shpalljes së vendimit, kishte shkelur nenin 366 par. 1 në të cilin 

shprehimisht thuhet se në rastin kur gjykata nuk ka mundësi që në të njëjtën ditë pas 

përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të merr aktgjykimin, shpalljen e vendimit e shtyn më së 

shumti tre (3) ditë. Mirëpo në rastin konkret, kryetarja e trupit gjykues caktoi shpalljen e 

aktgjykimit katër ditë pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, 

respektivisht seanca e fundit është mbajtur me 13 shtator, kurse shpallja e aktgjykimit 

është bërë me 17 shtator. Ndonëse tejkalimi i afatit tre ditor nuk paraqet ndonjë pasojë 

procedurale përveç që palët mund ta theksojnë në ankesë si shkelje relative të procedurës 

penale, Drejtësia Sot konsideron se gjykata ka mundur të evitojë një gjë të tillë.230 

 

 

 

225  Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Parregullsitë që përcollën shpalljen e aktgjykimit tek rasti “Ura e Gurit”’ (linku: 

https://www.rolpik.org/parregullsite-qe-percollen-shpalljen-e-aktgjykimit-tek-rasti-ura-e-gurit/ ) 
226 Drejtësia Sot, qershor 2021 ‘Gjykata e Prizrenit nuk arsyeton aktgjykimin lirues ndaj zyrtares ligjore të Ministrisë së 

Mjedisit’ (linku: http://www.rolpik.org/gjykata-e-prizrenit-nuk-arsyeton-aktgjykimin-lirues-ndaj-zyrtares-ligjore-te-ministrise-

se-mjedisit/) 
227 Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Gjykata e Prizrenit nuk e arsyeton aktgjykimin lirues ndaj ish-inspektorit të ndërtimtarisë’ 

(linku: http://www.rolpik.org/gjykata-e-prizrenit-nuk-e-arsyeton-aktgjykimin-lirues-ndaj-ish-inspektorit-te-ndertimtarise/) 
228 Drejtësia Sot, korrik 2021 ‘Pas kthimit në rigjykim, Gjykata e Prizrenit përsëri nuk e arsyeton aktgjykimin dënues ndaj 

ish-inspektorit të ndërtimit’ (linku: http://www.rolpik.org/pas-kthimit-ne-rigjykim-gjykata-e-prizrenit-perseri-nuk-e-arsyeton-

aktgjykimin-denues-ndaj-ish-inspektorit-te-ndertimit/) 
229 Drejtësia Sot, qershor ‘Trajtimi i rastit të Haki Rugovës nga ana e Gjykatës së Pejës, shkeljet procedurale që përcollën 

gjykimin në shkallë të parë’ (linku: https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-haki-rugoves-nga-ana-e-gjykates-se-pejes-

shkeljet-procedurale-qe-percollen-gjykimin-ne-shkalle-te-pare/) 
230 Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘Shkeljet e prokurorisë dhe gjykatës në trajtimin në shkallë të parë të rastit të ish-drejtorit të 

urbanizmit në Prizren’ (linku: http://www.rolpik.org/shkeljet-e-prokurorise-dhe-gjykates-ne-trajtimin-ne-shkalle-te-pare-te-

rastit-te-ish-drejtorit-te-urbanizmit-ne-prizren/) 

https://www.rolpik.org/parregullsite-qe-percollen-shpalljen-e-aktgjykimit-tek-rasti-ura-e-gurit/
http://www.rolpik.org/gjykata-e-prizrenit-nuk-arsyeton-aktgjykimin-lirues-ndaj-zyrtares-ligjore-te-ministrise-se-mjedisit/
http://www.rolpik.org/gjykata-e-prizrenit-nuk-arsyeton-aktgjykimin-lirues-ndaj-zyrtares-ligjore-te-ministrise-se-mjedisit/
http://www.rolpik.org/gjykata-e-prizrenit-nuk-e-arsyeton-aktgjykimin-lirues-ndaj-ish-inspektorit-te-ndertimtarise/
http://www.rolpik.org/pas-kthimit-ne-rigjykim-gjykata-e-prizrenit-perseri-nuk-e-arsyeton-aktgjykimin-denues-ndaj-ish-inspektorit-te-ndertimit/
http://www.rolpik.org/pas-kthimit-ne-rigjykim-gjykata-e-prizrenit-perseri-nuk-e-arsyeton-aktgjykimin-denues-ndaj-ish-inspektorit-te-ndertimit/
https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-haki-rugoves-nga-ana-e-gjykates-se-pejes-shkeljet-procedurale-qe-percollen-gjykimin-ne-shkalle-te-pare/
https://www.rolpik.org/trajtimi-i-rastit-te-haki-rugoves-nga-ana-e-gjykates-se-pejes-shkeljet-procedurale-qe-percollen-gjykimin-ne-shkalle-te-pare/
http://www.rolpik.org/shkeljet-e-prokurorise-dhe-gjykates-ne-trajtimin-ne-shkalle-te-pare-te-rastit-te-ish-drejtorit-te-urbanizmit-ne-prizren/
http://www.rolpik.org/shkeljet-e-prokurorise-dhe-gjykates-ne-trajtimin-ne-shkalle-te-pare-te-rastit-te-ish-drejtorit-te-urbanizmit-ne-prizren/
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Shqiptimi i gabueshëm dhe pa kohëzgjatje i dënimit plotësues 

 

Një gabim në shqiptimin e dënimit plotësues është vërejtur në GjTh në Pejë, ku 

Departamenti i Përgjithshëm i kësaj gjykate në rastin P.nr.2/2021, në drejtim të veprës 

penale “Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, dhuratave, i dobisë 

tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”, ka shqiptuar dënim plotësues ‘Ndalimi i 

ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës’. Drejtësia Sot, vlerëson se gjykata ka 

gabuar kur e ka shqiptuar dënimin plotësues, pasi që në këtë rast kemi të bëjmë me veprën 

penale që është kryer në kuadër të obligimeve që rrjedhin nga detyra e të akuzuarës dhe 

korrespondon me veprimet inkriminuese të saj dhe këtu është dashur të caktohen dënimi 

plotësues Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike apo shërbimin publik. 

Në trajtimin e këtij rasti është hasur edhe një tjetër problematikë, kështu gjykata pasi që ka 

vendosur për shqiptimin e dënimit plotësues për të njëjtin është dashur të përcaktoj edhe 

kohëzgjatjen e ekzekutimit të tij pasi në këtë rast nuk e ka bërë një gjë të tillë.231            

Mosarsyetimi i rrethanave lehtësuese dhe rënduese 

 

Në rastin PKR.nr.67/2019, të GjTh në Pejë për vepën penale “Konflikt interesi”, Drejtësia 

Sot kishte vërejtur se gjykata nuk kishte arsyetuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese. 

Kësisoj gjykata ka bërë vlerësimin e rrethanave lehtësuese dhe rënduese që kanë ndikuar 

në shqiptimin e dënimit me gjobë. Si rrethana lehtësuese ka marrë parasysh vetëm faktin se 

i njëjti nuk ka qenë më parë i dënuar, ndërsa lidhur me atë se nëse i njëjti ka rënë në 

konflikt me ligjin apo nëse ndaj tij është duke u zhvilluar edhe ndonjë procedurë tjetër 

gjykata ka konstatuar se nuk ka të dhëna. Kurse si rrethana rënduese, në aktgjykim thuhet 

se gjykata nuk ka gjetur asnjë prej tyre.  

 

Por Drejtësia Sot, konsideron se gjykata konstatimin dhe vlerësimin e rrethanave lehtësuese 

dhe rënduese nuk e ka arsyetuar mjaftueshëm ngase për mungesën e rrethanave rënduese 

nuk ka dhënë fare arsyetim, kurse për ato lehtësuese përveç që janë të cekura nuk janë 

arsyetuar pse janë konsideruar si rrethana të tilla edhe përkundër faktit se gjykatat janë të 

obliguara që për secilën rrethanë të japin arsyetimin në mënyrë të duhur siç edhe 

parashihet me udhëzuesin e politikës ndëshkimore. Ky obligim gjithashtu rrjedh nga neni 

329 par.4 i Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, në të cilin thuhet “Përveç 

provave të propozuara nga palët dhe i dëmtuari, trupi gjykues ka të drejtë të shqyrtojë 

 

 

231 Drejtëisa Sot, tetor 2021 ‘Shqiptim i gabuar dhe pa afat të përcaktuar i dënimit plotësues nga Gjykata e Pejës’ (linku: 

http://www.rolpik.org/shqiptim-i-gabuar-dhe-pa-afat-te-percaktuar-i-denimit-plotesues-nga-gjykata-e-

pejes/?fbclid=IwAR3S8Dlg3X_HYoJjEqXQTyhmECxZzwJf00KQKR6Jewou__mWmSLp8GSx5ts) 

http://www.rolpik.org/shqiptim-i-gabuar-dhe-pa-afat-te-percaktuar-i-denimit-plotesues-nga-gjykata-e-pejes/?fbclid=IwAR3S8Dlg3X_HYoJjEqXQTyhmECxZzwJf00KQKR6Jewou__mWmSLp8GSx5ts
http://www.rolpik.org/shqiptim-i-gabuar-dhe-pa-afat-te-percaktuar-i-denimit-plotesues-nga-gjykata-e-pejes/?fbclid=IwAR3S8Dlg3X_HYoJjEqXQTyhmECxZzwJf00KQKR6Jewou__mWmSLp8GSx5ts
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provën që e konsideron të nevojshme për verifikimin e drejtë dhe të plotë të çështjes 

penale”. Pra, gjykata me rastin e vlerësimit të rrethanave që kanë ndikuar në shqiptimin e 

një sanksioni të caktuar penal, duhet që të ketë prova të mjaftueshme që mbështesin 

vlerësimin e caktuar në mënyrë që aktgjykimi të jetë i arsyetuar, ashtu siç kërkohet edhe 

nga praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Mirëpo kjo nuk ka ndodhur në 

rastin konkret, ngase gjykata nuk ka dhënë asnjë arsyetim të mbështetur në provë relevante 

lidhur me rrethanat lehtësuese që janë marrë parasysh kur ndaj të akuzuarit është 

shqiptuar dënimi me gjobë.232  

 

Shkeljet procedurale të Prokurorisë 

 

Shkelje procedurale nga ana e Prokurorisë, Drejtësia Sot i ka evidentuar në rastin 

PKR.nr.19/20, të GjTh në Pejë, ku dy nga të akuzuarit akuzoheshin për veprën penale 

“Marrje e ryshfetit” ndërkaq i akuzuari i tretë për veprën penale “Frikësimi gjatë procedurës 

penale”. 

Drejtësia Sot konsideron se në këtë rast Prokuroria e Pejës, ka interpretuar gabimisht 

kompetencat e saj në raport me lëshimin e urdhrit për masat e fshehta të vëzhgimit dhe 

hetimit. Më saktësisht, ky institucion nuk ka vepruar në përputhje me nenin 91 par.1 të 

KPPRK. Sipas këtij neni është e paraparë decidivisht se: “Prokurori i shtetit mund të 

urdhërojë përkohësisht njërën nga masat e përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni vetëm 

në procedura penale urgjente, ose në procedura penale, të cilat janë duke u hetuar nën 

kapitullin XXIV ose kapitullin XXXIV të Kodit Penal, ose rasteve të shpëlarjes së parasë në 

raste të nevojshme, nëse pritja do të rezultonte nga lëshimi i urdhrit prej gjyqtarit të 

procedurës paraprake sipas paragrafit 2, të këtij neni do të rrezikonte sigurinë e hetimeve 

ose jetën dhe sigurinë e palës së dëmtuar, dëshmitarit, informatorit ose anëtarëve të 

familjes së tyre. Urdhri i tillë i përkohshëm pushon të ketë efekt nëse nuk konfirmohet me 

shkrim nga gjyqtari i procedurës paraprake brenda tri (3) ditëve nga lëshimi i tij”. Në këtë 

mënyrë prokuroria përmes keqinterpretimit të kompetencave që i takojnë me ligj, ka 

konfirmuar vet urdhrin verbal për zbatimin e masave të fshehta të vëzhgimit dhe hetimit 

duke mos e kërkuar këtë gjë nga ana e gjyqtarit të procedurës paraprake ashtu siç e 

përcakton ligji. Ky veprim edhe ka qenë shkaktari kryesor që rasti të dështojë dhe provat 

kyçe të cilësohen si të papranueshme, gjë që ka rezultuar me lirimin e të akuzuarve. 

 

 

 

232 Drejtësia Sot, maj 2021 ‘Dënimi me gjobë për konflikt të interesit ndaj kryetarit të Klinës, gjykata nuk arsyetoi asnjë nga 

rrethanat lehtësues’ (linku: https://www.rolpik.org/denimi-me-gjobe-per-konflikt-te-interesit-ndaj-kryetarit-te-klines-gjykata-

nuk-arsyetoi-asnje-nga-rrethanat-lehtesues/) 

https://www.rolpik.org/denimi-me-gjobe-per-konflikt-te-interesit-ndaj-kryetarit-te-klines-gjykata-nuk-arsyetoi-asnje-nga-rrethanat-lehtesues/
https://www.rolpik.org/denimi-me-gjobe-per-konflikt-te-interesit-ndaj-kryetarit-te-klines-gjykata-nuk-arsyetoi-asnje-nga-rrethanat-lehtesues/
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Së dyti edhe sa i përket gjykatës, Drejtësia Sot, ka gjetur se gjykata ka lejuar zhvillimin e 

procesit kryesor gjyqësor, me dëgjimin e dëshmitarëve dhe administrimin e provave 

materiale dhe në fund ka marrë aktgjykim lirues duke u bazuar në mungesën e ligjshmërisë 

së provave të nxjerra nga masat e fshehta të vëzhgimit dhe hetimit. Drejtësia Sot, 

konsideron se kjo gjykatë nuk ka vepruar konform dispozitave të KPPRK-së, pasi që nuk i ka 

vlerësuar drejtë dhe me kohë provat dhe pranueshmerinë e tyre. Neni 249 par.3 i KPPRK-së 

përcakton se “Për të gjitha provat për të cilat është paraqitur kundërshtim, gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të arsyetuar për lejimin ose 

përjashtimin e provës”, ndërsa në par.4 të këtij neni thuhet se “Provat e papranueshme 

ndahen nga shkresat dhe mbyllen. Provat e tilla mbahen nga gjykata të ndara nga shkresat 

dhe provat tjera. Provat e papranueshme nuk mund të shqyrtohen apo të shfrytëzohen në 

procedurë penale, përveç në rastin e ankesës kundër aktvendimit mbi pranueshmerinë”. 

Për më tepër, në nenin 253 par.1 të KPPRK-së, kur flitet për hudhjen e aktakuzës, ndër 

shkaqe të tjera për të cilat, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues merr 

aktvendim për hudhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale është edhe arsyeja 

kur: “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”.233 

 

Mosrespektim i procedurës së marrjes në pyetje të dëshmitarëve 

 

Në GjTh në Prizren në rastin gjyqësor PKR.nr 3/21 i zhvilluar në drejtim të veprës penale 

‘Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’, është ngatërruar procedura e marrjes në pyetje 

të dëshmitarëve. Dëshmitari i propozuar nga ana e Prokurorisë, fillimisht është marrë në 

pytje nga ana e mbrojtjes së të akuzuarit në këtë proces gjyqësor e pastaj nga ana e 

Prokurorisë dhe trupit gjykues. Fillimisht duhet sqaruar se marrja e drejtpërdrejtë në pyetje e 

dëshmitarit bëhet nga pala e cila e ka propozuar të dëshmojë në një proces gjyqësor, ku i 

njëjti më pas edhe mund ti t’i parashtrojë pyetje në pajtim me rregullat për procedimin e 

provave. Ndërsa përmes marrjes së tërthortë në pyetje, në mënyrë efikase mbrojtja mund t’i 

kundërshtojë provat që janë paraqitur nga organi akuzues. Prandaj, duke vënë në pah që 

organi i akuzës e paraqet provën i pari dhe i njëjti e merr në pyetje dëshmitarin i pari, më 

pas mbrojtjes në bazë të pyetjeve të tërthorta i jepet mundësia për vërtetimin e 

besueshmërisë, cilësisë apo paragjykimeve që dëshmitari mund t’i ketë, me qëllim 

diskreditimin e dëshmisë së dëshmitarit të prokurorisë. 

 

 

233 Drejtësia Sot, qershor 2021 ‘Huqja e Prokurorisë së Pejës – shkelja procedurale që liroi nga akuza dy të akuzuarit për 

marrje ryshfeti’ (linku: http://www.rolpik.org/huqja-e-prokurorise-se-pejes-shkelja-procedurale-qe-liroi-nga-akuza-dy-te-

akuzuarit-per-marrje-ryshfeti/) 

http://www.rolpik.org/huqja-e-prokurorise-se-pejes-shkelja-procedurale-qe-liroi-nga-akuza-dy-te-akuzuarit-per-marrje-ryshfeti/
http://www.rolpik.org/huqja-e-prokurorise-se-pejes-shkelja-procedurale-qe-liroi-nga-akuza-dy-te-akuzuarit-per-marrje-ryshfeti/
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Në seancën e datës 26 mars 2021, dëshmitari i propozuar nga Prokuroria së pari ishte 

marrë në pyetje nga mbrojtja e të akuzuarit, ani pse ishte dashur që të merrej në pyetje në 

mënyrë të drejtpërdrejt nga vet pala propozuese. Në këtë mënyrë është paraqitur situata ku 

nga ana e trupit gjykues dhe Prokurorit të rastit nuk janë respektuar rregullat procedurale të 

KPPRK-së, të cilat përcaktojnë se dëshmitari së pari merret në pyetje nga ana e palës që e 

ka propozuar atë. Më saktësisht neni 333 i KPPRK-së par. 1 në mënyrë të qartë parasheh 

këtë situatë ashtu që taksativisht thuhet se “dëshmitari merret në pyetje së pari nga pala e 

cila e ka propozuar”.234 

 

Mospërmbushja e detyrimit ligjor për dorëzimin e materialeve të lëndës 

 

Drejtësia Sot, gjatë monitorimit të rasteve gjyqësore në GjTh në Prizren, respektivisht rastit 

PKR.nr.208/20, PKR.nr.26/19235 dhe PKR.nr.94/21236, është vërejtur se Prokuroria nuk i 

ka dorëzuar shkresat e lëndës në kohën e paraparë sipas KPPRK-së. Nga monitorimi në 

rastin e parë u evidentua se dorëzimi i shkresave të lëndës nuk është bërë deri në shqyrtim 

gjyqësor, ndërkaq në rastin e dytë në seancën e shqyrtimit fillestar. Një rast i ngjashëm 

është evidentuar edhe në GjTh në Mitrovicë, respektivisht në rastin PKR.nr.19/19, ku në 

shqyrtimin fillestar i akuzuari kishte deklaruar se nuk ka pranuar asnjë shkresë të lëndës 

nga ana e Prokurorisë.237  Nenin 244 par.1 i KPPRK-së përcakton se: “Jo më vonë se nga 

ngritja e aktakuzës, prokurori i shtetit i siguron mbrojtësit apo mbrojtësit kryesor materialet 

e mëposhtme 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”. Pra sipas kësaj dispozite, 

prokurori i shtetit është i obliguar që menjëherë pas ngritjes së aktakuzës, t’i sigurojë 

mbrojtësit shkresat e lëndës në mënyrë që të realizohet parimi i barazisë së palëve në 

procedurë dhe po ashtu parimi i mbrojtjes efektive. Për më tepër nga ky paragraf 

parashikohen taksativisht llojet e materialeve të cilat prokurori i shtetit duhet t’ia sigurojë 

mbrojtësit apo mbrojtësit kryesor, nëse këto materiale ose kopjet e tyre nuk janë dhënë 

 

 

234 Drejtësia Sot, maj 2021 ‘Gjykimi për keqpërdorim të detyrës zyrtare në Prizren, nuk respektohet procedura e marrjes në 

pyetje të dëshmitarit’ (link: http://www.rolpik.org/gjykimi-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare-ne-prizren-nuk-respektohet-

procedura-e-marrjes-ne-pyetje-te-deshmitarit/ ) 
235 Drejtësia Sot, maj 2021 ‘Prokuroria e Prizrenit shkel kodin e procedurës penale, nuk dorëzon shkresat e lëndës me 

kohë’ (linku: http://www.rolpik.org/prokuroria-e-prizrenit-shkel-kodin-e-procedures-penale-nuk-dorezon-shkresat-e-lendes-

me-kohe/) 
236 Drejtësia Sot, shtator 2021 ‘Prokuroria e Prizrenit shkel kodin e procedurës penale, nuk dorëzon shkresat e lëndës me 

kohë’ (linku: http://www.rolpik.org/prokuroria-e-prizrenit-shkel-kodin-e-procedures-penale-nuk-dorezon-shkresat-e-lendes-

me-kohe-2/) 
237 Drejtësia Sot, maj 2021 ‘Për shkak mos përmbushjes së detyrimit ligjor të prokurorisë, shtyhet seanca e shqyrtimit 

fillestar ndaj të akuzuarit për korrupsion’ (linku: http://www.rolpik.org/per-shkak-mos-permbushjes-se-detyrimit-ligjor-te-

prokurorise-shtyhet-seanca-e-shqyrtimit-fillestar-ndaj-te-akuzuarit-per-korrupsion/) 

http://www.rolpik.org/gjykimi-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare-ne-prizren-nuk-respektohet-procedura-e-marrjes-ne-pyetje-te-deshmitarit/
http://www.rolpik.org/gjykimi-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare-ne-prizren-nuk-respektohet-procedura-e-marrjes-ne-pyetje-te-deshmitarit/
http://www.rolpik.org/prokuroria-e-prizrenit-shkel-kodin-e-procedures-penale-nuk-dorezon-shkresat-e-lendes-me-kohe/
http://www.rolpik.org/prokuroria-e-prizrenit-shkel-kodin-e-procedures-penale-nuk-dorezon-shkresat-e-lendes-me-kohe/
http://www.rolpik.org/prokuroria-e-prizrenit-shkel-kodin-e-procedures-penale-nuk-dorezon-shkresat-e-lendes-me-kohe-2/
http://www.rolpik.org/prokuroria-e-prizrenit-shkel-kodin-e-procedures-penale-nuk-dorezon-shkresat-e-lendes-me-kohe-2/
http://www.rolpik.org/per-shkak-mos-permbushjes-se-detyrimit-ligjor-te-prokurorise-shtyhet-seanca-e-shqyrtimit-fillestar-ndaj-te-akuzuarit-per-korrupsion/
http://www.rolpik.org/per-shkak-mos-permbushjes-se-detyrimit-ligjor-te-prokurorise-shtyhet-seanca-e-shqyrtimit-fillestar-ndaj-te-akuzuarit-per-korrupsion/
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mbrojtjes më herët, përkatësisht gjatë hetimeve. Ky veprim ndërmirret në mënyrë që 

mbrojtja të mundë ta mbështetë tezën e mbrojtjes, si në shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e 

dytë e po ashtu edhe në shqyrtimin kryesor. 

 

Drejtësia Sot konsideron se mosdorëzimi i shkresave nga ana e prokurorisë tregon 

papërgjegjshmërinë totale në punën e saj. Kjo situatë është derivat i asaj që në asnjë 

dispozitë ligjore të KPPRK-së nuk parashihet ndonjë efekt procedural me rastin e një veprimi 

të tillë, prandaj prokurorët nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur dorëzimit të shkresave me 

kohë. Por, kjo asesi nuk do të thotë se ky veprim nuk duhet të ndërmirret, për faktin se 

prokuroria ka për detyrim që të krijojë kushte të nevojshme për zhvillimin e procedurës 

penale e cila mbështetet në barazinë e palëve dhe mbrojtjen efektive të të pandehurit dhe 

zhvillimin e pandërprerë të gjykimit. Andaj një situatë e tillë shkel në mënyrë të drejtpërdrejt 

nenin 5 të KPPRK –së, në të cilin thuhet se çdo person i dyshuar ose i akuzuar për vepër 

penale ka të drejtë të kërkojë procedurë të paanshme të zbatuar në kohë të arsyeshme. Ky 

parim është paraparë edhe në nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ku 

parashikohet detyrimi i institucioneve përgjegjëse që të evitojnë çdo mundësi të zvarritjes së 

procedurës penale. 

 

Mos aplikimi i dënimeve plotësuese nga ana e gjykatës  

 

Gjatë monitorimit të Drejtësia Sot është hasur që në disa gjykata ka munguar shqiptimi i 

dënimeve plotësuese ndaj personave të akuzuar për vepra penale të korrupsionit. 

Gjatë monitorimit të Drejtësia Sot është hasur që në disa gjykata ka munguar shqiptimi i 

dënimeve plotësuese ndaj personave të akuzuar për vepra penale të korrupsionit. 

Raste të tilla janë evidentuar në Gjykatën Themelore në Pejë dhe në Gjykatën Themelore në 

Mitrovicë. Pas monitorimit të proceseve gjyqësore PKR.nr. 168/2016, PKR.nr.92/2020, dhe 

PKR.nr.41/2019 në Gjykatën Themelore në Pejë, nga Drejtësia Sot janë identifikuar se 

gjykata nuk ka respektuar Kodin Penal të Kosovës, përkatësisht dispozitën ligjore të 

karakterit imperativ, e cila ka të bëjë me detyrimin e gjykatës për ta shqiptuar dënimin 

plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin 

publik” i cili dënim shqiptohet ndaj personit zyrtar. Më saktë, neni 62 paragrafi 1 të Kodit 

Penal Nr.04/L-074 të Republikës së Kosovës, në mënyrë të qartë përcakton se “Gjykata ia 

ndalon kryesit ushtrimin e funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik 

prej një (1) deri në pesë (5) vjet pas mbajtjes së dënimit me burgim, nëse personi i tillë ka 

keqpërdorur këto funksione dhe është dënuar me burgim”. Siç rezulton nga dispozita e 

paragrafit 1 të këtij neni, që të mund të shqiptohet ky dënim plotësues ndaj personit që 

ushtron funksionet e përmendura, duhet që kryerësi i veprës penale ta ketë keqpërdorur 

funksionin dhe që për këtë vepër penale gjykata të ketë shqiptuar dënim me burgim. 

Ndërkaq që paragrafi 4 i nenit 63 i cili thotë se: “Gjykata ia ndalon një personi zyrtar 
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ushtrimin e profesionit, aktivitetit të pavarur, të detyrës menaxhuese apo administrative prej 

një (1) deri në dhjetë (10) vjet, nëse personi është dënuar për ndonjë nga veprat në 

Kapitullin XXXIII të këtij Kodi.”  

Në rastet konkrete Gjykata e Pejës, shpalli aktgjykime dënuese mirëpo përkundër faktit që 

me aktakuzë ishte i propozuar dënimi plotësues “Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose në shërbimin publik”, gjykata nuk i’a shqiptoi këtë dënim dhe e 

njëjta mos shqiptimin e tij nuk e arsyetoi fare.238  Rast i ngjashëm kishte ndodhur edhe në 

rastin PKR.nr.92/2018 të Gjykatës Themelore në Mitrovicë.239 Për më tepër, lidhur me këtë 

çështje, në Gjykatën Themelore në Pejë, në rastin P.nr.2/2021, Drejtësia Sot ka hasur në dy 

çështje problematike. E para ka të bëjë me llojin e dënimit plotësues, ndërsa e dyta ka të 

bëjë me mungesën e kohëzgjatjes së këtij dënimi.240 

Edhe në GjTh në Prishtinë është hasur një rast ku ka munguar shqiptimi i dënimeve 

plotësuese ndaj personit të akuzuar për vepra penale të korrupsionit. I akuzuari për marrje 

ryshfeti u shpall fajtor për veprën penale ‘Marrja e ryshfetit’ dhe u dënua me 6 muaj burgim 

por me pëlqimin e tij ky dënim u zëvendësua në gjobë prej 1000 eurove, si dhe i shqiptohet 

dënimi me gjobë në shumë prej 200 eurove. Konkretisht ndaj të njejtit gjykata I shqiptoi 

dënim unik në shumë prej 1200 eurove. Por Drejtësia Sot me rastin e monitorimit të 

shpalljes së këtij aktgjykimi, vërejti se Gjykata e Prishtinës nuk zbatoi Kodin Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK), pasi që me rastin e shqiptimit të dënimit nuk e parashikoi 

fare shqiptimin edhe të dënimit plotësues për të akuzuarin. 

Për Drejtësia Sot gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit të lartcekur, pra dënim unik me 

gjobë prej 1200 eurove do duhej që në rastin konkret të zbatojë nenin 63 të KPRK-së ashtu 

që ndaj të pandehurit të shqiptojë edhe dënimin plotësues ndalimi i ushtrimit të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës, duke qenë se ky detyrim i gjykatës ka buruar nga paragrafi 4 i 

nenit 63 i cili thotë se: “Gjykata ia ndalon një personi zyrtar ushtrimin e profesionit, 

aktivitetit të pavarur, të detyrës menaxhuese apo administrative prej një (1) deri në dhjetë 

(10) vjet, nëse personi është dënuar për ndonjë nga veprat në Kapitullin XXXIII të këtij 

Kodi.”241 

 

 

238 Drejtësia Sot, mars 2021 ‘“Dënimi i munguar”- pasojat e mosshqiptimit të dënimit plotësues në rastin e ish-kryetarit 
të komunës së Klinës’ (linku: https://www.rolpik.org/denimi-i-munguar-pasojat-e-mosshqiptimit-te-denimit-plotesues-ne-rastin-e-ish-kryetarit-
te-komunes-se-klines/)  
239 Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Dënimi me burgim i zëvendësohet me gjobë, ish-zyrtarit të Komunës së Skenderaj i 
akuzuar për korrupsion’ (linku: http://www.rolpik.org/denimi-me-burgim-i-zevendesohet-me-gjobe-ish-zyrtarit-te-komunes-se-skenderaj-i-
akuzuar-per-korrupsion/)  
240 Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘Shqiptim i gabuar dhe pa afat të përcaktuar i dënimit plotësues nga Gjykata e Pejës’ (linku: 

https://www.rolpik.org/shqiptim-i-gabuar-dhe-pa-afat-te-percaktuar-i-denimit-plotesues-nga-gjykata-e-pejes/)  
241 Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Gjykata në Prishtinë shkeli Kodin Penal, nuk shqiptoi dënimin plotësues ndaj të akuzuarit për 

marrje ryshfeti’ (linku: https://www.rolpik.org/gjykata-ne-prishtine-shkeli-kodin-penal-nuk-shqiptoi-denimin-plotesues-ndaj-

te-akuzuarit-per-marrje-ryshfeti/) 

https://www.rolpik.org/denimi-i-munguar-pasojat-e-mosshqiptimit-te-denimit-plotesues-ne-rastin-e-ish-kryetarit-te-komunes-se-klines/
https://www.rolpik.org/denimi-i-munguar-pasojat-e-mosshqiptimit-te-denimit-plotesues-ne-rastin-e-ish-kryetarit-te-komunes-se-klines/
http://www.rolpik.org/denimi-me-burgim-i-zevendesohet-me-gjobe-ish-zyrtarit-te-komunes-se-skenderaj-i-akuzuar-per-korrupsion/
http://www.rolpik.org/denimi-me-burgim-i-zevendesohet-me-gjobe-ish-zyrtarit-te-komunes-se-skenderaj-i-akuzuar-per-korrupsion/
https://www.rolpik.org/shqiptim-i-gabuar-dhe-pa-afat-te-percaktuar-i-denimit-plotesues-nga-gjykata-e-pejes/
https://www.rolpik.org/gjykata-ne-prishtine-shkeli-kodin-penal-nuk-shqiptoi-denimin-plotesues-ndaj-te-akuzuarit-per-marrje-ryshfeti/
https://www.rolpik.org/gjykata-ne-prishtine-shkeli-kodin-penal-nuk-shqiptoi-denimin-plotesues-ndaj-te-akuzuarit-per-marrje-ryshfeti/
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Drejtësia Sot vlerëson se me këto veprime gjykatat në fjalë kanë cenuar dispozitat e nenit 

62 të KPRK-së, i cili zbatohet ndaj kryesve të veprave penale korruptive, të cilët duke 

shfrytëzuar detyrën zyrtare kanë kryer veprime në kundërshtim me ligjin. 

Duke u bazuar në gjetjet nga monitorimi i rasteve të korrupsionit nga Drejtësia Sot, gjatë 

periudhës Janar-Nëntor 2021, dënimin plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose në shërbimin publik” gjykatat në vendin tonë nuk e kanë 

shqiptuar në të gjitha rastet e korrupsionit, edhe përkundër se gjykatat kanë qenë të 

detyruara ligjërisht ta bëjnë këtë, duke marrë parasysh faktin se si dënim kryesor kanë 

shqiptuar dënimin me burgim. 

Nga gjetjet rezulton se gjatë kësaj periudhe, gjykatat në 13 raste të korrupsionit kanë 

shqiptuar dënimin me burgim si dënim kryesor, ndërkaq bashkë me dënimin me burgim në 

10 raste gjykatat kanë shqiptuar edhe dënimin plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksioneve 

në administratën publike ose në shërbimin publik”. Sipas kësaj, gjykatat në 3 raste nuk 

kanë vepruar konform Kodit Penal të Republikës së Kosovës, ngase të akuzuarve të shpallur 

fajtor dhe të cilët janë dënuar me burgim, nuk iu është shqiptuar edhe dënimi plotësues 

përkatës.  

Këto raste të mosveprimit konform Kodit Penal, janë evidentuar në Gjykatën Themelore 

në Prishtinë242, në Prizren 243 dhe në Gjilan244. Ndonëse në rastet e lartëpërmendura, nuk 

kemi numër të madh të rasteve të dënimit me burgim si dënim kryesor të shqiptuar pa 

dënimin plotësues, megjithatë mos shqiptimi i dënimit plotësues në 3 rastet nga gjykatat, 

nënkupton shkelje të Kodit Penal dhe si e tillë kjo situatë është shqetësuese.245  

 

Mungesa e arsyetimit të vendimit për ndalimin e publikimit të identititetit të 

dëshmitarëve dhe të akuzuarit 

 

Në rastin PKR.nr.12/2017 në seancën e datës 04 nëntor 2021, kryetarja e trupit gjykues në 

këtë çështje morri vendim për ndalimin e filmimit, fotografimit dhe regjistrimit në këtë 

çështje penale, duke aprovuar kështu propozimin e përfaqesuesit të tre dëshmitarëve në 

këtë proces gjyqësor. Gjyqtarja në këtë rast ndaloi edhe publikimin e përdorimit të emrit të 

plotë të të akuzuarit dhe dëshmitarëve në këtë proces gjyqësor, duke mos arsyetuar fare 

 

 

242 Drejtësia Sot, korrik 2021, ‘Dënohet me 2 vite e 2 muaj burgim dhe 500 euro gjobë, zyrtari i qendres së paraburgimit 

në Hajvali, i akuzuar për keqpërdorim detyre’ (linku: https://www.rolpik.org/denohet-me-2-vite-e-2-muaj-burgim-dhe-500-

euro-gjobe-zyrtari-i-qendres-se-paraburgimit-ne-hajvali-i-akuzuar-per-keqperdorim-detyre/)  
243  Drejtësia Sot, janar 2021 ‘Gjykata dënon ish-Drejtorin e Administratës për keqpërdorim pozite’ (linku: 

https://www.rolpik.org/gjykata-denon-ish-drejtorin-e-administrates-per-keqperdorim-pozite/)  
244 Drejtësia Sot, tetor 2021, ‘Dënohet me burg dhe gjobë zyrtari i pyjeve në Kamenicë i akuzuar për keqpërdorim të 

detyrës zyrtare’ (linku: https://www.rolpik.org/denohet-me-burg-dhe-gjobe-zyrtari-i-pyjeve-ne-kamenice-i-akuzuar-per-

keqperdorim-te-detyres-zyrtare/)  
245 Drejtësia Sot, dhjetor 2021 ‘Aplikimi i ndëshkimit të zyrtarëve me ndalim të ushtrimit të funksioneve publike’ (linku: 
https://www.rolpik.org/aplikimi-i-ndeshkimit-te-zyrtareve-me-ndalim-te-ushtrimit-te-funksioneve-publike/)  

https://www.rolpik.org/denohet-me-burg-dhe-gjobe-zyrtari-i-pyjeve-ne-kamenice-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://www.rolpik.org/denohet-me-2-vite-e-2-muaj-burgim-dhe-500-euro-gjobe-zyrtari-i-qendres-se-paraburgimit-ne-hajvali-i-akuzuar-per-keqperdorim-detyre/
https://www.rolpik.org/denohet-me-2-vite-e-2-muaj-burgim-dhe-500-euro-gjobe-zyrtari-i-qendres-se-paraburgimit-ne-hajvali-i-akuzuar-per-keqperdorim-detyre/
https://www.rolpik.org/gjykata-denon-ish-drejtorin-e-administrates-per-keqperdorim-pozite/
https://www.rolpik.org/denohet-me-burg-dhe-gjobe-zyrtari-i-pyjeve-ne-kamenice-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://www.rolpik.org/denohet-me-burg-dhe-gjobe-zyrtari-i-pyjeve-ne-kamenice-i-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://www.rolpik.org/aplikimi-i-ndeshkimit-te-zyrtareve-me-ndalim-te-ushtrimit-te-funksioneve-publike/
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vendimin e marrë në këtë rast. Deri tek një vendim i tillë ndonëse i paarsyetuar, gjykata 

erdhi pas kërkesës së përfaqësuesit të dëshmitarëve A.M-K., L.G., dhe M.S., i cili kërkoi nga 

trupi gjykues të mos fotografohen dhe emrat e këtyre dëshmitarve të mos publikohen për 

shkak të mbrojtjes së të dhënave të tyre personale, ngase të njejtat nuk dëshirojnë të 

asociohen me ndonjë çështje penale, për shkak të pozitës që ato mbajnë si zyrtare të BE-së 

në Kosovë. Propozimin e tij e përkrahi edhe avokati mbrojtës i të akuzuarit Xh.S., me 

arsyetimin se ekziston parimi i prezumimit të pafajësisë dhe se deri në marrjen e një 

vendimi të formës së prerë publikimi i emrit të plotë të të mbrojturit të tij shkel parimin e 

tillë. 

Drejtësia Sot konsideron se sa i përket ndalimit të publikimit të identitetit dhe deklaratave të 

dëshmitarëve, gjyqtarja në këtë rast ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 301 

par.3 i Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK), i cili shprehimisht 

përcakton se:‘Fotografimi, filmimi, regjistrimi televiziv dhe regjistrime të tjera përpos 

regjistrimit zyrtar të shqyrtimit gjyqësor lejohen, përveç nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues kufizon fotografimin, filmimin, regjistrimin televiziv ose regjistrimet 

tjera me aktvendim të arsyetuar me shkrim’. Në këtë rast vendimi i marrë nga ana e trupit 

gjykues nuk u arsyetua fare, e cila e pamundëson edhe njohjen e rrethanave të cilat kanë 

shtyer trupin gjykues të marrë një vendim të tillë. 

Norma ligjore e nenit 301 të KPPRK-së qartazi vë theksin tek kërkesa e një vendimi të 

veçantë me shkrim në rastet kur gjyqtari vendos që të kufizojë fotografimin apo incizimet 

tjera. Drejtësia Sot konsideron se kjo rrethanë shprehet në raste të tilla për faktin se 

legjislacioni vendor, siç është Kushtetuta e Kosovës dhe KPPRK, por edhe konventat 

ndërkombëtare parashohin çështjen e publicitetit të shqyrtimit gjyqësor si parim bazë mbi të 

cilin duhet të zhvillohet çdo proces gjyqësor, qoftë penal apo civil. Si rrjedhojë e kësaj, 

çështja e kufizimit të këtij parimi kërkon marrjen e vendimeve të arsyetuara me argumente 

konkrete dhe të duhura, në mënyrë që limitimi i këtij parimi të jetë i mbështetur juridikisht. 

Mirëpo në rastin që është objekt i kësj analize kjo nuk ka ndodhur, për faktin se gjyqtarja 

nuk ka arsyetuar fare kufizimin e publikimit të deklaratave dhe identitetit të palëve, duke 

vepruar në mënyrë tërësisht arbitrare. 

Madje Drejtësia Sot konsideron se një propozim i tillë nga ana e mbrojtjes është i vonshëm, 

ngase tashmë janë mbajtur 3 seanca në këtë çështje penale, ku në secilin raportim publik 

të bërë emri i të akuzuarit figuron si i plotë. Në këtë drejtim është e paqartë esenca e 

përdorimit të inicialeve në fazat e mëvonshme të këtij procesi. Ndonëse Drejtësia Sot, në 

vazhdimësi në publikimet e tyre emrat e dëshmitarëve i ka publikuar me iniciale, nuk e 
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kupton esencën e ndalimit të publikimit të emrave të tyre të plotë pa ndonjë arsyetim, 

sikurse nuk e kupton as esencën e ndalimit të publikimit të emrit të plotë të të akuzuarit në 

këtë fazë kur shqyrtimi gjyqësor ka muaj që ka filluar.246 

Mangësitë e aktgjykimit në një rast të konfliktit administrative 

 

Gjatë monitorimit të saj, Drejtësia Sot ka vërejtur shkelje dhe interpretim të gabuar të ligjit 

nga Gjykata Themelore e Prishtinës-Departamenti për Çështje Administrative, në një rast 

gjyqësor të konfliktit administrativ.  Në rastin A.nr.1716/2017, Drejtësia Sot sqaron se janë 

dy probleme thelbësore që i përmban ky aktgjykim. Së pari, gjykata me dispozitiv të 

vendimit, përkundër se ka vendosur që ta refuzojë si të pabazuar padinë dhe kërkesë 

padinë e paditësit, ka detyruar autoritetin kontraktues në këtë rast të paditurin e dytë 

Kuvendin e Kosovës që të kryejë kompensimin e dëmit. Së dyti, dispozitivi dhe arsyetimi i 

këtij aktgjykimi përmban mangësi esenciale për faktin se janë kundërthënës mes veti dhe 

në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Konfliktet Administrative (LKA). Ky konstatim i 

Drejtësia Sot bazohet në faktin se përderisa në dispozitiv në mënyrë të qartë thuhet që: 

“REFUZOHET kërkesa e paditësit Uni- Project shpk, me të cilin ka kërkuar anulimin si i 

kundërligjshëm të vendimi të të paditurit të parë OSHP-së dhe detyrohet i padituri i dytë 

Kuvendi i Republikës së Kosovës që paditësit në emër të dëmit të shkaktuar t’ia 

kompensojë shumën prej 6.178 euro si dhe fitimin e munguar në shumë prej 8.235.70 euro 

me kamatë ligjor prej 8%.” 

Në rastin konkret shihet qartë që në kundërshtim me dispozitat e LKA-së gjykata ka 

vendosur që ta detyroi autoritetin në fjalë që të paguaj dëm për të cilin logjikisht nuk ka 

arsye që ta paguaj. Kujtojmë që cënimi i zbatimt të parimit te ligjshmerise shfaqet edhe ne 

rastin kur organet shteterore në këtë rast gjykatat nuk veprojnë në perputhje me kerkesat e 

ligjit. Për këtë arsye, Drejtësia sot vlerëson që gjykata me rastin e vendimarrjes së tillë ka 

tejkaluar kërkesat ligjore të parapara nga LKA-ja, pra nuk ka zbatuar drejtë LKA-në dhe 

ligjshmërinë kur ka vendosur që të detyrojë Kuvendin e Kosovës që të bëjë kompensim e 

dëmit. Drejtësia Sot thekson faktin që neni 46 par.5 i LKA qartazi e sqaron edhe çështjen se 

kur mundet gjykata të vendos edhe për kërkesën për kompensim dëmi. Tekstualisht sipas 

këtij paragrafi thuhet që: “Me aktgjykim, me të cilin anulohet akti i kontestuar administrativ, 

gjykata do të vendosë edhe për kërkesën e paditësit për kthimin e sendit, respektivisht për 

kompensimin e dëmit, nëse të dhënat e procedurës japin për këtë gjë bazë të sigurt. Në të 

kundërtën, gjykata do ta udhëzojë paditësin që kërkesën e vet ta realizojë në procedurën 

kontestimore. Pra, theksojmë se sipas kësaj dispozite ligjore, detyrimi i një autoriteti për të 

 

 

246  Drejtësia Sot, nëntor 2021 ‘Gjykata Themelore në Prishtinë nuk arsyeton ndalimin e publikimit të identitetit të 

dëshmitarëve dhe të akuzuarit’ (linku: https://www.rolpik.org/gjykata-themelore-ne-prishtine-nuk-arsyeton-ndalimin-e-

publikimit-te-identitetit-te-deshmitareve-dhe-te-akuzuarit/)  

https://www.rolpik.org/gjykata-themelore-ne-prishtine-nuk-arsyeton-ndalimin-e-publikimit-te-identitetit-te-deshmitareve-dhe-te-akuzuarit/
https://www.rolpik.org/gjykata-themelore-ne-prishtine-nuk-arsyeton-ndalimin-e-publikimit-te-identitetit-te-deshmitareve-dhe-te-akuzuarit/
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bërë kompensimin e dëmit vlen vetëm atëherë kur kemi të bëjmë me situatën kur aprovohet 

padia dhe anulohet akti administrativ i organit administrativ. Në këso situata gjykata mund 

të vendos in meritum edhe kërkesën për kompensim dëmi, e jo edhe në rastet kur padia 

dhe kërkesëpadia refuzohen si të pabazuara dhe mbetet në fuqi akti administrativ 

kontestues.247 

 

Parashkrimi i lëndëve gjyqësore në nivel vendi 

 

Sistemin gjyqësor dhe prokurorial edhe gjatë kësaj periudhe të raportimin e karakterizoi 

dukuria e parashkrimit të lëndëve gjyqësore në gjykatat e Republikës së Kosovës, e cila vjen 

si rezultat i mos aplikimit të duhur të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me gjykimin e 

drejtë dhe në kohë të arsyeshme. Situata të tilla u evidentuan në Gjykatën Themelore në 

Prishtinë, repspektivisht në rastin PKR.nr.206/19, i njohur ndryshe edhe si rasti ‘Feronikeli’. 

Gjatë kësaj periudhe të raportimit, përkatësisht në mars të vitit 2021 është arritur 

parashkrimi absolut i ndjekjes penale në këtë rast. Në lidhje me parashkrimin e të gjitha 

pikave të aktakuzës në këtë rast Drejtësia Sot ka raportuar në vazhdimësi.248 Rast tjetër i cili 

arriti parashkrimin gjatë kësaj periudhe në Gjykatën Themelore në Prishtinë ishte edhe një 

pikë e aktakuzës në rastin Pkr.nr.171/18.249  Ndërkaq pranë po të njejtës gjykatë në rastin 

PKR.nr.760/2016, gjatë kësaj periudhe të raportimit kanë arritur parashkrimin dy pika të 

aktakuzës.250 Parashkrimin absolut gjatë kësaj kohe ka arritur edhe lënda Pkr.nr.401/17, e 

trajtuar nga ana e kësaj gjykate për të cilën Drejtësia Sot ka raportuar në vazhdimësi.251 

Situata të tilla u evidentuan edhe në dy raste në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, ku në 

rastin e parë me datë 13 shtator 2021, është parashkruar çështja penale ndaj të akuzuarit 

për veprat penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “Falsifikim i dokumentit 

zyrtar”252, ndërkaq që në rastin e dytë gjykata kishte marrë vendim për parashkrim absolut 

 

 

247  Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Mangësitë e aktgjykimit të Gjykatës në Prishtinë rreth vendosjes lidhur me tenderin e 

mirëmbajtjes së ndërtesës së Kuvendit’ (linku: http://www.rolpik.org/mangesite-e-aktgjykimit-te-gjykates-ne-prishtine-rreth-

vendosjes-lidhur-me-tenderin-e-mirembajtjes-se-nderteses-se-kuvendit/ ) 
248 Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Si u parashkruan pikat e aktakuzës ndaj Shukri Bujes dhe Nebih Zeqirit në rastin ‘Ferronikeli’’ 

(linku: http://www.rolpik.org/si-u-parashkruan-pikat-e-aktakuzes-ndaj-shukri-bujes-dhe-nebih-zeqirit-ne-rastin-ferronikeli/ ) 
249 Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Arrin parashkrimin absolut një pikë e aktakuzës ndaj të akuzuarve në rastin ‘Fazani’, të cilët 

dyshohen se kanë falsifikuar leje të armëve’ (linku: http://www.rolpik.org/arrin-parashkrimin-absolut-nje-pike-e-aktakuzes-

ndaj-te-akuzuarve-ne-rastin-fazani-te-cilet-dyshohen-se-kane-falsifikuar-leje-te-armeve/ ) 
250 Drejtësia Sot, shkurt 2021 ‘Parashkruhen dy pika të aktakuzës në rastin për korrupsion ndaj zyrtarëve të Ministrisë së 

Arsimit’ (linku: https://www.rolpik.org/parashkruhen-dy-pika-te-aktakuzes-ne-rastin-per-korrupsion-ndaj-zyrtareve-te-

ministrise-se-arsimit/?fbclid=IwAR2ROcYMT56ezUkWsl8S-YES9Rl7CA61WPWuiUcJKutlwxzlTHBTRtW37ds ) 
251  Drejtësia Sot, mars 2021 ‘Parashkruhet lënda për korrupsion ndaj zyrtarit të komunës së Obiliqit‘ (linku: 

https://www.rolpik.org/parashkruhet-lenda-per-korrupsion-ndaj-zyrtarit-te-komunes-se-

obiliqit/?fbclid=IwAR0cMkOGQH8GhMRYmKsd2CR_o4UONsTfZFtTHNw5xOYphRjkrSv-LajYIpY ) 
252 Drejtësia Sot, tetor 2021 ‘Parashkruhet edhe një lëndë e korrupsionit në Gjykatën Themelore të Mitrovicës’ (linku: 

http://www.rolpik.org/parashkruhet-edhe-nje-lende-e-korrupsionit-ne-gjykaten-themelore-te-mitrovices/) 

http://www.rolpik.org/mangesite-e-aktgjykimit-te-gjykates-ne-prishtine-rreth-vendosjes-lidhur-me-tenderin-e-mirembajtjes-se-nderteses-se-kuvendit/
http://www.rolpik.org/mangesite-e-aktgjykimit-te-gjykates-ne-prishtine-rreth-vendosjes-lidhur-me-tenderin-e-mirembajtjes-se-nderteses-se-kuvendit/
http://www.rolpik.org/si-u-parashkruan-pikat-e-aktakuzes-ndaj-shukri-bujes-dhe-nebih-zeqirit-ne-rastin-ferronikeli/
http://www.rolpik.org/arrin-parashkrimin-absolut-nje-pike-e-aktakuzes-ndaj-te-akuzuarve-ne-rastin-fazani-te-cilet-dyshohen-se-kane-falsifikuar-leje-te-armeve/
http://www.rolpik.org/arrin-parashkrimin-absolut-nje-pike-e-aktakuzes-ndaj-te-akuzuarve-ne-rastin-fazani-te-cilet-dyshohen-se-kane-falsifikuar-leje-te-armeve/
https://www.rolpik.org/parashkruhen-dy-pika-te-aktakuzes-ne-rastin-per-korrupsion-ndaj-zyrtareve-te-ministrise-se-arsimit/?fbclid=IwAR2ROcYMT56ezUkWsl8S-YES9Rl7CA61WPWuiUcJKutlwxzlTHBTRtW37ds
https://www.rolpik.org/parashkruhen-dy-pika-te-aktakuzes-ne-rastin-per-korrupsion-ndaj-zyrtareve-te-ministrise-se-arsimit/?fbclid=IwAR2ROcYMT56ezUkWsl8S-YES9Rl7CA61WPWuiUcJKutlwxzlTHBTRtW37ds
https://www.rolpik.org/parashkruhet-lenda-per-korrupsion-ndaj-zyrtarit-te-komunes-se-obiliqit/?fbclid=IwAR0cMkOGQH8GhMRYmKsd2CR_o4UONsTfZFtTHNw5xOYphRjkrSv-LajYIpY
https://www.rolpik.org/parashkruhet-lenda-per-korrupsion-ndaj-zyrtarit-te-komunes-se-obiliqit/?fbclid=IwAR0cMkOGQH8GhMRYmKsd2CR_o4UONsTfZFtTHNw5xOYphRjkrSv-LajYIpY
http://www.rolpik.org/parashkruhet-edhe-nje-lende-e-korrupsionit-ne-gjykaten-themelore-te-mitrovices/
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në prill të këtij viti.253 Po ashtu edhe në Gjakovë u evidentua një rasti i parashkrimit absolut 

për veprën penale “ Përvetësimi gjatë  ushtrimit të detyrës, bëhet fjalë për rastin 

Pkr.nr.33/13, ku gjykata më datë 15 shtator 2021 ka marrë aktvendim për hudhje poshtë 

të aktakuzës dhe ka pushuar procedurën.254 Parashkrimi konsiston në atë se për shkak të 

kalimit të kohës së paraparë me ligj, një person nuk mund të ndiqet më penalisht apo ndaj 

tij nuk mund të shqiptohet sanksioni i caktuar penal. Kjo do të thotë se instituti i 

parashkrimit, pas kalimit të afatit të përcaktuar me dispozita ligjore, i pamundëson organeve 

gjyqësore që të realizojnë të drejtën për zbatimin e ndjekjes penale ndaj kryerësit të saj. Në 

këtë drejtim, gjykata ka për detyrim që të kujdeset që të zhvillojë procedura penale në kohë 

të arsyeshme, ashtu që duke zbatuar përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore, të bëj trajtimin e 

duhur dukurisë së veprave penale, e cila nuk ka ndodhur në rastet konkrete. 

 

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 

Drejtësia Sot gjatë vitit 2021 ka monitoruar sistematikisht sistemin gjyqësor dhe prokurorial 

në Republikën e Kosovës. Ky monitorim përfshin punën dhe aktivitetin e Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës, Prokurorive dhe Gjykatave në gjithë territorin e 

Kosovës. Fokus i veçantë i monitorimit janë lëndët e natyrës së korrupsionit, krimit të 

organizuar dhe pastrimit të parave. 

Drejtësia Sot ka analizuar procesin e vendimmarrjes së Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK-

së) dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK-së), si dy institucione kryesore që koordinojnë 

punën e gjykatave dhe zyrave të prokurorisë në tërë Kosovën.  Po ashtu, gjatë analizimit dhe 

monitorimit të punës së Prokurorive dhe Gjykatave, janë vërejtur mangësi procedurale dhe 

materiale në procedimin e rasteve gjyqësore. Këto mangësi konsistojnë në aplikimin e 

gabueshëm të legjislacionit në fuqi, duke ndikuar kështu në mos efikasitetin e luftimit të 

korrupsionit dhe krimit të organizuar.  

Si një ndër arritjet më të suksesshme gjatë kësaj periudhe të raportimit mund të 

konsiderohet menaxhimi i mire me sistemin gjyqësor dhe prokurorial gjatë pandemisë Covid-

19, respektivisht respektimi i masave për parandalimin e përhapjes së kësaj pandemie. E 

në të njejtën kohë edhe numri i konsiderueshëm i dënimeve plotësuese të shqiptuar ndaj 

 

 

253 Drejtësia Sot, prill 2021 ‘Vazhdon dukuria e vjetërsimit të lëndëve penale, në Gjykatën e Mitrovicës parashkruhet një 

rast për veprën penale të marrjes së ryshfetit’ (linku: https://www.rolpik.org/vazhdon-dukuria-e-vjetersimit-te-lendeve-

penale-ne-gjykaten-e-mitrovices-parashkruhet-nje-rast-per-vepren-penale-te-marrjes-se-ryshfetit/) 
254 Drejtësia Sot, shtator 2021, “ Parashkruhet vepra penale ndaj Drejtorit Gjeneral të “ Industria Elektromekanike”, në Fushë Kosovë, i akuzuar 
për përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës. Link https://www.rolpik.org/parashkruhet-vepra-penale-ndaj-drejtorit-gjeneral-te-industria-
elektromekanike-ne-fushe-kosove-i-akuzuar-per-pervetesim-gjate-ushtrimit-te-detyres/   

https://www.rolpik.org/vazhdon-dukuria-e-vjetersimit-te-lendeve-penale-ne-gjykaten-e-mitrovices-parashkruhet-nje-rast-per-vepren-penale-te-marrjes-se-ryshfetit/
https://www.rolpik.org/vazhdon-dukuria-e-vjetersimit-te-lendeve-penale-ne-gjykaten-e-mitrovices-parashkruhet-nje-rast-per-vepren-penale-te-marrjes-se-ryshfetit/
https://www.rolpik.org/parashkruhet-vepra-penale-ndaj-drejtorit-gjeneral-te-industria-elektromekanike-ne-fushe-kosove-i-akuzuar-per-pervetesim-gjate-ushtrimit-te-detyres/
https://www.rolpik.org/parashkruhet-vepra-penale-ndaj-drejtorit-gjeneral-te-industria-elektromekanike-ne-fushe-kosove-i-akuzuar-per-pervetesim-gjate-ushtrimit-te-detyres/
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kryerësve të veprave penale në nivel vendi për të cilat Drejtësia Sot ka rekomanduar në 

vazhdimësi. 

Ndërkaq që edhe më tutje një ndër gjetjet më të theksuara gjatë kësaj periudhe të 

monitorimit vazhdon të jetë shkelja e parimeve themelore të procedurës penale, që përfshin 

parimin e gjykimit të drejtë dhe në kohë të arsyeshme. Poashtu si në periudhat e kaluara 

edhe këtë periudhë të raportimit e përcjelli parashkrimi i lëndëve. Parashkrimi është dukuri 

që po përcjellë vazhdimisht sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës dhe paraqitet një 

nga problematikat kyçe të tij. Pavarësisht se janë bërë disa përpjekje në këtë drejtim, është 

evidente se gjykatat dhe prokuroritë nuk po arrijnë të trajtojnë në kohë këto çështje penale, 

duke mundësuar shmangien e të pandehurve nga përgjegjësia penale dhe njëkohësisht 

shkeljen e të drejtës së tyre për një gjykim të drejtë dhe brenda një afati të arsyeshëm. E një 

çështje tjetër problematike gjatë përpilimit të këtij raporti ishte mospërputhja e të dhënave 

në mes të gjykatave dhe prokurorive në nivel vendi në raport me numrin e rasteve të 

pranuara dhe aktakuzave të ngritura, e cila rezulton në statistika jo të sakta në këto 

institucione.  

Për fund, pas të gjeturave nga kjo analizë mund të konkludohet se institucionet e drejtësisë 

ende kanë punë në drejtim të luftimit të korrupsionit, krimit të organizuar dhe shpërlarjes së 

parave në nivel vendi, e cila rezulton automatikisht në humbjen e besimit të qytetarëve në 

sistemin e drejtësisë në vend. 

 

Për të trajtuar çështjet e gjetura në këtë raport, Drejtësia Sot jep këto rekomandime: 

 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

 

1. Ftojmë KGJK-në që edhe më tutje të vazhdojë praktikën e mirë të aprovimit të 

kërkesave për monitorimin e konkurseve brenda sistemit gjyqësor, me theks të 

veçantë konkurset për kryetar të gjykatave dhe gjyqtar mbikëqyrës;  

2. Drejtësia Sot e vlerëson lartë vendimin e KGJK-së që mbledhjet e rregullta të 

transmetohen drejtpërdrejt në ueb faqe dhe në llogarinë zyrtare në Facebook; 

3. Drejtësia Sot fton KGJK-në që te merren parasysh rastet kur për gjyqtarët e njëjtë 

brenda një periudhe të shkurtër kohore zhvillohen me shumë se një shkelje 

disiplinore, si rrethanë për të vendosur sanksion me të rëndë disiplinor; 

4. Drejtësia Sot fton KGJK-në që të plotësojë sa më shpejt që është e mundur 

vendet e lira të zyrtarëve për informim në Gjykatën e Apelit dhe GjTh në Mitrovicë, 

ndërkaq që të konsiderojë rritjen e numrit të këtyre zyrtarëve në GjTh në 

Prishtinë, me qëllim të rritjes së transparencës në këto institucione publike. 
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Për Gjykatat Themelore të Republikës së Kosovës 

 

1. Gjyqtarët ftohen të respektojnë afatet ligjore për caktimin, mbajtjen dhe 

përfundimin e seancave të shqyrtimeve gjyqësore, duke respektuar parimin e 

gjykimit të drejtë brenda një kohe të arsyeshme. 

2. Gjyqtarët ftohen që me rastin e shpalljes së aktgjykimeve në pika të shkurtra të 

bëjne arsyetimin e vendimit të marrë në përputhje me dispozitat ligjore; 

3. Gjyqtarët ftohen që të respektojnë dispozitat ligjore gjatë marrjes në pyetje të 

dëshmitarëve, ashtu që të evitojnë kthimin e lëndëve në rigjykim për shkak të 

shkeljes së dispozitave esenciale të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës; 

4. Gjyqtarët ftohen që të kenë kujdes më të madh në rastet ku pritet të arrihet 

parashkrimi i veprave penale, ashtu që të caktojne seancat dhe të marrin një 

vendim meritor para arritjes së parashkrimit të të njejtave. 

5. Gjyqtarët ftohen të arsyetojnë vendimet e ndalimit të publikimit të emrave të 

dëshmitarëve dhe të akuzuarit. 

6. Gjyqtarët ftohen që të vazhdojnë me praktikën e mirë të shqiptimit të dënimeve 

plotësuese për kryerësit e veprave penale që lidhen me korrupsionin, krimin e 

organizuar dhe shpërlarjen e parave, përkitazi me dënimin kryesor. 

 

 

Për Gjykatën e Apelit 

 

1. Gjykata e Apelit ftohet që të trajtojë me kujdes të gjitha lëndët në kompetencën e saj 

në mënyrë që të sigurojë zbatueshmëri të përpiktë të legjislacionit penal material e 

procedural në fuqi. 

2. Gjykata e Apelit ftohet të jetë sa ma transparente me publikun ashtu që të përgjigjet 

brenda afateve të parapara ligjore në kërkesat e drejtuar për sigurimin e të dhënave 

dhe informacioneve.  

3. Gjykata e Apelit ftohet që në bashkëpunim me KGJK-në, të shpallë sa më shpejtë konkursin 

për rekrutimin e një zyrtari për marrëdhënie me publikun ngase kjo po prolongon edhe 

komunikimin e palëve të interesit me këtë gjykatë si dhe pranimin e njoftimeve zyrtare. 
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Këshillit Prokurorial të Kosovës 

 

1. Ftojmë KPK-në që të ndjek shembullin e KGJK-së sa i përket transmetimit 

drejtpërdrejt të mbledhjeve në ueb portal. Një veprim i tillë padyshim që do të 

ndikonte pozitivisht në transparencën ndaj publikut dhe në rritjen e besimit të 

qytetarëve në këtë institucion;  

2.  Drejtësia Sot e vlerëson shumë pozitive praktikën e konsultimeve publike të KPK-së 

për draftimin e akteve nënligjore që rregullojnë veprimtaritë e këtij institucioni dhe 

fton këtë institucion që të vazhdojë me të njëjtën praktikë;  

3. Ftohet KPK dhe Kryeprokurori i Shtetit që të marr parasysh të gjeturat që dalin nga 

raportimet e “Komisionit Mbikëqyrës për Zbatimin e Planit Strategjik dhe Planit të 

Veprimit për Luftimin e Korrupsionit dhe Krimeve Ekonomike” dhe “Koordinatorit 

Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik” ashtu që të rritet efikasiteti i trajtimit të 

këtyre rasteve nga ana e prokurorëve të shtetit; 

4. Drejtësia Sot fton KPK-në që edhe më tutje të vazhdoj transparencën me shoqërinë 

civile sa i përket aprovimit të kërkesave për monitorim të proceseve brenda Sistemit 

Prokurorial të Republikës së Kosovës, qoftë në konkurset për transferim dhe 

avancim të prokurorëve të shtetit, zgjedhjes së anëtarëve nga radhët e prokurorive, 

apo ato që kanë të bëjnë me emërimin e Kryeprokurorëve etj. 

5. Drejtësia Sot fton KPK-në që të vazhdoj trajtimin me seriozitet të rasteve që mund të 

zbehin besimin e qytetarëve në këtë institucion, me theks të veçantë në rastet kur 

kemi të bëjmë më zyrtarë brenda KPK-së po ashtu edhe me prokurorë të shtetit, të 

cilët dyshohet se kanë kryer shkelje disiplinore ose vepër penale. 

 

 

Për Prokurorin e Shtetit 

 

1. Prokurorët ftohen që me rastin e ngritjes dhe përfaqësimit të aktakuzave të 

tregojnë profesionalizëm gjatë trajtimit të lëndëve në gjykatë; 

2. Prokurorët ftohen që aktakuzat t’i mbështesin në prova që vërtetojnë dyshimin e 

bazuar se një i pandehur ka kryer veprën penale duke i respektuar dhe zbatuar 

elementet e përgjithshme dhe të posaçme të ngritjes së një aktakuze; 

3. Prokurorët ftohen që të vazhdojnë praktikën e propozimit të dënimeve plotësuese 

në rastet e veprave penale që lidhen me korrupsionin, krimin e organizuar dhe 

shpërlarjen e parave; 

4. Prokurorët ftohen që gjatë fazës së hetimeve, në rastet e krimeve të korrupsionit 

të mbështesin ngritjen e aktakuzave me ekspertizë financiare lidhur me 

saktësinë e lartësisë së dëmit që pretendohet se është shkaktuar me vepër 
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penale. Kjo për faktin se është shumë me rëndësi të saktësohet vlera e dëmit për 

shkak se e njëjta është provë për vërtetimin e ekzistimit të veprës penale; 

5. Prokurorët ftohen që të kujdesen lidhur më aktakuzat e ngritura, ashtu që të mos 

arrihet parashkrimi i veprave penale të parapara në aktin akuzues që ata e 

përfaqësojnë;  

6. Prokurorët ftohen që në rastin e ngritjes së aktakuzave të u sigurojnë të 

akuzuarve materialet e lëndës brenda afateve të parapara me dispozita ligjore. 
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