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1. Përmbledhja ekzekutive 

16 vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, 

më 3 gusht 2015, Kuvendi i Kosovës ka  

miratuar amendamentin kushtetues nr. 24 

dhe Ligjin Nr. 05/L-053, me qëllim të 

themelimit dhe funksionalizimit të Dhomave 

të Specializuara të Kosovës në Hagë (DhSK) 

dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar 

(ZPS). 

Kjo Gjykatë, megjithëse është themeluar 

para pothuajse shtatë viteve, ka treguar jo 

efikasitet në kryerjen e misionit të saj. Tek 

tri vite pas themelimit ZPS ka ndërmarrë 

aktivitetin e parë,  kur në fund të vitit 2018 

është dërguar ftesa e parë për intervistim 

ndaj ish-komandantit të Zonës Operative të 

Llapit Rrustem Mustafa, i njohur si 

Komandant Remi.  Pothuajse pesë vite pas 

themelimit të Gjykatës Speciale janë 

konfirmuar aktakuzat e para dhe janë bërë 

arrestimet e para. Deri tani,  pothuajse shtatë 

vite pas themelimit, në një rast ku akuzat 

lidhen me vepra penale të pengimit të 

administrimit të drejtësisë është bërë 

shpallja e aktgjykimit në shkallë të parë, 

kurse një rast tjetër është në fazë të gjykimit. 

Ndërkaq, dy raste ende nuk kanë hyrë në 

fazën e gjykimit dhe janë në fazën 

paraprake.  

Që nga marsi 2021, nuk është bërë asnjë 

arrestim, si dhe nuk janë dhënë 

informacione nëse janë ngritur aktakuza të 

reja ose nëse pritet inicimi i ndonjë 

procedure tjetër penale. Duke pasur parasysh 

se këto institucione janë pjesë e sistemit 

juridik të Republikës së Kosovës, IKD 

vlerëson se transparenca edhe llogaridhënia 

e DhSK dhe ZPS duhet të zbatohet në 

përpikëri, duke respektuar konfidencialitetin 

e procedurës dhe pa cenuar zhvillimin e 

procesit penal.  

Në krahasimin e bërë mes Gjykatës Penale 

Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë dhe 

Dhomave të Specializuara të Kosovës në 

Hagë, vihet re një disproporcion i madh 

kohor i ndërmarrjes së veprimeve nga këto 

dy institucione. Përderisa në të parën vetëm 

një vit pas themelimit është ngritur aktakuza 

e parë, ZPS-së i janë dashur pothuajse pesë 

vite nga themelimi që të ngrisë aktakuzat e 

para, pa numëruar këtu edhe kohën nga 

krijimi i Task Forcës Hetimore Speciale 

(TFHS) që kishte funksionuar brenda 

Prokurorisë Speciale të Republikës së 

Kosovës nga viti 2011. Derisa në Gjykatën 

Speciale gjykimi i parë ka filluar tek më 15 

shtator 2021, 6 vite pas themelimi, në  

Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-

Jugosllavinë nga viti 1996 deri në vitin 

2004, pra për një periudhë kohore prej tetë 

vitesh, kanë përfunduar në shkallë të parë 32 

raste. 

Përveç mosefikasitetit, puna e ZPS është 

përcjellë edhe me parregullsi serioze, siç 

ishte urdhri drejtuar Mahir Hasanit. Me këtë 

urdhër, ai ishte ftuar për intervistim në cilësi 

të dyshuarit dhe ishte urdhëruar që të 

paraqiste dokumente të caktuara. Nëse nuk 

do vepronte konform urdhrit, do të 

konsiderohej “mosbindje”. Ky urdhër ishte 

lëshuar në drejtim të Hasanit në kundërshtim 

me nenin 30, paragrafi 6 të Kushtetutës1, si 

                                                             
1 Neni 30 i Kushtetutës së Kosovës përcakton të 

drejtat minimale që çdo i akuzuar gëzon, ku hyn edhe 

e drejta të mos shtrëngohet për të dëshmuar kundër 

vetvetes ose për të pranuar fajësinë e vet. 
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dhe nenin 6, paragrafi 2 të Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ).  

Pastaj, ZPS kishte bërë njoftim selektiv  

lidhur me ngritjen e aktakuzës ndaj Thaçit 

dhe të tjerëve. Ky njoftim publik ishte bërë 

në kundërshtim me Rregulloren e 

Procedurës dhe e Provave, të miratuar nga 

Dhomat e Specializuara. 

Skandali më i madh, ishte rrjedhja e 

dokumenteve konfidenciale, që përmbanin 

emrat e dëshmitarëve aktualë ose 

dëshmitarëve të mundshëm, si dhe të dhëna 

tjera konfidenciale. 

Një rrjedhje e tillë e dokumenteve paraqet 

një cenim të sigurisë së vet dëshmitarëve për 

të dëshmuar në proceset gjyqësore pranë 

kësaj gjykate, rrjedhimisht ndikon në 

zhvillimin e drejtë të procedurës. Njëheri një 

skandal i tillë, potencialisht mund të ul 

besimin e publikut në integritetin e kësaj 

gjykatë përfshirë besimin e dëshmitarëve se 

kjo gjykatë mund të mbroj konfidencialitetin 

e procedurës, në pajtim me garancionet e 

përcaktuara në amandamentin kushtetues 

dhe Ligjin për Dhomat e Specializuara.  

Pos çështjeve të mësipërme, edhe redaktimet 

e shumta në aktakuza, vonesat në nxjerrjen e 

provave, nxjerrja e shumë provave 

përnjëherë, akuzat për mbajtje të fshehtë të 

provave shfajësuese, si dhe vonesat në 

përkthime, përbëjnë disa nga të metat që 

IKD i ka identifikuar gjatë monitorimit 

sistematik të rasteve të cilat janë në proces 

në Dhomat e Specializuara të Kosovës në 

Hagë. Sipas parimeve bazë të të pandehurit 

në një proces penal, e drejta për qasje në 

shkresat e lëndës në çdo fazë të procedurës 

penale është parakusht për barazinë e 

armëve dhe është esenciale për proces të 

drejtë dhe paanshëm. Njëkohësisht e drejtë 

themelore e të pandehurve është që të 

posedojnë të gjitha shkresat e lëndës që do të 

shfrytëzohen nga prokuroria në gjuhën që e 

kuptojnë dhe flasin.  

Gjyqtarët e DhSK duhet të jenë gardianë të 

barazisë së palëve në procedurë, si dhe të 

sigurohen që të gjitha të drejtat e të 

pandehurve të respektohen me përpikëri.   

IKD gjatë monitorimit ka vënë re edhe 

lëshime teknike nga DhSK, si pasojë e të 

cilave është bërë lëshim i informacionit 

konfidencial e po ashtu ka vënë re edhe 

mosaplikim të duhur të masave teknike 

mbrojtëse për dëshmitarët.  Nga kjo gjykatë 

nuk do duhej të ndodhnin lëshime të tilla që 

mund të komprometojnë sigurinë e 

dëshmitarëve dhe të dëmtojnë procesin 

gjyqësor. 

Në anën tjetër, edhe transmetimi i 

gjykimeve është shoqëruar me probleme 

teknike, të cilat janë bërë shkak i pengesave 

në zhvillim të procedurave gjyqësore, si dhe 

kanë cenuar parimin e publicitetit dhe 

transparencës.  
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2. Themelimi i Gjykatës Speciale 

 

Në fund të vitit 2010, gazetari Paul Lewis 

kishte publikuar pjesë nga raporti i përpiluar 

nga senatori zviceran i Këshillit të Evropës 

Dick Marty, me titull “Kryeministri i 

Kosovës është udhëheqës i trafikimit me 

organe njerëzore dhe me armë, thotë një 

raport i Këshillit të Evropës”.  

Ky Raport, ish-kryeministrin Hashim Thaçi 

e përshkruante si udhëheqës të një grupi 

kriminal shqiptar që trafikonte heroinë, armë 

dhe organe njerëzore. Raporti fliste për 

ekzistencën e të ashtuquajturës Shtëpia e 

Verdhë në Shqipëri, ku pretendohej se ishin 

hequr organet e të burgosurve serbë.  2 

Asambleja e Përgjithshme e Këshillit të 

Evropës, më 7 janar 2011 kishte miratuar 

raportin e lartpërmendur të raportuesit 

special, Dick Marty, në të cilin ishin ngritur 

dyshime për kryerjen e krimeve të luftës 

gjatë viteve 1998-2000.3 Pas këtij Raporti, 

                                                             
2 “Historia e Speciales – nga raporti i Martyt deri tek 

përpjekja për zhbërje”. Koha.net. (14 janar 2019), në: 
https://www.koha.net/arberi/139656/historia-e-

speciales-ndash-nga-raporti-i-martyt-deri-tek-

perpjekjaper-zhberje/.  
3 Dick Marty, “Inhuman treatment of people and 

illicit trafficking in human organs in Kosovo” (2011); 

në: 

në shtator 2011, Bashkimi Evropian (BE) 

ngriti një Task-Forcë Hetimore, e cila do të 

hetonte pretendimet e ngritura në raportin e 

senatorit Marty.   

Pasi që në vitin 2014 Task-Forca erdhi në 

përfundim se ekzistojnë prova të 

mjaftueshme që mund të sjellin ngritjen e 

aktakuzave ndaj të dyshuarve potencialë, 

doli në pah edhe nevoja e ngritjes së një 

institucioni i cili do të bënte hetimin, 

ndjekjen dhe gjykimin e këtyre 

pretendimeve. 

Në prill të vitit 2014, Presidentja e 

atëhershme e Kosovës, Atifete Jahjaga dhe 

Përfaqësuesja e Lartë e BE për Politikë të 

Jashtme dhe të Sigurisë, Catherine Ashton, 

shkëmbyen letra në lidhje me themelimin e 

“dhomave të veçanta gjyqësore,” ndërsa në 

nëntor 2014 u formua një ekip planifikues 

për Gjykatën.4 

Pas bisedimeve dhe negociatave që ishin 

zhvilluar mes përfaqësuesve nga Kosova 

dhe komunitetit ndërkombëtar, më 3 gusht 

2015, Kuvendi i Kosovës miratoi 

amendamentin kushtetues nr. 24, me të cilin 

u shtua neni 162 në Kushtetutën e Kosovës, 

për themelimin e Gjykatës Speciale, si dhe 

Ligjin pёr Dhomat e Specializuara dhe  

Zyrën e Prokurorit tё Specializuar.  

Në nenin e ri 162 të Kushtetutës, në 

paragrafin e parë, përcaktohet që: “Për t’i 

përmbushur obligimet ndërkombëtare në 

                                                                                           
https://assembly.coe.int/committeedocs/2010/201012

18_ajdoc462010provamended.pdf  . 
4 Ligji nr. 04/L-274 për ratifikimin e marrëveshjes 

ndërkombëtare në mes të Republikës së Kosovës dhe 

Bashkimit Evropian mbi Misionin e Bashkimit 

Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë.  

https://www.koha.net/arberi/139656/historia-e-speciales-ndash-nga-raporti-i-martyt-deri-tek-perpjekjaper-zhberje/
https://www.koha.net/arberi/139656/historia-e-speciales-ndash-nga-raporti-i-martyt-deri-tek-perpjekjaper-zhberje/
https://www.koha.net/arberi/139656/historia-e-speciales-ndash-nga-raporti-i-martyt-deri-tek-perpjekjaper-zhberje/
https://assembly.coe.int/committeedocs/2010/20101218_ajdoc462010provamended.pdf
https://assembly.coe.int/committeedocs/2010/20101218_ajdoc462010provamended.pdf
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lidhje me Raportin e Asamblesë 

Parlamentare të Këshillit të Evropës, 

Dokumenti 12462, datë 7 janar 2011, 

Republika e Kosovës mund të themelojë 

Dhoma të specializuara dhe një Zyre të 

Prokurorit të Specializuar në kuadër të 

sistemit të drejtësisë të Kosovës. 

Organizimi, funksionimi dhe juridiksioni i 

Dhomave të specializuara dhe i Zyrës së 

Prokurorit të specializuar rregullohen me 

këtë nen dhe me ligj të veçantë.”  

Ligji për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën 

e Prokurorit të Specializuar, i miratuar më 3 

gusht 2015, si juridiksion lëndor të 

Dhomave të Specializuara përcakton 

juridiksionin mbi krimet e parapara në nenet 

12-deri16 të Ligjit që kanë të bëjnë me 

Raportin e Asamblesë së Këshillit të 

Evropës. Dhomat e Specializuara po ashtu 

kanë juridiksion mbi veprat e parapara në 

kapitullin XXXII, nenet 384-386, 388, 390-

407, dhe kapitullin XXXIII nenet 409-411, 

415, 417, 419, 421, dhe kapitullin XXXIV, 

nenet 423-424 të Kodit Nr.04/L-082 Penal të 

Republikës së Kosovës, kur ato kanë të 

bëjnë me procedurat zyrtare dhe zyrtarët e 

tyre. 

Kurse, si juridiksion kohor Ligji përcakton 

veprat penale në kuadër të juridiksionit 

lëndor të cilat janë kryer mes periudhës 1 

janar 1998 dhe 31 dhjetor 2000. Ndërkaq, sa 

i përket juridiksionit territorial, Ligji 

përcakton që “[n]ë përputhje me 

juridiksionin territorial të gjykatave të 

Kosovës sipas ligjeve penale të zbatueshme 

që kanë qenë në fuqi mes periudhës 1 janar 

1998 dhe 31 dhjetor 2000, Dhomat e 

Specializuara kanë juridiksion mbi veprat 

penale që bien nën juridiksionin lëndor të 

tyre të cilat kanë filluar ose janë kryer në 

Kosovë.” Gjithashtu, Kuvendi ka miratuar 

edhe Ligjin për Mbrojtjen Juridike dhe 

Mbështetjen Financiare të Personave të 

Akuzuar Potencial në Proceset Gjyqësore 

pranë Dhomave të Specializuara. 

Në janar të vitit 2016, u miratua 

Marrёveshja e Pёrkohshme midis Vendeve 

tё Ulёta (Holandёs) dhe Kosovës nё lidhje 

me Vendosjen e Institucionit Gjyqёsor tё 

Specializuar tё Kosovёs nё Vendet e Ulёta 

(Holandё).5 

Kurse, në shkurt të vitit 2016, u miratua 

Marrëveshja me Shtetin Pritës midis 

Vendeve të Ulëta (Holandës) dhe Kosovës.6 

Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë 

janë gjykatë brenda sistemit gjyqësor të 

Republikës së Kosovës, të cilat kanë 

strukturë të njëjtë sikurse gjykatat e tjera. 

Ajo përbëhet nga tri instanca, Gjykata 

Themelore, ajo e Apelit, Gjykata Supreme, 

si dhe nga Dhoma Kushtetuese. Kjo gjykatë 

financohet kryesisht nga BE dhe ka të 

punësuar vetëm staf ndërkombëtar. Pasi në 

qershor të vitit 2017 ishte shqyrtuar 

Rregullorja e Procedurës dhe Provave nga 

ana e Dhomës së Specializuar të Gjykatës 

Kushtetuese, kësaj gjykate i ishte hapur 

rruga për kryerjen e procedurave penale. 

Lidhur me këtë rregullore, gjykatësit gjatë 

                                                             
5 Marrёveshja e Pёrkohshme midis Vendeve tё Ulёta 

(Holandёs) dhe Kosovёs, 26 janar 2016 

https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/trb-

2016-12_0.pdf . 
6 Marrëveshja me Shtetin Pritës midis Vendeve të 

Ulëta (Holandës) dhe Kosovës, 15 shkurt 2016, 

https://www.scp-

ks.org/sites/default/files/public/bwbv0006581-

geldend_van_15-02-2016_tm_heden_zichtdatum_30-

11-2016.pdf . 

https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/trb-2016-12_0.pdf
https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/trb-2016-12_0.pdf
https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/bwbv0006581-geldend_van_15-02-2016_tm_heden_zichtdatum_30-11-2016.pdf
https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/bwbv0006581-geldend_van_15-02-2016_tm_heden_zichtdatum_30-11-2016.pdf
https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/bwbv0006581-geldend_van_15-02-2016_tm_heden_zichtdatum_30-11-2016.pdf
https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/bwbv0006581-geldend_van_15-02-2016_tm_heden_zichtdatum_30-11-2016.pdf
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plenares së tyre të pestë më 29 dhe 30 prill, 

kanë miratuar 30 ndryshime, të cilat me 26 

maj 2020, nga ana e Dhomës së Specializuar 

të Gjykatës Kushtetuese janë vlerësuar se 

janë në përputhmëri me kapitullin II të 

Kushtetutës. Ndryshimet në fjalë kanë hyrë 

në fuqi me 2 qershor 2020.  

Pas miratimit të ndryshimit kushtetues dhe 

ligjeve të lartcekura, më 22 dhjetor 2017, në 

Kuvendin e Republikës së Kosovës ishte 

bërë një tentativë për të zhbërë Gjykatën 

Speciale, çka kishte nxitur reagimin e 

komunitetit diplomatik ndërkombëtar në 

Kosovë.7  

Lidhur me këtë tentativë, IKD kishte reaguar 

përmes analizës ligjore të titulluar “Loja me 

Gjykatën Speciale”. Në këtë analizë, IKD 

kishte vlerësuar se iniciativa për zhbërjen e 

Gjykatës Speciale cenon rëndë detyrimet 

ndërkombëtare të Kosovës, bie ndesh me 

vlerat dhe parimet ndërkombëtare lidhur me 

sundimin e ligjit për të cilat është zotuar 

Kosova dhe konteston rëndë subjektivitetin 

juridiko-ndërkombëtar të Shtetit të Kosovës 

sepse paraqet një shqetësim serioz të 

dobësimit të subjektivitetit ndërkombëtar të 

vendit.8 

Kurse, në gusht të vitit 2020, ish-Presidenti i 

Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, 

kishte propozuar amendamentet nr.26 dhe 

nr. 27 të Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës.  

                                                             
7 “Përpjekje e dështuar për të shfuqizuar Gjykatën 

Speciale”, Radio Evropa e Lirë (22 dhjetor 2017), në: 
https://www.evropaelire.org/a/28933864.html  
8 “Loja me Gjykatën Speciale.” IKD (Dhjetor 2017). 

Faqe 5,në: https://kli-ks.org/wp-

content/uploads/2017/12/1.-Analize-e-shkurte-

ligjore-Iniciativa-per-shfuqizimin-e-Gjykates-

Speciale-25.12.2017.pdf . 

Ai kishte propozuar që të fshihet dhe 

riformulohet paragrafi 13 i nenit 162, ku 

thuhet se mandati i Speciales do të zgjasë 

për një periudhë pesëvjeçare. Në bazë të 

propozimit të tij, mandati i Dhomave të 

Specializuara dhe Zyrës së Prokurorit të 

Specializuar do të zgjasë deri kur njoftimi i 

përfundimit të mandatit të bëhet nga Këshilli 

i Bashkimit Evropian, në konsultim me 

Qeverinë e Republikës së Kosovës. 

Më 18 shtator 2020, në përputhje me nenet 

144(3) dhe 162(3) të Kushtetutës,  atë kohë 

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa 

Osmani- Sadriu, ia përcolli amendamentet 

kushtetuese të propozuara Kryetares së 

Dhomave të Specializuara për vlerësim 

paraprak të tyre nga kjo Dhomë. 

Më 26 nëntor 2020, Dhoma e Specializuar e 

Gjykatës, kishte konfirmuar se mandati i 

Dhomave të Specializuara dhe i Zyrës së 

Prokurorit të Specializuara ka vazhduar dhe 

do të vazhdojë deri sa Këshilli i Bashkimit 

Evropian të njoftojë për përfundimin e 

mandatit të tyre.  Ndër të tjera, thuhet se 

amendamentet kushtetuese të propozuara 

pakësojnë të drejtat dhe liritë e garantuara 

prej Kapitullit II të Kushtetutës.9 

 

 

 

                                                             
9 Aktgjykim mbi referimin e amendamenteve të 

propozuara të Kushtetutës së Kosovës, nr. KSC-

CC2020-11. 26 nëntor 2020.  

https://www.evropaelire.org/a/28933864.html
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2017/12/1.-Analize-e-shkurte-ligjore-Iniciativa-per-shfuqizimin-e-Gjykates-Speciale-25.12.2017.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2017/12/1.-Analize-e-shkurte-ligjore-Iniciativa-per-shfuqizimin-e-Gjykates-Speciale-25.12.2017.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2017/12/1.-Analize-e-shkurte-ligjore-Iniciativa-per-shfuqizimin-e-Gjykates-Speciale-25.12.2017.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2017/12/1.-Analize-e-shkurte-ligjore-Iniciativa-per-shfuqizimin-e-Gjykates-Speciale-25.12.2017.pdf
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3. Aktivitetet e para të Gjykatës Speciale 

dhe njoftimi kundërligjor te aktakuza 

ndaj Thaçit e të tjerëve 

Në fund të vitit 2018, ish-komandati i Zonës 

Operative të Llapit, Rrustem Mustafa, i 

njohur si Komandant “Remi” ishte ftuar për 

t’u intervistuar  më 14 janar 2019 nga ZPS 

në Hagë. Sa i përket intervistimeve, kjo ftesë 

shënonte aktivitetin e parë të Dhomave të 

Specializuara dhe Zyrës së Prokurorit të 

Specializuar. 

Më vonë, ftesa kishin pranuar edhe ish-

kryetari i Gjykatës Ushtarake të UÇK Sokol 

Dobruna, ish-komandanti i UÇK nga Zona e 

Drenicës Sami Lushtaku, ish-Komandanti i 

përgjithshëm i UÇK-së Sylejman Selimi, 

ish-komandanti i UÇK-së nga Dukagjini 

Ramush Haradinaj, ish-komandanti i UÇK-

së nga Zona e Nerodimes Shukri Buja, ish-

shefi i Shtafit të Shtabit të Përgjithshëm të 

UÇK-së Azem Syla, Kadri Veseli, Rexhep 

Selimi e shumë persona të tjerë. Për 

intervistim ishte ftuar edhe ish-Ministri i 

Drejtësisë, Abelard Tahiri.10 

Më 24 qershor 2020, afërsisht pesë vite pas 

themelimit të kësaj Gjykate, nga ZPS u bë 

njoftimi publik se është ngritur aktakuzë 

ndaj atëkohë Presidentit të Republikës së 

Kosovës, Hashim Thaçi, kryetarit të Partisë 

Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri 

Veseli dhe disa të tjerëve, për krime kundër 

njerëzimit dhe krime lufte. Ky njoftim kishte 

ndodhur tre ditë para takimit në Washington 

mes palës kosovare dhe asaj serbe. 

                                                             
10 Pergega S. Thaqi M. Kadriu M. “Amnistia e 

Krimeve të Luftës në Kosovë.”, IKD (Shtator 2020). 

Faqe 58, në: https://kli-ks.org/amnistia-e-krimeve-te-

luftes-ne-kosove/  

Sipas njoftimit, më 24 prill 2020, ZPS u 

paraqiti Dhomave të Specializuara të 

Kosovës (DhSK) një aktakuzë me dhjetë 

pika, ku Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe të 

tjerë akuzohen për një sërë krimesh kundër 

njerëzimit dhe krime lufte, ndër të cilat 

vrasje të paligjshme, zhdukje e detyruar e 

personave, përndjekje dhe tortura.  

“Në Aktakuzë pretendohet se Hashim Thaçi, 

Kadri Veseli dhe të dyshuar të tjerë janë 

penalisht përgjegjës për afërsisht 100 vrasje 

të paligjshme. Krimet e paraqitura në 

Aktakuzë përshijnë qindra viktima të 

identifikuara shqiptarë, serbë dhe romë të 

Kosovës dhe kundërshtarë politikë. 

Aktakuza është vetëm një padi penale e cila 

është rezultat i një hetimi të gjatë dhe 

dëshmon vendosmërinë e ZPS-së se mund 

t’i provojë të gjitha akuzat jashtë dyshimit të 

arsyeshëm. Një gjykatës i procedurës 

paraprake i DhSK-së është duke e shqyrtuar 

Aktakuzën për të vendosur nëse do t’i 

konfirmojë akuzat”, thuhej në njoftim.  

Sipas Prokurorit të Specializuar, publikimi i 

këtij njoftimi është i domosdoshëm, për 

shkak të siç thuhej në njoftim, përpjekjeve të 

përsëritura të Hashim Thaçit dhe Kadri 

Veselit për pengimin dhe sabotimin e punës 

së DhSK.  

“Besohet se z. Thaçi dhe z. Veseli kanë 

ndërmarrë në fshehtësi një fushatë për 

shfuqizimin e ligjit që krijoi Gjykatën dhe 

ndryshe kanë penguar punën e Gjykatës në 

orvatje për t’i bishtnuar drejtësisë. 

Nëpërmjet këtyre veprimeve, z. Thaçi dhe z. 

Veseli kanë vënë interesat e tyre vetjake mbi 

viktimat e krimeve të tyre, sundimin e ligjit 

https://kli-ks.org/amnistia-e-krimeve-te-luftes-ne-kosove/
https://kli-ks.org/amnistia-e-krimeve-te-luftes-ne-kosove/
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dhe popullin e Kosovës”, thuhej në 

njoftim.11 

Më 24 korrik 2020, Prokurori i Specializuar 

kishte dorëzuar aktakuzën e rishikuar për 

konfirmim në pajtim me urdhrin e Gjykatësit 

të Procedurës Paraprake. Kurse, më 26 tetor 

2020, Gjykatësi i Procedurës Paraprake 

kishte konfirmuar aktakuzën e rishikuar 

kundër të katër të akuzuarve dhe kishte 

lëshuar fletarrestime dhe urdhra për 

transferimin e tyre. 

 

 

 

 

 

Në këtë drejtim, ky rregull përcakton se “(1) 

Varësisht prej paragrafit (2), pas 

konfirmimit prej gjykatësit të procedurës 

paraprake, aktakuza bëhet publike. (2) Në 

rrethana të posaçme, në rast se para 

konfirmimit të aktakuzës Prokurori i 

Specializuar paraqet arsye të vlefshme, për 

arsye të sigurisë, për parandalimin e 

arratisjes së të akuzuarit, apo të çrregullimit 

të procedurave, ose trazirave shoqërore, 

gjykatësi i procedurës paraprake, ndër të 

tjera, mund të urdhërojë përkohësisht 

mosnxjerrjen publike të aktakuzës, 

                                                             
11 “Specialja ngritë aktakuzë kundër Hashim Thaçit, 

Kadri Veselit e personave tjerë, akuzohen për rreth 
100 vrasje të paligjshme”, Betimi për Drejtësi (24 

qershor 2020), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/specialjangrite-

aktakuze-kunder-hashim-thacit-kadri-veselit-e-

personave-tjere-akuzohen-per-rreth-100-vrasje-

tepaligjshme/).  

dokumenteve ose informacionit  që ka lidhje 

me aktakuzën deri në një urdhër të dytë. 

 Sidoqoftë, aktakuza bëhet publike, nëse 

është e nevojshme me redaktime, jo më vonë 

se paraqitja e parë e të akuzuarit. (3) 

Pavarësisht nga paragrafi (2), Prokurori i 

Specializuar mund t’u bëjë të njohur 

aktakuzën ose një pjesë të saj autoriteteve të 

një shteti të tretë apo subjekti tjetër, në qoftë 

se e gjykon të nevojshme për hetimin ose 

ndjekjen penale”.  

4. Arrestimet dhe aktakuzat e para 

Ish-pjesëtari i Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës (UÇK), Salih Mustafa,  është i 

arrestuari i parë nga Specialja. 

Më 12 qershor 2020 është konfirmuar 

aktakuza ndaj tij, kurse arrestimi i tij u bë 

me 24 shtator 2020, ku edhe u transferua në 

objektin e paraburgimit në Hagë.  

Më 24 shtator 2020 ishte bërë publike edhe 

aktakuza ndaj Mustafës, i cili akuzohet për 

ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe 

vrasje të paligjshme.12 Ai është deklaruar i 

pafajshëm dhe gjykimi i tij ka filluar me 15 

shtator 2020. 

Ish-krerët e  Organizatës së Veteranëve të 

Luftës (OVL-UÇK),  Hysni Gucati dhe 

Nasim Haradinaj, u arrestuan më 25 shtator 

2020 në Kosovë. Arrestimi i tyre u bë nga 

njësi speciale të EULEX me urdhër të ZPS, 

në bazë të një fletëarresti dhe urdhri për 

                                                             
12“Pas konfirmimit të aktakuzës nga Gjykata 

Speciale, arrestohet Salih Mustafa”, Betimi për 

Drejtësi (24 shtator 2020), në:  

https://betimiperdrejtesi.com/pas-konfirmimit-te-

aktakuzes-nga-gjykata-speciale-arrestohet-salih-

mustafa/.  

Sa i përket këtij njoftimi për media, IKD fillimisht 

vlerëson se e njëjta komunikatë paraqet qasje selektive të 

këtij institucioni, pasi në të njëjtën është përmendur vetëm 

emri i z. Thaçi dhe z. Veseli, dhe jo edhe emri i të 

akuzuarve të tjerë të përfshirë në po këtë aktakuzë. Por, 

në anën tjetër, publikimi i këtij njoftimi paraqet shkelje të 

rregullave të punës, të miratuara pikërisht nga Dhomat e 

Specializuara. Rregulli 88 i Rregullores së Procedurës dhe 

Provave para Dhomave të Specializuara të Kosovës, 

përcakton se aktakuza bëhet publike pas konfirmimit të së 

njëjtës nga Gjykata.  

 

https://betimiperdrejtesi.com/specialjangrite-aktakuze-kunder-hashim-thacit-kadri-veselit-e-personave-tjere-akuzohen-per-rreth-100-vrasje-tepaligjshme/
https://betimiperdrejtesi.com/specialjangrite-aktakuze-kunder-hashim-thacit-kadri-veselit-e-personave-tjere-akuzohen-per-rreth-100-vrasje-tepaligjshme/
https://betimiperdrejtesi.com/specialjangrite-aktakuze-kunder-hashim-thacit-kadri-veselit-e-personave-tjere-akuzohen-per-rreth-100-vrasje-tepaligjshme/
https://betimiperdrejtesi.com/specialjangrite-aktakuze-kunder-hashim-thacit-kadri-veselit-e-personave-tjere-akuzohen-per-rreth-100-vrasje-tepaligjshme/
https://betimiperdrejtesi.com/pas-konfirmimit-te-aktakuzes-nga-gjykata-speciale-arrestohet-salih-mustafa/
https://betimiperdrejtesi.com/pas-konfirmimit-te-aktakuzes-nga-gjykata-speciale-arrestohet-salih-mustafa/
https://betimiperdrejtesi.com/pas-konfirmimit-te-aktakuzes-nga-gjykata-speciale-arrestohet-salih-mustafa/
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transferim të lëshuara nga një gjykatës i 

DhSK. 

Aktakuza ndaj tyre ishte konfirmuar më 11 

dhjetor 2020. Ata akuzohen në bazë të 

përgjegjësisë penale individuale (neni 16(3) 

i Ligjit) për: Vepra penale kundër 

administrimit të drejtësisë dhe administratës 

publike (frikësim gjatë procedurës penale, 

hakmarrje dhe shkelje të fshehtësisë së 

procedurës, sipas nenit 15(2) të Ligjit dhe 

neneve 387, 388(1) dhe 392(1)- (3) të Kodit 

Penal të Kosovës, Ligji nr. O6/L-074 

(2019); dhe Vepra penale kundër rendit 

publik (Pengim të personave zyrtarë në 

kryerjen e detyrave zyrtare, sipas nenit 15(2) 

të Ligjit dhe nenit 401(1)-(3) dhe (5) të 

Kodit Penal të Kosovës, Ligji nr. O6/L-074 

(2019).13 Për të njëjtit, gjykimi ka 

përfunduar në shkallë të parë dhe aktgjykimi 

ishte dënues, ku secili u dënua me 4 vite e 

gjysmë burgim efektiv dhe 100 euro gjobë. 

Ish-Presidenti i Republikës së Kosovës, 

Hashim Thaçi, u arrestua më 5 nëntor 2020 

në Kosovë dhe të njëjtën ditë u transferua në 

Hagë. Po të njëjtën ditë u arrestuan dhe 

transferuan në Hagë edhe Kadri Veseli, 

Rexhep Selimi, kurse më 4 nëntor Jakup 

Krasniqi. Aktakuza ndaj tyre është 

konfirmuar më 26 tetor 2020. Thaçi, Veseli, 

Selimi dhe Krasniqi ngarkohen me 

përgjegjësi penale individuale (neni 16(1)(a) 

i Ligjit) dhe me përgjegjësi penale si eprorë 

(neni 16(1)(c) i Ligjit) për: Krime kundër 

njerëzimit (përndjekje, burgosje, akte të tjera 

                                                             
13“Sot pritet të mbahen paraqitjet e para si të akuzuar 

në Hagë për Gucatin e Haradinajn”, Betimi për 

Drejtësi (18 dhjetor 2020), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/sot-pritet-te-mbahen-

paraqitjet-e-para-si-te-akuzuar-ne-hage-per-gucatin-

e-haradinajn/. 

çnjerëzore, torturë, vrasje të paligjshme dhe 

zhdukje me forcë të personave, në bazë të 

nenit 13 të Ligjit); dhe Krime lufte (arrestim 

dhe ndalim i paligjshëm ose arbitrar, trajtim 

mizor, torturë, dhe vrasje të paligjshme, në 

bazë të nenit 14 të Ligjit).14 Ndërsa, më 29 

prill, Zyra e Prokurorit  të Specializuar ka 

dorëzuar një aktakuzë të ndryshuar ndaj 

Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep 

Selimit e Jakup Krasniqit, me pretendime se 

kanë kryer kanë kryer krime lufte dhe 

kundër njerëzimit edhe në Gjilan, 

Budakovë e Semetishtë. 

I arrestuari i fundit është ish-anëtari i UÇK-

së  i stacionuar në Kukës, Shqipëri, Pjetër 

Shala,  i cili më 16 mars 2021 u arrestua në 

Belgjikë. Aktakuza ndaj tij është konfirmuar 

më 12 qershor 2020. Ai ngarkohet me 

përgjegjësi penale individuale në forma të 

ndryshme për krime lufte si ndalim arbitrar, 

trajtim mizor, torturë dhe vrasje të 

paligjshme.15 

 

 

 

                                                             
14Fletëinformacioni për çështjen gjyqësore: 

https://www.scp-

ks.org/sites/default/files/public/cis_thaci_et_al-

alb.pdf.   
15 “Pjetër Shala transferohet në objektin e 

paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës 

në Hagë,” Betimi për Drejtësi (15 prill 2020), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/pjeter-shala-

transferohet-ne-objektin-e-paraburgimit-te-dhomave-

te-specializuara-te-kosoves-ne-hage/.  

https://betimiperdrejtesi.com/sot-pritet-te-mbahen-paraqitjet-e-para-si-te-akuzuar-ne-hage-per-gucatin-e-haradinajn/
https://betimiperdrejtesi.com/sot-pritet-te-mbahen-paraqitjet-e-para-si-te-akuzuar-ne-hage-per-gucatin-e-haradinajn/
https://betimiperdrejtesi.com/sot-pritet-te-mbahen-paraqitjet-e-para-si-te-akuzuar-ne-hage-per-gucatin-e-haradinajn/
https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_thaci_et_al-alb.pdf
https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_thaci_et_al-alb.pdf
https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_thaci_et_al-alb.pdf
https://betimiperdrejtesi.com/pjeter-shala-transferohet-ne-objektin-e-paraburgimit-te-dhomave-te-specializuara-te-kosoves-ne-hage/
https://betimiperdrejtesi.com/pjeter-shala-transferohet-ne-objektin-e-paraburgimit-te-dhomave-te-specializuara-te-kosoves-ne-hage/
https://betimiperdrejtesi.com/pjeter-shala-transferohet-ne-objektin-e-paraburgimit-te-dhomave-te-specializuara-te-kosoves-ne-hage/
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5. Prolongimi në ngritjen e aktakuzave 

dhe në fillim të gjykimeve 

 

Lidhur me pretendimet që përmbante 

Raporti i Asamblesë Parlamente të Këshillit 

të Evropës, Task Forca Hetimore Speciale 

(TFHS) ka kryer hetime penale deri në 

shtator të vitit 2016. Më pas, mandati dhe 

personeli i kësaj task force i kanë kaluar 

ZPS-së, bazuar në dispozitat e Ligjit për 

Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e 

Prokurorit të Specializuar. 

Në bazë të nenit 37(1) të Ligjit për Dhomat 

e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të 

Specializuar, provat që janë mbledhur gjatë 

procedurave ose hetimeve penale brenda 

juridiksionit lëndor të Dhomave të 

Specializuara para themelimit të tyre nga 

ndonjë autoritet ose agjenci kombëtare ose 

ndërkombëtare për zbatimin e ligjit ose për 

zhvillimin e hetimeve penale, përfshirë 

Prokurorin e Shtetit të Kosovës, nga 

autoritetet policore në Kosovë, nga Tribunali 

Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë 

(TPNJ), EULEX Kosova ose nga Task 

Forca Hetimore Speciale (TFHS) mund të 

jenë të pranueshme para Dhomave të 

Specializuara. Me anë të këtij neni është 

paraparë që  pranueshmëria e tyre vendoset 

nga panelet e caktuara në pajtim me 

standardet ndërkombëtare për mbledhjen e 

provave dhe nenin 22 të Kushtetutës.  

ZPS-së  i janë dashur pothuajse pesë vite që 

të ngrisë aktakuzat e para pranë Gjykatës 

Speciale. ku dy njoftimet e para që Prokurori 

i Specializuar kishte ndërmend të niste 

procedim penal u bënë me 14 shkurt 2020 në 

rastet e Salih Mustafës dhe Pjetër Shalës, ku 

aktakuza ndaj tyre u konfirmua me 12 

qershor. Ndërkaq, njoftimi i tretë është bërë 

me 23 prill 2020, për rastin e Hashim Thaçit 

e të tjerëve, aktakuza ndaj të cilëve u 

konfirmua me 26 tetor 2020. Në anën tjetër, 

gjykimi i parë pranë kësaj Gjykate ka filluar 

me 15 shtator 2021 ndaj Salih Mustafës 

rreth 6 vite pas themelimit të së njëjtës. 

Për të vënë në pah mosefikasitetin dhe 

prolongimin në ngritje të aktakuzave, si dhe 

fillim të gjykimeve, IKD ka analizuar punën 

e Gjykatës Penale Ndërkombëtare për ish-

Jugosllavinë, e cila ishte formuar me 25 maj 

1993, nga Kombet e Bashkuara për ndjekjen 

penale të personave, të cilët kanë kryer 

vepra penale gjatë luftës në Jugosllavi.  

Aktakuza e parë në këtë gjykatë ishte ngritur 

me 7 nëntor të vitit 1994 kundër Dragan 

Nikoliq. Kurse, gjykimin e parë kjo gjykatë 

e kishte filluar me 7 maj të vitit 1996.16 Kjo 

gjykatë nga viti 1996 deri në vitin 2004, pra 

për një periudhë kohore prej tetë (8) vitesh i 

ka përfunduar në shkallë të parë 32 raste.17 

Nëse bëhet një krahasim kohor në marrjen e 

veprimeve të prokurorisë dhe gjykatës, në 

mes të ish-Tribunalit të Hagës dhe DhSK, 

vërehet dallim enorm në ndërmarrjen e 

veprimeve, sidomos në rastin e ngritjes së 

aktakuzave, ku ZPS-së i janë dashur 

pothuajse pesë vite që të ngrisë aktakuzën e 

parë. (Pa llogaritur këtu faktin që nga viti 

                                                             
16“ Timeline,”United Nations, International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia, në: 

https://www.icty.org/en/features/timeline.  
17“ Judgement List,” United Nations, International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, në: 

https://www.icty.org/en/cases/judgement-list.; 

Shënim:Në këtë llogaritje të bërë nga IKD nuk kanë 

hyrë edhe vendimet e Gjykatës së Apelit dhe rastet e 

kthyera në rigjykim, për të cilat brenda kësaj 

periudhe kohore ishte marrë aktgjykim 

https://www.icty.org/en/features/timeline
https://www.icty.org/en/cases/judgement-list
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2011 ka qenë në funksion TFHS, provat e të 

cilës mund të jenë të pranueshme edhe para 

DhSK.) Dallim enorm është edhe fakti që 

ish-Tribunali i Hagës brenda tetë viteve nga 

themelimi i saj ka përfunduar 32 raste në 

shkallë të parë, kurse DhSK tek gjashtë vite 

nga themelimi ka filluar gjykimin e parë.  

Kujtojmë këtu faktin se ish-Tribunali i 

Hagës ka hasur edhe në vështirësi pasi është 

varur nga vullneti i shteteve sa i përket 

bashkëpunimit me ta, meqenëse këto shtete 

nuk e kanë pasur obligim bashkëpunimin 

dhe përgjigjen në kërkesa të tyre. Ndërsa, 

Kuvendi i Republikës së Kosovës me 

legjislacion ia ka deleguar kompetencat 

Zyrës së Prokurorit të Specializuar dhe 

Dhomave të Specializuara për hetimin, 

ndjekjen penale dhe gjykimin e këtyre 

rasteve, ku institucionet e Republikës së 

Kosovës janë të obliguara që t’i përgjigjen 

kërkesave të prokurorisë e gjykatës.  

 

 

 

 

 

 

 

Në përgjigjen e saj për IKD-në, gjykata 

thotë se u bë funksionale në aspektin 

gjyqësor në vitin 2017 dhe se gjykimi i parë 

filloi në vitin 2021, një vit pasi u bë publike 

aktakuza e parë. Sipas tyre, deri tani nuk ka 

pasur asnjë konstatim, as nga ndonjë panel 

dhe as nga Avokati i Popullit, lidhur me 

ndonjë vonesë në procedurat gjyqësore.  

Kurse, nuk kanë dhënë një përgjigje 

konkrete se sa pritet të zgjasin gjykimet 

pranë kësaj gjykate, por vetëm kanë dhënë 

informata për statusin e çështjeve që janë në 

procedurë pranë kësaj gjykate.  

Sa i përket parashikueshmërisë se deri kur 

pritet të vazhdojnë hetimet në këto raste, kjo 

gjykatë ka thënë se çdo vendim lidhur me 

këtë merret nga gjykatësi i procedurës 

paraprake. Ndërkaq, të pyetur se sa po krijon 

pasiguri juridike te palët në procedurë 

stërzgjatja e proceseve hetimore për rastet që 

është ngritur aktakuzë, kjo gjykatë ka thënë 

se nuk mund të komentojnë për aspekte që 

janë objekt i procesit gjyqësor në kryerje e 

sipër.18 

Ndërkaq, nga ZPS nuk është kthyer 

përgjigje lidhur me atë  se pse iu deshën 

pothuajse pesë vite nga themelimi të ngritet 

aktakuza e parë dhe sa pritet të zgjasin këto 

hetimet e tyre dhe gjykimet. Ata nuk janë 

përgjigjur edhe në pyetjen e IKD-së se sa po 

krijon pasiguri stërzgjatja e proceseve 

hetimore pas ngritjes së aktakuzës te palët 

që janë subjekt i saj. Të njëjtët kanë bërë të 

ditur se kërkojnë që rastet që i kanë në 

procedurë paraprake të kalojnë më shpejtë 

në gjykime.19 

 

                                                             
18 Përgjigja e Gjykatës për IKD-në, 1 mars 2022. 
19 Përgjigja e ZPS-së për IKD-në, 23 shkurt 2022. 

IKD i konsideron shqetësuese vonesat në 

ndërmarrjen e veprimeve nga ZPS dhe DhSK. Kjo 

duke rikujtuar faktin se neni 6 i KEDNJ ka 

përcaktuar 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”. Mbajtjen e individëve në hetime për 

kohë të gjatë, ngritjen e aktakuzave me vonesë, si 

dhe vazhdimin e hetimeve pas ngritjes së 

aktakuzave e edhe vonesat në fillimet e gjykimeve, 

IKD i konsideron si shkelje të drejtave që të 

pandehurve u garantohen me Kushtetutë, ndërkaq 

vazhdimi i hetimeve ndaj të njëjtëve pas ngritjes së 

aktakuzës krijon pasiguri juridike për këta 

individë. 
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6. Analizë e rasteve në proces para DhSK-

së 

6.1 Rasti i Komandant Calit: Akuzat për krime 

lufte në Zllash 

 

Salih Mustafa, i njohur si Komandant Cali, 

është i pari i arrestuar nga Gjykata Speciale, 

si dhe i akuzuari i parë ndaj të cilit ka filluar 

gjykimi në Hagë. 

Ai akuzohet në kuadër të formave të 

ndryshme të përgjegjësisë penale, për: 

ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe 

vrasje të paligjshme si krime lufte të kryera 

në kontekstin e konfliktit të armatosur jo 

ndërkombëtar në Kosovë, ose në lidhje me 

atë konflikt.  

Më 12 qershor 2020, gjykatësi i procedurës 

paraprake, Nicolas Guillou, ka konfirmuar 

aktakuzën ndaj Mustafës, ku edhe kishte 

lëshuar fletëarrestin dhe urdhrin për 

transferim në objektin e paraburgimit.  

Në bazë të komunikatës së Gjykatës 

Speciale, me rastin e bërjes publike të 

aktakuzës ndaj Mustafës, aktakuza e 

konfirmuar përcakton se afërsisht midis 1 

prillit 1999 dhe 19 prillit 1999, në një 

kompleks ndalimi në Zllash, Kosovë, u 

kryen krimet e ndalimit arbitrar, trajtimit 

mizor dhe të torturës kundër të paktën 

gjashtë personave. Gjithashtu, në aktakuzë 

thuhet se në një datë midis 19 prillit 1999, 

ose rreth kësaj date, dhe rreth fundit të prillit 

1999, në atë vendndodhje u vra një i 

ndaluar. 

Më 19 qershor 2020, Prokurori i 

Specializuar dorëzoi aktakuzën e konfirmuar 

me redaktime, sikurse u autorizua nga 

gjykatësi i procedurës paraprake. Ai është 

arrestuar më 24 shtator 2020 në Prishtinë 

(Kosovë) dhe po të njëjtën ditë është 

transferuar në Hagë dhe që atëherë gjendet 

në paraburgim. Më 28 shtator 2020, Mustafa 

pati paraqitjen e tij të parë para gjykatësit të 

procedurës paraprake, ku nuk u deklarua 

rreth fajësisë së tij. Më 28 tetor, në 

paraqitjen e tij të mëtejshme, ai  ishte 

deklaruar i pafajshëm për të gjitha pikat e 

aktakuzës. Në rastin e tij janë mbajtur pesë 

konferenca mbi ecurinë e çështjes, më pas 

është mbajtur konferencë edhe për përgatitje 

për gjykim me trupin gjykues. 

Më 22 shkurt 2021, ZPS kishte dorëzuar 

versionin  e fundit të dosjes paraprake, kurse 

mbrojtja më 6 maj të vitit 2021. 

Ndërkaq, më 30 prill 2021, gjykatësi i 

procedurës paraprake kishte miratuar  

kërkesat e pesë viktimave dhe i kishte 

pranuar si viktima pjesëmarrëse në procesin 

gjyqësor. Më 7 Maj 2021, gjykatësi i 

procedurës paraprake ia kishte kaluar dosjen 

e çështjes trupit gjykues. Kurse, më 21 maj 

2021, trupi gjykues kishte miratuar kërkesat 

edhe të katër viktimave tjera dhe i kishte 

pranuar si viktima pjesëmarrëse në 

procedurë. Aktualisht janë 8 viktima 

pjesëmarrëse, si pjesë e një grupi të vetëm 

(Grupi 1). Trupi gjykues gjithashtu kishte 

zgjatur afatin për viktimat për të aplikuar 

deri në mbylljen e çështjes së Prokurorit të 

Specializuar.  
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Në rastin e Salih Mustafës, kohëzgjatja e 

procedurës paraprake ishte 11 muaj e 22 

ditë.20 

Gjykimi ndaj tij ka filluar me 15 shtator 

2021, ku ZPS dhe mbrojtësja e viktimave 

kanë dhënë deklaratën hyrëse. Gjatë 

paraqitjes së çështjes së prokurorisë janë 

dëgjuar 13 dëshmitarë, një pjesë e madhe e 

tyre nën masa mbrojtëse, si shtrembërimi i 

zërit dhe fytyrës. Me 4 shkurt 2022, 

prokuroria ka mbyllur çështjen e saj dhe më 

pas mbrojtja e Salih Mustafës kishte 

paraqitur mocion për rrëzimin e akuzave, 

mirëpo një mocion i tillë ishte refuzuar nga 

trupi gjykues. 

Pas kësaj, u mbajtën konferencat përgatitore 

për mbrojtjen me 8 dhe 9 mars 2022, të cilat 

kanë për qëllim lehtësimin e procedurave 

gjyqësore. 

Në këtë rast, më pas është proceduar me 

paraqitjen e provave të mbrojtjes, ku me 22 

mars u dha fjala hyrëse e tyre21 dhe  është 

vazhduar me dëgjimin e dëshmitarëve të 

mbrojtjes. Në këtë rast, ishte paraparë që 

Salih Mustafa të paraqes deklaratë pa betim, 

mirëpo i njëjti kishte ndërruar mendje dhe 

nuk është deklaruar fare në gjykatore.22 

                                                             
20 Çështja gjyqësore e Salih Musafës, në: 

https://www.scp-ks.org/sq/cases/salih-mustafa/sq  
21 “Avokati: Salih Mustafa nuk ka ndaluar, maltretuar 

e vrarë asnjëherë asnjë person, as nuk ka urdhëruar 

dikë për një gjë të tillë”, Betimi për Drejtësi ( 22 

mars 2022), në: https://betimiperdrejtesi.com/avokati-

salih-mustafa-nuk-ka-ndaluar-maltretuar-e-vrare-

asnjehere-asnje-person-as-nuk-ka-urdheruar-dike-
per-nje-gje-te-tille/  
22 “Salih Mustafa ndërron mendje, nuk do të bëjë 

deklaratë në gjykatore”, Betimi për Drejtësi ( 19 maj 

2022), në: https://betimiperdrejtesi.com/salih-

mustafa-nderron-mendje-nuk-do-te-beje-deklarate-

ne-gjykatore/  

Ndërsa, më 26 maj 2022, Mbrojtja e Salih 

Mustafës njoftoi për mbylljen zyrtare të 

paraqitjes së provave.  

Ndryshe, në këtë rast, trupi gjykues, i 

kryesuar nga Mappie Veldt-Foglia, me 4 

shkurt 2022, ka marrë vendim në të cilin 

thuhet se nëse Salih Mustafa shpallet fajtor, 

viktimat nuk do të referohen në gjykatat e 

Kosovës për zhdëmtim, por do të lëshohet 

urdhër për zhdëmtim. Kjo pasi Gjykata ka 

ardhur në përfundim se gjykatat vendore nuk 

japin një qasje realiste lidhur me viktimat e 

krimeve për të cilat ngrihen akuzat në këtë 

çështje gjyqësore, sa i takon pretendimeve 

për zhdëmtim.23 

Aktakuza e konfirmuar përcakton se 

afërsisht midis 1 prillit 1999 dhe 19 prillit 

1999, në një kompleks ndalimi në Zllash 

(Kosovë) u kryen krimet e ndalimit arbitrar, 

trajtimit mizor dhe të torturës kundër të 

paktën gjashtë personave. Gjithashtu, në 

aktakuzë thuhet se në një datë midis 19 

prillit 1999, ose rreth kësaj date, dhe 

rreth fundit të prillit 1999, në atë 

vendndodhje u vra një i ndaluar. 

 

 

                                                             
23 “Gjykata thotë se nëse Salih Mustafa shpallet 
fajtor, viktimat nuk do të referohen në gjykatat e 

Kosovës për zhdëmtim”, Betimi për Drejtësi ( 7 

shkurt 2022), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-thote-se-nese-

salih-mustafa-shpallet-fajtor-viktimat-nuk-do-te-

referohen-ne-gjykatat-e-kosoves-per-zhdemtim/  

https://www.scp-ks.org/sq/cases/salih-mustafa/sq
https://betimiperdrejtesi.com/avokati-salih-mustafa-nuk-ka-ndaluar-maltretuar-e-vrare-asnjehere-asnje-person-as-nuk-ka-urdheruar-dike-per-nje-gje-te-tille/
https://betimiperdrejtesi.com/avokati-salih-mustafa-nuk-ka-ndaluar-maltretuar-e-vrare-asnjehere-asnje-person-as-nuk-ka-urdheruar-dike-per-nje-gje-te-tille/
https://betimiperdrejtesi.com/avokati-salih-mustafa-nuk-ka-ndaluar-maltretuar-e-vrare-asnjehere-asnje-person-as-nuk-ka-urdheruar-dike-per-nje-gje-te-tille/
https://betimiperdrejtesi.com/avokati-salih-mustafa-nuk-ka-ndaluar-maltretuar-e-vrare-asnjehere-asnje-person-as-nuk-ka-urdheruar-dike-per-nje-gje-te-tille/
https://betimiperdrejtesi.com/salih-mustafa-nderron-mendje-nuk-do-te-beje-deklarate-ne-gjykatore/
https://betimiperdrejtesi.com/salih-mustafa-nderron-mendje-nuk-do-te-beje-deklarate-ne-gjykatore/
https://betimiperdrejtesi.com/salih-mustafa-nderron-mendje-nuk-do-te-beje-deklarate-ne-gjykatore/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-thote-se-nese-salih-mustafa-shpallet-fajtor-viktimat-nuk-do-te-referohen-ne-gjykatat-e-kosoves-per-zhdemtim/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-thote-se-nese-salih-mustafa-shpallet-fajtor-viktimat-nuk-do-te-referohen-ne-gjykatat-e-kosoves-per-zhdemtim/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-thote-se-nese-salih-mustafa-shpallet-fajtor-viktimat-nuk-do-te-referohen-ne-gjykatat-e-kosoves-per-zhdemtim/
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6.2 Rasti ndaj Gucatit e Haradinajt 

Dokumentet konfidenciale të sjella nga 

“rrufeja “ në OVL- UÇK 

 

Në cilësinë e kryetarit dhe nënkryetarit të 

Organizatës së Veteranëve të Luftës të 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-

UÇK), Hysni Gucati e Nasim Haradinaj po 

përballen në Gjykatën Speciale me akuza 

për pengimin e administrimit të drejtësisë. 

Konkretisht, ata po akuzohen për pengim të 

personave zyrtarë në kryerjen e detyrave 

zyrtare, për frikësim të dëshmitarëve, për 

hakmarrje dhe për shkelje të fshehtësisë së 

procedurës. 

Gucati dhe Haradinaj u arrestuan më 25 

shtator 2020, përderisa Gucati u transferua 

të njëjtën ditë në objektin e paraburgimit në 

Hagë, Haradinaj është transferuar një ditë 

më pas. 

Haradinaj paraqitjen e parë si i dyshuar e 

bëri me 29 shtator 2020, kurse Gucati më 1 

tetor 2020. 

Në këtë rast, aktakuza fillestare është 

konfirmuar më 11 dhjetor 2020, si dhe është 

bërë publike me 14 dhjetor 2020.  Ndërsa, 

aktakuza e korrigjuar është dorëzuar më 5 

korrik 2021, kurse aktakuza me më pak 

redaktime është dorëzuar më 4 tetor 2021.  

Pas ngritjes së aktakuzës, Gucati pati 

paraqitjen e parë me 18 dhjetor 2020, ku 

është deklaruar i pafajshëm. Po të njëjtën 

ditë, Haradinaj vendosi të deklarohet brenda 

30 ditësh, por në paraqitjen e radhës nuk u 

deklarua, prandaj gjykatësi i procedurës 

paraprake bëri deklarimin në emër të tij se 

është i pafajshëm. 

Gjatë vitit 2021, në këtë rast janë mbajtur 

gjashtë konferenca mbi ecurinë e çështjes. 

Më 27 gusht 2021, ZPS e kishte dorëzuar 

versionin e redaktuar publik të dosjes 

paraprake. Mbrojtja e Gucatit e dorëzoi atë 

më 2 shtator kurse mbrojtja e Haradinajt e 

dorëzoi dosjen e saj paraprake “të 

përkohshme” më 12 korrik 2021.  

Më 23 qershor 2021, paneli i Gjykatës së 

Apelit kishte miratuar pjesërisht ankesat  e 

parashtruara nga Gucati dhe Haradinaj mbi 

mangësitë e pretenduara në formën e 

aktakuzës dhe kishte urdhëruar që ZPS të 

dorëzojë një version të korrigjuar të 

aktakuzës, e cila u dorëzua më 5 korrik 

2021. Më 16 korrik 2021, gjykatësi i 

procedurës paraprake ia kaloi dosjen e 

çështjes trupit gjykues, i cili më pas mbajti 

dy konferenca përgatitore për gjykimin, si 

dhe një konferencë përgatitore ex parte me 

ZPS.  

Ndryshe, më 26 korrik 2021, mbrojtja e 

Haradinajt kishte kërkuar  përjashtimin e 

kryetares së Dhomave të Specializuara 

Ekaterina Trendafilova nga ushtrimi i çdo 

funksioni vendimmarrës gjyqësor, 

administrativ ose të menaxhimit të çështjeve 

në rastin në fjalë, me arsyetimin se 

deklaratat e Presidentes Trendafilova në një 

konferencë diplomatike konfidenciale 

minojnë vendimmarrjen e saj të pavarur dhe 
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të paanshme gjyqësore dhe përfaqësimin e 

Dhomave të Specializuara të Kosovës. 24 

Tutje, mbrojtja kishte kërkuar edhe 

përjashtimin e nënkryetarit Charles L. Smith  

II, për shkak të sjelljes paraprake tij në një 

zyrë të lartë gjyqësore në Misionin e 

Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit 

në Kosovë (EULEX ), ku kishin përmendur 

abuzimet e supozuara të demonstruara të 

autoritetit gjyqësor dhe ushtrimin e presionit 

politik 25 Këto kërkesa të mbrojtjes ishin 

hudhur poshtë nga Trendafilova.26 

Në këtë rast, kohëzgjatja e procedurës 

paraprake ishte 12 muaj e dy ditë.27 

Gjykimi ndaj Gucatit e Haradinajt ka filluar 

më 7 tetor 2021 dhe është gjykimi i dytë që 

po zhvillohet në Hagë. Të dy të akuzuarit 

gjenden në paraburgim që nga arrestimi i 

tyre.  

Dhomat e Specializuara kanë kërkuar nga 

Policia e Kosovës që deri me 26 nëntor të 

ofrojë informata për këtë Gjykatë, lidhur me 

autoritetin dhe aftësinë e Policisë për të 

kufizuar lëvizjet e individëve që mund t’i 

nënshtrohen lirimit të përkohshëm. 

                                                             
24 “Mbrojtja e Haradinajt kërkon të përjashtohet 

Shefja e Gjykatës Speciales, shkak disa deklarata 

konfidenciale të saj”. Betimi për Drejtësi, (2 gusht 

2021), në: https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-

haradinajt-kerkon-te-perjashtohet-shefja-e-gjykates-

speciales-shkak-disa-deklarata-konfidenciale-te-saj/ 

 
26 Vendimi i Ekaterina Trendafilova, 6 gusht 2021 

https://repository.scp-

ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980744248/Ven
dim%20mbi%20k%C3%ABrkes%C3%ABn%20p%

C3%ABr%20vet%C3%ABt%C3%ABrheqjen%20os

e%20heqjen%20e%20gjykat%C3%ABsve.pdf  
27 Çështja gjyqësore e Hysni Gucatit dhe Nasim 

Haradinaj, në: https://www.scp-ks.org/sq/cases/hysni-

gucati-nasim-haradinaj/sq  

Në nëntor 2021, trupi gjykues i kryesuar nga 

gjykatësi Charles L Smith II, ua ka vazhduar 

paraburgimin Gucatit e Haradinajt deri në 

marrjen e vendimit tjetër mbi paraburgimin 

pas pranimit të informatave që kanë kërkuar 

nga Policia e Kosovës.  

Më 10 nëntor 2021, ZPS ka njoftuar trupin 

gjykues se e ka përmbyllur çështjen e saj në 

rastin Gucati&Haradinaj. Gjatë paraqitjes së 

provave të prokurorisë janë dëgjuar katër 

dëshmitarë. 

 Pas përmbylljes së çështjes së prokurorisë, 

mbrojtësit kanë njoftuar se synojnë të 

kërkojnë rrëzimin e të paktën pesë akuzave 

të ngritura në aktakuzën ndaj tyre.  

Mirëpo, trupi gjykues ka hudhur poshtë 

mocionet e dorëzuara nga dy ekipet e 

mbrojtjes për rrëzimin e akuzave kundër të 

akuzuarve, në bazë të rregullës 130 të 

Rregullores së Procedurës dhe të Provave të 

DHSK-së.   

Pas kësaj, mbrojtësit e të Gucatit dhe 

Haradinaj, kanë paraqitur deklaratat e tyre 

hyrëse dhe në gjykatore janë dëgjuar 

dëshmitarët e mbrojtjes.  Mbrojtja e Gucatit 

filloi paraqitjen e provave të saj me 2 dhjetor 

2021, kurse ajo e Haradinaj me 15 dhjetor 

2021.  Në gjykatore dëshmuan gjashtë 

dëshmitarë të mbrojtjes së Gucatit dhe katër 

të Haradinajt. 12 dëshmitarë dhanë dëshmi 

me shkrim për mbrojtjen e Gucatit, ndërsa 

gjashtë për mbrojtjen e Haradinajt. 

https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-haradinajt-kerkon-te-perjashtohet-shefja-e-gjykates-speciales-shkak-disa-deklarata-konfidenciale-te-saj/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-haradinajt-kerkon-te-perjashtohet-shefja-e-gjykates-speciales-shkak-disa-deklarata-konfidenciale-te-saj/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-haradinajt-kerkon-te-perjashtohet-shefja-e-gjykates-speciales-shkak-disa-deklarata-konfidenciale-te-saj/
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980744248/Vendim%20mbi%20k%C3%ABrkes%C3%ABn%20p%C3%ABr%20vet%C3%ABt%C3%ABrheqjen%20ose%20heqjen%20e%20gjykat%C3%ABsve.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980744248/Vendim%20mbi%20k%C3%ABrkes%C3%ABn%20p%C3%ABr%20vet%C3%ABt%C3%ABrheqjen%20ose%20heqjen%20e%20gjykat%C3%ABsve.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980744248/Vendim%20mbi%20k%C3%ABrkes%C3%ABn%20p%C3%ABr%20vet%C3%ABt%C3%ABrheqjen%20ose%20heqjen%20e%20gjykat%C3%ABsve.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980744248/Vendim%20mbi%20k%C3%ABrkes%C3%ABn%20p%C3%ABr%20vet%C3%ABt%C3%ABrheqjen%20ose%20heqjen%20e%20gjykat%C3%ABsve.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980744248/Vendim%20mbi%20k%C3%ABrkes%C3%ABn%20p%C3%ABr%20vet%C3%ABt%C3%ABrheqjen%20ose%20heqjen%20e%20gjykat%C3%ABsve.pdf
https://www.scp-ks.org/sq/cases/hysni-gucati-nasim-haradinaj/sq
https://www.scp-ks.org/sq/cases/hysni-gucati-nasim-haradinaj/sq
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Të dy ekipet e mbrojtjes kanë përfunduar 

paraqitjet e provave të tyre me 2 shkurt 

2022.28 

Deklaratat përmbyllëse në këtë rast sikurse 

nga ana e prokurorisë, e po ashtu nga ana e 

mbrojtjes u bënë në periudhën 14 deri me 17 

mars. Gjatë këtyre seancave, u diskutua edhe 

propozimi i prokurorisë, të cilët kanë 

kërkuar që të akuzuarit të dënohen me nga 

gjashtë vite burgim dhe nga 100 euro gjobë, 

ndërkaq mbrojtja ka kundërshtuar një 

propozim të tillë. Mbrojtja ka kërkuar 

lirimin e Gucatit e Haradinaj.29 

Në këtë rast,  gjykimi zgjati 31 ditë.  

Ndërkaq, me  18 maj, dy të akuzuarit u 

shpallën fajtor, ku u dënuan me nga 4 vjet e 

gjysmë burgim dhe gjobë në shumën prej 

100 euro, për veprat penale që ndërlidhen 

me pengimin e administrimit të drejtësisë. 

Të njëjtët u liruan nga akuza vetëm sa i 

përket pikës 4, ku ngarkoheshin me 

“hakmarrje”.30 

 

                                                             
28 Po aty. 
29 “Gucati thotë se do të vazhdojë të luftojë për të 

drejtat e popullit të tij deri në ditën e fundit të jetës”, 

Betimi për Drejtësi (17 mars 2022), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/gucati-thote-se-do-te-

vazhdoje-te-luftoje-per-te-drejtat-e-popullit-te-tij-

deri-ne-diten-e-fundit-te-jetes/  
30 “Gucati dhe Haradinaj dënohen me nga 4 vjet e 
gjysmë burgim dhe nga 100 euro gjobë” Betimi për 

Drejtësi (18 maj 2022), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/gucati-dhe-haradinaj-

denohen-me-nga-4-vjet-e-gjysme-burgim-dhe-nga-

100-euro-gjobe/  

 

6.3 Rasti ndaj ish-Presidentit Thaçi e të 

tjerëve 

 

Lajmi se është ngritur aktakuzë ndaj atëkohë 

Presidentit të Republikës së Kosovës, 

Hashim Thaçi, kryetarit të Partisë 

Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri 

Veseli dhe disa të tjerëve, për krime kundër 

njerëzimit dhe krime lufte, ishte bërë i ditur 

më 24 qershor 2020, përmes një njoftimi për 

media nga |ZPS.  

Sipas njoftimit, më 24 prill 2020 ZPS i 

paraqiti DhSK-së një aktakuzë me dhjetë 

pika për shqyrtim, ku Hashim Thaçi, Kadri 

Veseli dhe të tjerë akuzoheshin për një sërë 

krimesh kundër njerëzimit dhe krime lufte, 

ndër të cilat vrasje e paligjshme, zhdukje e 

detyruar e personave, përndjekje dhe tortura. 

Më 24 korrik 2020, Prokurori i Specializuar 

kishte dorëzuar aktakuzën e rishikuar për 

konfirmim në pajtim me urdhrin e Gjykatësit 

të Procedurës Paraprake. 

Më 26 tetor 2020, Gjykatësi i Procedurës 

Paraprake kishte konfirmuar aktakuzën e 

rishikuar kundër të katër të akuzuarve dhe 

kishte lëshuar fletarrestime dhe urdhra për 

transferimin e tyre. 

Katër të akuzuarit ngarkohen me përgjegjësi 

penale individuale (neni 16(1)(a) i Ligjit) 

dhe me përgjegjësi penale si eprorë (neni 

16(1)(c) i Ligjit) për: krime kundër 

njerëzimit (përndjekje, burgosje, akte të tjera 

https://betimiperdrejtesi.com/gucati-thote-se-do-te-vazhdoje-te-luftoje-per-te-drejtat-e-popullit-te-tij-deri-ne-diten-e-fundit-te-jetes/
https://betimiperdrejtesi.com/gucati-thote-se-do-te-vazhdoje-te-luftoje-per-te-drejtat-e-popullit-te-tij-deri-ne-diten-e-fundit-te-jetes/
https://betimiperdrejtesi.com/gucati-thote-se-do-te-vazhdoje-te-luftoje-per-te-drejtat-e-popullit-te-tij-deri-ne-diten-e-fundit-te-jetes/
https://betimiperdrejtesi.com/gucati-dhe-haradinaj-denohen-me-nga-4-vjet-e-gjysme-burgim-dhe-nga-100-euro-gjobe/
https://betimiperdrejtesi.com/gucati-dhe-haradinaj-denohen-me-nga-4-vjet-e-gjysme-burgim-dhe-nga-100-euro-gjobe/
https://betimiperdrejtesi.com/gucati-dhe-haradinaj-denohen-me-nga-4-vjet-e-gjysme-burgim-dhe-nga-100-euro-gjobe/
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çnjerëzore, torturë, vrasje të paligjshme dhe 

zhdukje me forcë të personave, në bazë të 

nenit 13 të Ligjit) dhe krime lufte (arrestim 

dhe ndalim i paligjshëm ose arbitrar, trajtim 

mizor, torturë, dhe vrasje të paligjshme, në 

bazë të nenit 14 të Ligjit). 

I pari që u arrestua pasi iu bastis shtëpia 

ishte Jakup Krasniqi, me 4 nëntor, ku në po 

të njëjtën ditë u transferua në objektin e 

paraburgimit në Hagë. Një ditë më pas, në 

Hagë u transferuan edhe Thaçi, Veseli e 

Selimi. 

Më 9 nëntor, në paraqitjet e tyre të para, 

Jakup Krasniqi e Hashim Thaçi janë 

deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen 

në barrë. Njëjtë është deklaruar edhe Veseli 

në paraqitjen e tij më 10 nëntor, sikurse edhe 

Selimi me 11 nëntor. 

Më 21 prill 2021, gjykatësi i procedurës 

paraprake kishte miratuar kërkesat e nëntë 

viktimave dhe i kishte pranuar ato si viktima 

pjesëmarrëse në procesin gjyqësor. Ndërsa, 

më 10 dhjetor 2021, gjykatësi i procedurës 

paraprake miratoi kërkesat e njëmbëdhjetë 

parashtruesve si pjesë e të njëjtit grup.Më 25 

maj 2022, gjykatësi i procedurës paraprake, 

nxori vendimin e tretë mbi pjesëmarrjen e 

viktimave në çështjen Thaçi dhe të tjerët. 

Dymbëdhjetë parashtrues të kërkesave u 

pranuan si viktima pjesëmarrëse në proces 

gjyqësor.  

Gjykatësi i Procedurës Paraprake, me 22 

korrik 2021, përmes dy vendimeve, miratoi 

pjesërisht mocionet e mbrojtjes dhe urdhëroi 

ZPS-në që të korrigjojë dhe ndryshojë 

aktakuzën. Me anë të vendimeve ishte 

përjashtuar përgjegjësia e  ndërmarrjes së 

përbashkët kriminale III për krime me synim 

konkret. ZPS-ja e kishte dorëzuar aktakuzën 

e ndryshuar më 3 shtator 2021. 

Ky rast ende është në fazën e procedurës 

paraprake, pavarësisht që ZPS kishte thënë 

se gjykimi do të fillojë në shtator 2020, ata 

kanë bërë të ditur se dosjen paraprake në 

këtë rast nuk do të jenë në gjendje ta 

dorëzojnë deri me 17 dhjetor. Kërkesën e 

ZPS-së për shtyrje të afatit të dorëzimit të 

dosjes paraprake, e ka miratuar gjykatësi 

paraprak, i njëjti në konferencë mbi ecurinë 

e çështjes, ka lëshuar urdhër gojor që 

dorëzimi i kësaj dosje të bëhet deri në këtë 

datë).  Dorëzimi si rreptësisht konfidenciale 

i dosjes paraprake të ZPS-së  ishte bërë më 

17 dhjetor 2021. 

Në një kërkesë të parashtruar më 16 gusht 

2021, mbrojtja e Thaçit kishte bërë kërkesë 

për përjashtimin e Trendafilovës  nga 

caktimi i panelit të Apelit që do të trajtonte 

ankesën e mbrojtjes mbi vendimin për 

vazhdim të paraburgimit. Avokati Dastid 

Pallaska, në emisionin e Betimi për Drejtësi, 

të titulluar “Maratona e Gjykatës Speciale” 

kishte thënë  një ndër arsyet kryesore që 

është paraqitur kjo kërkesë janë publikimet 

në mediat ndërkombëtare se  Trëndafilova e 

ka diskutuar çështjen e paraburgimit të zotit 

Thaçi në praninë e diplomatëve të huaj dhe 

të Prokurorit të Specializuar, që është një 

komunikim që ndalohet me ligj. 

Sipas tij,  arsyeja tjetër për kërkim të 

përjashtimit, ishte largimi i njërit nga 

gjyqtarëve të panelit të Apelit që do të 

trajtonte ankesën e tyre lidhur me 

paraburgimin. Pallaska konsideron se 

http://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980bcc119&doc_type=stl_filing&lang=eng
http://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980bcc119&doc_type=stl_filing&lang=eng
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arsyeja pse Trendafilova ka ndryshuar trupin 

gjykues është tërësisht e kundërligjshme. 

“Edhe sipas Ligjit mbi dhomat e 

specializuara, mandati i trupave gjykues që 

caktohen nga kryetarja për tu marrë me një 

çështje të caktuar në shkallë të ndryshme 

është katër vjet, përveç nëse e gjithë 

procedura para atyre trupave gjykues 

përfundon më herët, përkatësisht dhe këta 

trupa gjykues konsistojnë në momentin kur 

futen në procedurë për herë të parë kjo për 

shkak se gjykata nuk ka gjyqtarë të 

përhershëm”, ka thënë ai. 

Sipas tij, shfrytëzohet një listë të gjyqtarëve, 

nga e cila i merr gjyqtarët për t’i caktuar në 

trupa gjykues të ndryshëm dhe në shkallë të 

ndryshme dhe pikërisht në këtë formë 

konsistohet edhe shkallshmëria e kësaj 

gjykate. 

Tutje, kishte thënë se në rastin e trajtimit të 

ankesës së parë të Thaçit, ka qenë i përfshirë 

në panel gjykatësi Kai Ambos, i cili e ka 

shkruar një mendim të ndarë pajtues duke 

thënë që ekzistimi i një garancie konkrete 

nga një shtet i tretë e ndryshon analizën në 

dobi të lirimit nga paraburgimi. 

Sipas tij, mbrojtja kishte siguruar këto 

garanci dhe ia kishte dorëzuar gjyqtarit 

paraprak, por se të njëjtat janë injoruar dhe 

më pas kur është paraqitur ankesa në lidhje 

me këtë çështje në Apel, gjyqtari Kai 

Ambos, pa asnjë shpjegim çfarëdo qoftë 

është larguar nga paneli dhe është 

zëvendësuar me një anëtar tjetër. 

“Çka është më e keqja është se kur është 

vendosur kjo ankesë, është refuzuar ankesa 

në tërësi mirëpo gjyqtarja tjetër Nina 

Jorgensen, e cila ka qenë pjesë edhe panelit 

të parë ka votuar kundër dhe e ka ndarë 

mendimin e vet që do të thotë se po që se do 

të kishte ekzistuar paneli fillestar origjinal 

që do të përfshinte edhe gjyqtarin Kai 

Ambos, atëherë do të ekzistonte mundësia 

që edhe ankesa të pranohej kështu që në këtë 

mënyrë shihet fare qartë se ndryshimi i 

panelit ka ndikuar drejtpërdrejt edhe në 

vendimin përfundimtar sa i përket ankesës 

për lirim nga paraburgimi të zotit Thaçi”, ka 

thënë Pallaska. 

Avokati Pallaska shqetësues e konsideron 

faktin se Trendafilova ka vendosur vet 

lidhur me kërkesën që kishin parashtruar 

përkundër faktit se që në bazë të kornizës 

ligjore ajo është e detyruar që të mos jetë e 

përfshirë në këtë çështje. 

Sipas tij, korniza ligjore thotë se në këtë rast 

është dashur të caktohet nga zëvendësi i saj 

paneli që do të trajtonte këtë kërkesë. Këtë 

veprim të saj, ai e konsideron konflikt të 

pastër të interesit.31 

Në anën tjetër, nga Gjykata Speciale, për 

këtë emision kishin bërë të ditur se 

argumentet e mbrojtjes janë rrëzuar me anë 

të dy vendimeve të përmendura më lart, atë 

të datës 24 gusht dhe 17 shtator 2021. Sipas 

tyre,  gjykatësit nuk “hiqen” ose 

“zëvendësohen” nga panelet dhe se për çdo 

apel caktohet panel i ri. “Gjykatësit 

emërohen në Regjistrin e Gjykatësve 

                                                             
31 “Pallaska tregon pse kishin bërë kërkesë për 

përjashtimin e Trendafilovës nga caktimi i panelit të 
Apelit që do të trajtonte ankesën e tyre”, Betimi për 

Drejtësi (19 mars 2022),në: 

https://betimiperdrejtesi.com/pallaska-tregon-pse-

kishin-bere-kerkese-per-perjashtimin-e-trendafiloves-

nga-caktimi-i-panelit-te-apelit-qe-do-te-trajtonte-

ankesen-e-tyre/)  

https://betimiperdrejtesi.com/pallaska-tregon-pse-kishin-bere-kerkese-per-perjashtimin-e-trendafiloves-nga-caktimi-i-panelit-te-apelit-qe-do-te-trajtonte-ankesen-e-tyre/
https://betimiperdrejtesi.com/pallaska-tregon-pse-kishin-bere-kerkese-per-perjashtimin-e-trendafiloves-nga-caktimi-i-panelit-te-apelit-qe-do-te-trajtonte-ankesen-e-tyre/
https://betimiperdrejtesi.com/pallaska-tregon-pse-kishin-bere-kerkese-per-perjashtimin-e-trendafiloves-nga-caktimi-i-panelit-te-apelit-qe-do-te-trajtonte-ankesen-e-tyre/
https://betimiperdrejtesi.com/pallaska-tregon-pse-kishin-bere-kerkese-per-perjashtimin-e-trendafiloves-nga-caktimi-i-panelit-te-apelit-qe-do-te-trajtonte-ankesen-e-tyre/
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Ndërkombëtarë dhe nuk caktohen në panele 

të përhershme. Gjykatësit caktohen në 

procese ose në faza procedurash gjyqësore 

nga Kryetarja në bazë të nenit 33 të Ligjit, 

vetëm kur nevojiten dhe në përputhje me 

kriteret e përcaktuara në Rregulloren për 

Caktimin e Gjykatësve. Detyra e gjykatësve 

përfundon me shqiptimin e vendimit të 

panelit mbi lëndën konkrete nën shqyrtim”, 

thuhet në përgjigjen e tyre. 

Sipas gjykatës, gjykatësi Emilio Gatti u 

caktua në panel në përputhje me rregulloren 

për caktimin e gjykatësve. Për këtë ata thonë 

se mund të shihen paragrafët e 30 dhe 31 të 

Vendimit të Trendafilovës së datës 24 gusht, 

ku vendosi lidhur me kërkesën e mbrojtjes. 

Të pyetur se  pse kryetarja nuk ia ka kaluar 

kompetencat nënkryetarit të gjykatës, por ka 

vendosur vet lidhur me kërkesën për 

përjashtimin e saj dhe nëse kjo paraqet 

konflikt interesi nga ana e saj, nga Gjykata 

është thënë se për këto pyetje gjendet 

përgjigje në paragrafët 14 deri në 17 të 

vendimit të kryetares të marrë me 17 shtator 

2021.  

Në vendimin për përjashtim, thuhet se 

Kryetarja ka përcaktuar se në bazë të Ligjit 

dhe Rregullores, ajo nuk mund të tërhiqet 

apo të diskualifikohet sipas rregullës 20 të 

Rregullores nga ushtrimi i detyrave të saj 

administrative. Sipas këtij vendimi të 

kryetares, as ligji dhe as Rregullorja nuk 

parashikojnë diskualifikim apo përjashtimin 

e Presidentes nga ushtrimi i funksioneve të 

saj administrative. 

“Rrjedhimisht, Presidentja nuk është në 

gjendje, siç parashihet me nenin 32(4) të 

Ligjit, të ushtrojë funksionet e saj 

administrative në këtë drejtim. Në të vërtetë, 

neni 33(6) i ligjit në mënyrë specifike 

parasheh mundësinë e vazhdueshme të 

Presidentes për të caktuar një Kolegj, edhe 

në rrethanat kur ajo është diskualifikuar nga 

ushtrimi i funksioneve të saj gjyqësore në 

një rast”, thuhet në vendim.32 

Në tetor 2021, ky panel i Gjykatës së Apelit 

ka vendosur lidhur me ankesat e mbrojtjes 

së Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup 

Krasniqit kundër vendimeve të gjykatësit të 

procedurës paraprake për rishikimin e 

mbajtjes së tyre në paraburgim. 

Ky panel miratoi një arsye apelimi për tre të 

lartcekurit dhe ia ktheu çështjen prapa 

gjykatësit të procedurës paraprake, për 

vlerësim të mëtejshëm nëse masat e 

propozuara nga të paraburgosurit ose çdo 

kusht tjetër që gjykatësi i procedurës 

paraprake e identifikon si të domosdoshëm 

mund të zvogëlojnë rreziqet e identifikuara 

dhe të zbatohen në mënyrë efektive nga 

Policia e Kosovës. 

Sipas vendimeve, paneli konstaton se nëse 

gjyqtari i procedurës paraprake konsideron, 

dhe siç bëri në fakt, se përgjigja nga Policia 

e Kosovës nuk ishte mjaftueshëm e 

kënaqshme, atëherë ai duhet të kishte pyetur 

me Drejtorin e Policisë për të marrë 

përgjigjen e detajuar që ai gjeti se mungon, 

veçanërisht pasi ai ishte ftuar shprehimisht 

                                                             
32 “Gjykata Speciale thotë se argumentet e mbrojtjes 
së Thaçit për përjashtim të Trendafilovës u hodhën 

poshtë me vendime”, Betimi për Drejtësi (19 mars 

2022), në: https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-

speciale-thote-se-argumentet-e-mbrojtjes-se-thacit-

per-perjashtim-te-trendafiloves-u-hodhen-poshte-me-

vendime/ 

https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-speciale-thote-se-argumentet-e-mbrojtjes-se-thacit-per-perjashtim-te-trendafiloves-u-hodhen-poshte-me-vendime/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-speciale-thote-se-argumentet-e-mbrojtjes-se-thacit-per-perjashtim-te-trendafiloves-u-hodhen-poshte-me-vendime/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-speciale-thote-se-argumentet-e-mbrojtjes-se-thacit-per-perjashtim-te-trendafiloves-u-hodhen-poshte-me-vendime/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-speciale-thote-se-argumentet-e-mbrojtjes-se-thacit-per-perjashtim-te-trendafiloves-u-hodhen-poshte-me-vendime/
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për ta bërë këtë nga mbrojtjet e të akuzuarve 

dhe përgjigja e Drejtorit të Policisë 

nënkupton aftësinë e Policisë së Kosovës për 

të zbatuar kushtet.33 

Pas këtyre vendimeve,  gjykatësi i 

procedurës paraprake ka urdhëruar Policinë 

e Kosovës që të sigurojë informacione në 

lidhje me autorizimet dhe kapacitetet e saj, 

ndër të tjera, për të zbatuar kushtet që kanë 

të bëjnë me lirimin (e mundshëm) të 

përkohshëm të tre të lartpërmendurve.34 

Edhe pas përgjigjes së Policisë së Kosovës, 

gjykata ka vendosur që Veselit, Selimit e 

Krasniqit tu vazhdohet masa e paraburgimi. 

Sipas, gjykatësit paraprak rreziqet që ata të 

pengojnë procedurat e gjykatës dhe kryejnë 

krime të mëtejshme mund të zbuten përmes 

kornizës së monitorimit në objektin e 

paraburgimit të Dhomave të Specializuara.35 

Kurse, në konferencën e fundit për ecurinë e 

çështjes të mbajtur me 15 dhjetor 2021, 

avokati i Thaçit ka konfirmuar se të njëjtit i 

                                                             
33 “Paneli i Gjykatës së Apelit miraton pjesërisht 

apelet e Veselit, Selimit dhe Krasniqit lidhur me 

paraburgimin,” Betimi për Drejtësi (5 tetor 2021), në: 
https://betimiperdrejtesi.com/paneli-i-gjykates-se-

apelit-miraton-pjeserisht-apelet-e-veselit-selimit-dhe-

krasniqit-lidhur-me-paraburgimin/. 
34 “Urdhërohet Policia e Kosovës të njoftojë lidhur 

me lirimin e mundshëm të përkohshëm të Veselit, 

Selimit e Krasniqit”, Betimi për Drejtësi (11 tetor 

2021), në:  https://betimiperdrejtesi.com/urdherohet-

policia-e-kosoves-te-njoftoje-lidhur-me-lirimin-e-

mundshem-te-perkohshem-te-veselit-selimit-e-

krasniqit/. 
35 “Gjykata thotë se rreziqet që Veseli, Krasniqi e 

Selimi të pengojnë procedurat e saj mund të zbuten 
me kornizën e monitorimit në paraburgim”, Betimi 

për Drejtësi( 9 dhjetor 2021), në:  

https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-thote-se-

rreziqet-qe-veseli-krasniqi-e-selimi-te-pengojne-

procedurat-e-saj-mund-te-zbuten-me-kornizen-e-

monitorimit-ne-paraburgim/  

është vazhduar paraburgimi pavarësisht 

garancioneve të Policisë së Kosovës. I njëjti 

ka kritikuar edhe komentet e prokurorisë 

lidhur me atë se nuk mund t’i besohet 

Policisë së Kosovës.36 

Gjatë konferencave të shumta në këtë rast ka 

pasur ballafaqime të mëdha mes prokurorisë 

e mbrojtjes lidhur me redaktimet e tepërta, 

vonesat në nxjerrjen e provave, vonesat në 

përkthime. Mirëpo, akuza më e madhe ndaj 

prokurorisë erdhi me 4 shkurt 2022 nga 

mbrojtja e Thaçit. Sipas mbrojtjes, 

prokuroria ka mbajtur të fshehura nga 

mbrojtja e gjykata prova shfajësuese, ndër to 

një deklaratë shfajësuese nga ish-ambasadori 

i OSCE-së, Dan Everts.  

Ndërkaq, prokuroria vazhdimisht ka thënë se 

po përmbush obligimin e saj për zbulim të 

provave. Kurse, akuzës së mbrojtjes për 

fshehje të provave shfajësuese, prokurorja 

Claire Lawson iu përgjigj duke thënë se tani 

po e kupton këtë parashtrim të mbrojtjes dhe 

se kjo e pengon aftësinë e saj për tu 

përgjigjur me konkretësi lidhur me këtë 

material nga 170 që janë përfshirë në 

paketën e nxjerrjes së rregullës 103.  

Po ashtu, mbrojtësit vazhdimisht kanë 

kërkuar që ZPS të mbyll hetimet e saj, 

përderisa me 4 shkurt 2022, kjo prokurori ka 

thënë se do të vazhdojnë të hetojnë në 

përputhje me mandatin e tyre. Kurse, 

gjykatësi paraprak kishte thënë se hetimet e 

ZPS duhet të kenë përfunduar në pjesën 

                                                             
36 “Thaçit dhe të tjerëve u vazhdohet paraburgimi, 

mbrojtja kërkon seancë dëgjimore publike”, Betimi 

për Drejtësi.( 15 dhjetor 2021), në:  

https://betimiperdrejtesi.com/thacit-dhe-te-tjereve-u-

vazhdohet-paraburgimi-mbrojtja-kerkon-seance-

degjimore-publike/  

https://betimiperdrejtesi.com/paneli-i-gjykates-se-apelit-miraton-pjeserisht-apelet-e-veselit-selimit-dhe-krasniqit-lidhur-me-paraburgimin/
https://betimiperdrejtesi.com/paneli-i-gjykates-se-apelit-miraton-pjeserisht-apelet-e-veselit-selimit-dhe-krasniqit-lidhur-me-paraburgimin/
https://betimiperdrejtesi.com/paneli-i-gjykates-se-apelit-miraton-pjeserisht-apelet-e-veselit-selimit-dhe-krasniqit-lidhur-me-paraburgimin/
https://betimiperdrejtesi.com/urdherohet-policia-e-kosoves-te-njoftoje-lidhur-me-lirimin-e-mundshem-te-perkohshem-te-veselit-selimit-e-krasniqit/
https://betimiperdrejtesi.com/urdherohet-policia-e-kosoves-te-njoftoje-lidhur-me-lirimin-e-mundshem-te-perkohshem-te-veselit-selimit-e-krasniqit/
https://betimiperdrejtesi.com/urdherohet-policia-e-kosoves-te-njoftoje-lidhur-me-lirimin-e-mundshem-te-perkohshem-te-veselit-selimit-e-krasniqit/
https://betimiperdrejtesi.com/urdherohet-policia-e-kosoves-te-njoftoje-lidhur-me-lirimin-e-mundshem-te-perkohshem-te-veselit-selimit-e-krasniqit/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-thote-se-rreziqet-qe-veseli-krasniqi-e-selimi-te-pengojne-procedurat-e-saj-mund-te-zbuten-me-kornizen-e-monitorimit-ne-paraburgim/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-thote-se-rreziqet-qe-veseli-krasniqi-e-selimi-te-pengojne-procedurat-e-saj-mund-te-zbuten-me-kornizen-e-monitorimit-ne-paraburgim/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-thote-se-rreziqet-qe-veseli-krasniqi-e-selimi-te-pengojne-procedurat-e-saj-mund-te-zbuten-me-kornizen-e-monitorimit-ne-paraburgim/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-thote-se-rreziqet-qe-veseli-krasniqi-e-selimi-te-pengojne-procedurat-e-saj-mund-te-zbuten-me-kornizen-e-monitorimit-ne-paraburgim/
https://betimiperdrejtesi.com/thacit-dhe-te-tjereve-u-vazhdohet-paraburgimi-mbrojtja-kerkon-seance-degjimore-publike/
https://betimiperdrejtesi.com/thacit-dhe-te-tjereve-u-vazhdohet-paraburgimi-mbrojtja-kerkon-seance-degjimore-publike/
https://betimiperdrejtesi.com/thacit-dhe-te-tjereve-u-vazhdohet-paraburgimi-mbrojtja-kerkon-seance-degjimore-publike/
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dërrmuese të tyre para se çështja të shkojë te 

trupi gjykues, hetimet e përgjithshme nuk 

mund të vazhdojnë deri në fund të 

gjykimit.37 Lidhur me hetimet është 

diskutuar edhe në seancën e mbajtur më  24 

mars 2022.38 

Mbrojtësit në këtë rast vazhdimisht i janë 

drejtuar gjykatës me mocione të ndryshme, 

ndërkaq së fundi mbrojtja e ish-presidentit 

Hashim Thaçi i është drejtuar me referim 

kolegjit të Dhomës Kushtetuese, për shkelje 

të drejtës themelore të këtij të fundit për një 

gjykatë të pavarur, të paanshme të krijuar 

me ligj dhe të drejtën për një mendim të 

arsyetuar.39 Ndërsa, mbrojtja e Jakup 

Krasniqit, i është drejtuar Dhomës së 

Specializuar të Gjykatës Kushtetuese me 

pretendimin se Zyra e Prokurorit të 

Specializuar (ZPS), i ka shkelur Krasniqit të 

drejtat individuale të garantuara me 

Kushtetutë, duke e akuzuar për format bazë 

dhe të zgjeruara të ndërmarrjes së 

përbashkët kriminale (NPK). 40 Ndërkaq, 

                                                             
37 “Emmerson i thotë gjyqtarit se nuk mundet të 

dërgojë te trupi gjykues një çështje që do të zgjatë 10 

vite”, Betimi për Drejtësi (4 shkurt 2022), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/emmerson-i-thote-
gjyqtarit-se-nuk-mundet-te-dergoje-te-trupi-gjykues-

nje-ceshtje-qe-do-te-zgjate-10-vite/ 
38 “Mbrojtësi i Thaçit: Ka dëshmitarë që nuk e dinë se 

janë në listën e dëshmitarëve të prokurorisë”, Betimi 

për Drejtësi (24 mars 2022), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtesi-i-thacit-ka-

deshmitare-qe-nuk-e-dine-se-jane-ne-listen-e-

deshmitareve-te-prokurorise/ 
39 “Mbrojtja i drejtohet Dhomës Kushtetuese me 

referim për shkeljen e të drejtave të Thaçit”, Betimi 

për Drejtësi (2 mars 2022), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-drejtohet-
dhomes-kushtetuese-me-referim-per-shkeljen-e-te-

drejtave-te-thacit/  
40 “”Mbrojtja i thotë Kushtetueses se akuzimi i 

Krasniqit në bazë të formave themelore dhe ose të 

zgjeruara të NPK-së, cenon të drejtat e tij 

kushtetuese”, Betimi për Drejtësi (2 mars 2022), në: 

mbrojtja e Kadri Veselit i ka kërkuar 

Dhomës Kushtetuese referim lidhur me 

kundërshtimin e juridiksionit të Dhomave të 

Specializuara të Kosovës (DHSK). 41 Paneli 

ka konstatuar se referimet janë të 

parakohshme dhe për këtë arsye i shpalli ato 

të papranueshme në bazë të nenit 113(7) të 

Kushtetutës, nenit 49(3) të Ligjit dhe 

rregullës 14(f) të Rregullores së Punës të 

Dhomës së Specializuar të Gjykatës 

Kushtetuese. 42 Në një informim javor të 

mbajtur nga DhSK, pas vendimit të 

kushtetueses, shefj e Informimit dhe 

Komunikimit Publik , Angela Griep, ka 

thënë se Dhoma hodhi poshtë ankesën e 

Thaçit lidhur me përbërjen e panelit të 

Gjykatës së Apelit, të caktuar për shqyrtimin 

e apeleve të tij lidhur me paraburgimin. 

 “Dhe konfirmoi arsyetimin e kryetares 

Trendafilova nga vendimet e mëparshme se 

gjykatësit nuk caktohen në panelet e 

përhershme për apele të ndërmjetme me një 

çështje gjyqësore, por caktohen në një apel 

për secilin apel të ndërmjetëm më vete dhe 

se kjo është praktikë e rrënjosur në Dhomat 

e Specializuara”, ka deklaruar Griep.43 

                                                                                           
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-

kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-

formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-

cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese  
41 “Mbrojtja e Kadri Veselit i kërkon Dhomës 

Kushtetuese referim lidhur me kundërshtimin e 

juridiksionit të DHSK-së”, Betimi për Drejtësi (2 

mars 2022) në:   

https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-kadri-

veselit-i-kerkon-dhomes-kushtetuese-referim-lidhur-

me-kundershtimin-e-juridiksionit-te-dhsk-se /)  
42 Njoftimi i Dhomave të Specializuara të Kosovës, 

14 qershor 2022. 
43 “DhSK tregon arsyet pse Dhoma Kushtetuese 

hodhi poshtë kërkesat e Thaçit, Veselit e Krasniqit”, 

Betimi për Drejtësi ( 16 qershor 2022), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/dhsk-tregon-arsyet-pse-

https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-kadri-veselit-i-kerkon-dhomes-kushtetuese-referim-lidhur-me-kundershtimin-e-juridiksionit-te-dhsk-se/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-kadri-veselit-i-kerkon-dhomes-kushtetuese-referim-lidhur-me-kundershtimin-e-juridiksionit-te-dhsk-se/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-kadri-veselit-i-kerkon-dhomes-kushtetuese-referim-lidhur-me-kundershtimin-e-juridiksionit-te-dhsk-se/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-kadri-veselit-i-kerkon-dhomes-kushtetuese-referim-lidhur-me-kundershtimin-e-juridiksionit-te-dhsk-se/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-kadri-veselit-i-kerkon-dhomes-kushtetuese-referim-lidhur-me-kundershtimin-e-juridiksionit-te-dhsk-se/
https://betimiperdrejtesi.com/emmerson-i-thote-gjyqtarit-se-nuk-mundet-te-dergoje-te-trupi-gjykues-nje-ceshtje-qe-do-te-zgjate-10-vite/
https://betimiperdrejtesi.com/emmerson-i-thote-gjyqtarit-se-nuk-mundet-te-dergoje-te-trupi-gjykues-nje-ceshtje-qe-do-te-zgjate-10-vite/
https://betimiperdrejtesi.com/emmerson-i-thote-gjyqtarit-se-nuk-mundet-te-dergoje-te-trupi-gjykues-nje-ceshtje-qe-do-te-zgjate-10-vite/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtesi-i-thacit-ka-deshmitare-qe-nuk-e-dine-se-jane-ne-listen-e-deshmitareve-te-prokurorise/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtesi-i-thacit-ka-deshmitare-qe-nuk-e-dine-se-jane-ne-listen-e-deshmitareve-te-prokurorise/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtesi-i-thacit-ka-deshmitare-qe-nuk-e-dine-se-jane-ne-listen-e-deshmitareve-te-prokurorise/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-drejtohet-dhomes-kushtetuese-me-referim-per-shkeljen-e-te-drejtave-te-thacit/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-drejtohet-dhomes-kushtetuese-me-referim-per-shkeljen-e-te-drejtave-te-thacit/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-drejtohet-dhomes-kushtetuese-me-referim-per-shkeljen-e-te-drejtave-te-thacit/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-i-thote-kushtetueses-se-akuzimi-i-krasniqit-ne-baze-te-formave-themelore-dhe-ose-te-zgjeruara-te-npk-se-cenon-te-drejtat-e-tij-kushtetuese
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https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-kadri-veselit-i-kerkon-dhomes-kushtetuese-referim-lidhur-me-kundershtimin-e-juridiksionit-te-dhsk-se
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-kadri-veselit-i-kerkon-dhomes-kushtetuese-referim-lidhur-me-kundershtimin-e-juridiksionit-te-dhsk-se
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-kadri-veselit-i-kerkon-dhomes-kushtetuese-referim-lidhur-me-kundershtimin-e-juridiksionit-te-dhsk-se
https://betimiperdrejtesi.com/dhsk-tregon-arsyet-pse-dhoma-kushtetuese-hodhi-poshte-kerkesat-e-thacit-veselit-e-krasniqit/
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Po ashtu, me 22 mars 2022,  Kolegji i 

Gjykatës së Apelit ka refuzuar ankesat e 

mbrojtjes së Hashim Thaçit dhe Kadri 

Veselit të dorëzuara më 21 shkurt 2022, 

kundër vendimit të gjyqtarit të procedurës 

paraprake, të datës 23 dhjetor 2021, me të 

cilin lejohej pjesërisht ZPS-ja të ndryshojë 

aktakuzën në këtë rast.44 

Ndryshe, më 29 prill, Zyra e Prokurorit 

 të Specializuar ka dorëzuar 

një aktakuzë të ndryshuar, e cila është 

konfirmuar nga gjykatësi paraprak. 

Prokuroria po pretendon se katër 

të akuzuarit kanë kryer krime lufte edhe 

në Gjilan, Budakovë e Semetishtë, 

Në aneksin e publikuar sa i përket krimeve 

që pretendohen se ndodhën 

në Seminishtë dhe Budakovë, prokuroria ka 

listuar krimet e luftës si arrestimi dhe 

ndalimi i paligjshëm ose arbitrar, trajtim 

mizor ose çnjerëzor, torturë, vrasje. 

Ndërkaq, si krime kundër njerëzimit i ka 

listuar burgimin, vepra të tjera çnjerëzore, 

torturën, vrasjen, zhdukjen me forcë e 

personave dhe persekutimin. 

Kurse, për krimet që pretendon që ndodhën 

në Gjilan, si krime lufte i ka listuar arrestimi 

dhe ndalimin e paligjshëm ose arbitrar, 

trajtimin mizor ose çnjerëzor, torturën dhe 

 vrasjen. Ndërsa, si krime kundër njerëzimit 

ka listuar burgimin, vepra të tjera çnjerëzore, 

                                                                                           
dhoma-kushtetuese-hodhi-poshte-kerkesat-e-thacit-

veselit-e-krasniqit/  
44 “Refuzohen ankesat e Thaçit e Veselit ndaj 

vendimit me të cilin ZPS u lejua pjesërisht që ta 

ndryshoj aktakuzën”, Betimi për Drejtësi (23 mars 

2022), në:   https://betimiperdrejtesi.com/refuzohen-

ankesat-e-thacit-e-veselit-ndaj-vendimit-me-te-cilin-

zps-u-lejua-pjeserisht-qe-ta-ndryshoj-aktakuzen/ ) 

torturën, vrasjen, dhe persekutimin.45 Katër 

të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm 

edhe për këto akuza. 

Ndërkaq, në konferencën e fundit, gjyqtari 

paraprak, ka lëshuar një urdhër, në bazë të së 

cilit, ekipet e Mbrojtjes duhet që t’i 

dorëzojnë dosjet e tyre paraprake deri të 

premten, 21 tetor 2022. 

Ky rast ende gjendet në fazë paraprake dhe 

katër të akuzuarit vazhdojnë të jenë në 

objektin e paraburgimit të Dhomave të 

Specializuara të Kosovës në Hagë. 

6.4 Rasti i Komandant Ujkut: Akuzat për 

krime lufte në fabrikën e metalit në Kukës 

 

Më 14 shkurt 2020, pas njoftimit nga 

Prokurori i Specializuar se kishte ndërmend 

të niste procedim penal ndaj Shalës ndaj 

Pjetër Shalës, si gjykatës i procedurës 

paraprake nga kryetarja Ekaterina 

Trendafilova u caktua Nicolas Guillou. 46 

                                                             
45 “Mbrojtja e Thaçit kërkon të bëhet i ditur identiteti 

i 69 dëshmitarëve gjashtë muaj përpara e jo 30 ditë 
para gjykimit”, Betimi për Drejtësi (20 maj 2022), 

në:   https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-thacit-

kerkon-te-behet-i-ditur-identiteti-i-69-deshmitareve-

gjashte-muaj-perpara-e-jo-30-dite-para-gjykimit/)  
46 Fletëinformacion për çështjen gjyqësore. Dhomat e 

Specializuara të Kosovës në Hagë, në: 

https://betimiperdrejtesi.com/dhsk-tregon-arsyet-pse-dhoma-kushtetuese-hodhi-poshte-kerkesat-e-thacit-veselit-e-krasniqit/
https://betimiperdrejtesi.com/dhsk-tregon-arsyet-pse-dhoma-kushtetuese-hodhi-poshte-kerkesat-e-thacit-veselit-e-krasniqit/
https://betimiperdrejtesi.com/refuzohen-ankesat-e-thacit-e-veselit-ndaj-vendimit-me-te-cilin-zps-u-lejua-pjeserisht-qe-ta-ndryshoj-aktakuzen/
https://betimiperdrejtesi.com/refuzohen-ankesat-e-thacit-e-veselit-ndaj-vendimit-me-te-cilin-zps-u-lejua-pjeserisht-qe-ta-ndryshoj-aktakuzen/
https://betimiperdrejtesi.com/refuzohen-ankesat-e-thacit-e-veselit-ndaj-vendimit-me-te-cilin-zps-u-lejua-pjeserisht-qe-ta-ndryshoj-aktakuzen/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-thacit-kerkon-te-behet-i-ditur-identiteti-i-69-deshmitareve-gjashte-muaj-perpara-e-jo-30-dite-para-gjykimit/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-thacit-kerkon-te-behet-i-ditur-identiteti-i-69-deshmitareve-gjashte-muaj-perpara-e-jo-30-dite-para-gjykimit/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-thacit-kerkon-te-behet-i-ditur-identiteti-i-69-deshmitareve-gjashte-muaj-perpara-e-jo-30-dite-para-gjykimit/


26 
 

Më 12 qershor 2020, gjykatësi i procedurës 

paraprake konfirmoi aktakuzën ndaj Shalës 

dhe lëshoi fletëarrestin për të njëjtin si dhe 

urdhrin për transferim në objektin e 

paraburgimit të Dhomave të Specializuara. 

Ndërkaq, më 19 qershor 2020, Prokurori i 

Specializuar dorëzoi aktakuzën e konfirmuar 

me redaktime, sikurse u autorizua nga 

gjykatësi i procedurës paraprake. Aktakuza 

ndaj Shalës u bë publike me 15 prill 2021. 

Ai ngarkohet me përgjegjësi penale 

individuale në forma të ndryshme për krime 

lufte si ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë 

dhe vrasje të paligjshme. 

Shala u arrestua me 16 mars 2021 nga 

autoritetet belge dhe u transferua në Hagë 

më 15 prill 2021. 

Në bazë të aktakuzës, krimet për të cilat 

akuzohet  Shala pretendohet se  u kryen 

përafërsisht midis 17 majit 1999 dhe 5 

qershorit 1999, kundër personave që u 

mbajtën të ndaluar në fabrikën e metalit në 

Kukës (Shqipëri), që pretendohet se përdorej 

nga UÇK. 

Më 19 prill 2021, Shala ka pasur paraqitjen 

e tij të parë para gjykatësit të procedurës 

paraprake, ku u deklarua i pafajshëm për të 

gjitha pikat e aktakuzës. 

Rasti i tij gjendet ende në procedurë 

paraprake, ku po mbahen konferenca mbi 

ecurinë e çështjes. Ndërkaq, me 28 janar të 

vitit 2022, ZPS e ka dorëzuar dosjen 

paraprake si rreptësisht konfidenciale. 

                                                                                           
https://www.scp-

ks.org/sites/default/files/public/cis_shala-alb.pdf)  

Në seancën e mbajtur me 4 mars 2022, 

gjykatësi i procedurës paraprake, Nicolas 

Guillou, ka nxjerrë urdhër, me anë të së cilit 

data paraprake për kalimin e dosjes 

gjyqësore është caktuar 31 maji 2022, 

ndërkaq kishte thënë se për çdo kërkesë që 

ka të bëjë me këtë afat, duhet të ketë 

rrethana detyruese.47 

Ndërkaq, që nga dita e arrestimit të tij, Shala 

gjendet në masën e paraburgimit dhe gjatë 

periudhave kohore prej dy muajsh të 

rishikimit të paraburgimit, atij i është 

refuzuar kërkesa për lirim. 

Ndryshe, më 20 tetor të vitit 2021, gjyqtari i 

procedurës paraprake, duke konstatuar se 

aktakuza e konfirmuar në këtë çështje duhet 

të ndryshohet, në mënyrë që, mes tjerash, të 

ofrojë nivelin e kërkuar të konkretitetit dhe 

të qartësisë, miratoi pjesërisht mocionin e 

mbrojtjes dhe urdhëroi ZPS-në që, deri më 1 

nëntor 2021, të dorëzojë një version të 

korrigjuar të aktakuzës. Aktakuza e 

korrigjuar është dorëzuar në gjykatë nga ana 

e prokurorisë. 

7. Mungesa e transparencës lidhur me 

aktakuzat e reja 

Në vitin 2020  janë bërë të njohura për 

publikun katër aktakuzat e para nga Gjykata 

Speciale. Që nga 2020, DhSK dhe ZPS nuk 

kanë njoftuar për synimet eventuale për 

inicimin e procedurave të tjera para gjykatës 

dhe nëse është ngritur ndonjë aktakuzë tjetër 

                                                             
47 “Rasti Pjetër Shala, gjykatësi thotë se 31 maji është 

data paraprake për kalimin e dosjes gjyqësore”, 

Betimi për Drejtësi (4 mars 2022), në 

https://betimiperdrejtesi.com/rasti-pjeter-shala-

gjykatesi-thote-se-31-maji-eshte-data-paraprake-per-

kalimin-e-dosjes-gjyqesore/ 

https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_shala-alb.pdf
https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_shala-alb.pdf
https://betimiperdrejtesi.com/rasti-pjeter-shala-gjykatesi-thote-se-31-maji-eshte-data-paraprake-per-kalimin-e-dosjes-gjyqesore/
https://betimiperdrejtesi.com/rasti-pjeter-shala-gjykatesi-thote-se-31-maji-eshte-data-paraprake-per-kalimin-e-dosjes-gjyqesore/
https://betimiperdrejtesi.com/rasti-pjeter-shala-gjykatesi-thote-se-31-maji-eshte-data-paraprake-per-kalimin-e-dosjes-gjyqesore/
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nga prokuroria. Lidhur me aktakuzat tanimë 

të konfirmuara,  kjo Gjykatë paraprakisht 

kishte dhënë informacione për çështjet e 

njëjta. 48 

IKD i është drejtuar ZPS-së, ku ka kërkuar 

të informohet nëse pranë saj është ngritur 

ndonjë aktakuzë pas vitit 2020, si dhe, në 

rast se është ngritur, a e ka konfirmuar apo 

hedhur të njëjtën. Në një përgjigje të ZPS 

drejtuar IKD-së, është thënë se ZPS nuk 

mund të japë informata të tilla dhe nuk i 

diskuton këto çështje.49 Ndërkaq, në një 

përgjigje të datës 23 shkurt 2022, kanë bërë 

të ditur se nuk japin informata për hetimet e 

tyre dhe nuk janë përgjigjur në pyetjet nëse 

është ngritur ndonjë aktakuzë e re dhe edhe 

sa duhet të pritet që prokuroria të ndërmarr 

veprime për fillim të procedurave tjera 

penale.50  

Ndërkaq, nga ana e Gjykatës, në një 

përgjigje për IKD-në, kanë bërë të ditur se 

kanë bërë të ditur se në qoftë se 

parashtrohen dhe kur të parashtrohen dhe 

konfirmohen aktakuza të tjera, ato do të 

                                                             
48 Shënim: Më 24 shkurt 2020 dhe 28 shkurt 2020, në 

faqen zyrtare të Dhomave të Specializuara të 
Kosovës në Hagë ishin bërë njoftime lidhur me 

synimin e Prokurorit të Specializuar  

për të filluar procedura para kësaj gjykate, si dhe 

ishin publikuar dhe njoftimet për caktimin e gjyqtarit 

paraprak. [1] “Specialist Prosecutor formally notifies 

of intent to initiate proceedings S”. 24 February 

2020 HTTPS://WWW.SCP-

KS.ORG/EN/SPECIALIST-PROSECUTOR-

FORMALLY-NOTIFIES-INTENT-INITIATE-

PROCEEDINGS [2]“Specialist prosecutor initiates 

additional proceedings” 28 February 

2020 HTTPS://WWW.SCP-
KS.ORG/EN/SPECIALIST-PROSECUTOR-

INITIATES-ADDITIONAL-PROCEEDINGS. 
49 Përgjigja e zëdhënësit të ZPS, Christopher Bennet, 

27 shtator 2021. 
50 Përgjigja e zëdhënësit të ZPS, Christopher Bennet, 

22 shkurt  2022. 

gjenden në faqen e tyre të internetit sapo të 

bëhen publike. “Në çështje të mëparshme, 

vendimi i Kryetares për caktimin e 

Gjykatësit të Procedurës Paraprake për 

shqyrtimin e aktakuzës ishte publik dhe 

aktakuzat u bënë publike pas konfirmimit të 

tyre”, thuhet në përgjigjen e tyre. 

Sipas përgjigjes, DHSK-ja ka qenë shumë 

transparente për procedurat e saj dhe janë të 

angazhuara për të informuar dhe për të 

komunikuar me publikun në Kosovë në 

lidhje me proceset gjyqësore, në mënyrë 

efikase, transparente dhe në kohë.51 

8. Skandali i rrjedhjes së dokumenteve të 

Zyrës së Prokurorit të Specializuar (ZPS) 

 

Në një konferencë të mbajtur në Prishtinë, 

më 7 shtator 2021, Kryetarja e Dhomave të 

Specializuara të Kosovës, Ekaterina 

Trendafilova, kishte deklaruar se mbrojtja e 

dëshmitarëve ka qenë një nga arsyet se pse 

                                                             
51 Përgjigja e Gjykatës për IKD-në, 1 mars 2022. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-2381613876576239625__ftnref1
https://www.scp-ks.org/EN/SPECIALIST-PROSECUTOR-FORMALLY-NOTIFIES-INTENT-INITIATE-PROCEEDINGS
https://www.scp-ks.org/EN/SPECIALIST-PROSECUTOR-FORMALLY-NOTIFIES-INTENT-INITIATE-PROCEEDINGS
https://www.scp-ks.org/EN/SPECIALIST-PROSECUTOR-FORMALLY-NOTIFIES-INTENT-INITIATE-PROCEEDINGS
https://www.scp-ks.org/EN/SPECIALIST-PROSECUTOR-FORMALLY-NOTIFIES-INTENT-INITIATE-PROCEEDINGS
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-2381613876576239625__ftnref2
https://www.scp-ks.org/EN/SPECIALIST-PROSECUTOR-INITIATES-ADDITIONAL-PROCEEDINGS
https://www.scp-ks.org/EN/SPECIALIST-PROSECUTOR-INITIATES-ADDITIONAL-PROCEEDINGS
https://www.scp-ks.org/EN/SPECIALIST-PROSECUTOR-INITIATES-ADDITIONAL-PROCEEDINGS
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është marrë vendimi për krijimin e Gjykatës 

Speciale.52 

Mirëpo, një vit para kësaj deklarate, në 

shtator 2020, e gjithë vëmendja e opinionit 

ishte e drejtuar te selia e Organizatës së 

Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare 

të Kosovës (OVL-UÇK).  

Një person i paidentifikuar, që më vonë mori 

nofkën Rrufeja, në data të ndryshme të 

muajit shtator, te selia e kësaj organizate ka 

lënë tre pako me dokumente, të cilat 

pretendohej se ishin dokumente të Gjykatës 

Speciale.  

Në këto pako kishte informata 

konfidenciale, përfshirë edhe identitetin, 

adresat e të dhëna tjera personale të 

dëshmitarëve apo dëshmitarëve të 

mundshëm të ZPS. Dorëzimi i këtyre 

dokumenteve u shoqërua me tri konferenca 

të organizuara nga krerët e OVL-UÇK, për 

çka pas bastisjeve nga hetues të ZPS- në seli 

të kësaj organizate, ish-krerët e saj  u 

arrestuan për pengim të administrimit të 

drejtësisë.  

Ende nuk dihet se si erdhi deri te rrjedhja e 

këtyre dokumenteve konfidenciale.  

E vetmja herë kur ka pasur deklaratë publike 

lidhur  me këtë rast, ka qenë me rastin e  

dhënies së deklaratës hyrëse në gjykimin 

Gucati&Haradinaj nga ana e Prokurorit të 

Specializuar, Jack Smith kishte deklaruar se 

                                                             
52 “Trendafilova thotë se mbrojtja e dëshmitarëve ka 
qenë një nga arsyet se pse është marrë vendimi për 

krijimin e Speciales,” Betimi për Drejtësi (7 shtator 

2021), në: https://betimiperdrejtesi.com/trendafilova-

thote-se-mbrojtja-e-deshmitareve-ka-qene-nje-nga-

arsyet-se-pse-eshte-marre-vendimi-per-krijimin-e-

speciales/. 

aktivisht janë duke hetuar rastin dhe se kur 

të mbledhin provat, individët përgjegjës do 

të arrestohen e dalin para gjykatës. Ai kishte 

shtuar se bëhet fjalë për hetim konfidencial 

dhe nuk mund të jap hollësi.53 

 IKD i është drejtuar me pyetje ZPS-së 

lidhur me këtë çështje. Nga ta është kërkuar 

të dihet se si erdhi te rrjedhja e këtyre 

dokumenteve, se a ishte i përfshirë ndonjë 

punonjës i ZPS-së në rrjedhjen e tyre, a po 

zhvillohen hetime e a pritet të ngritet 

aktakuzë. Po ashtu, nga ta është kërkuar të 

dihet se konsiderojnë se është cenuar siguria 

e dëshmitarëve me rrjedhjen e këtyre 

dokumenteve dhe a është dëmtuar 

kredibliteti i ZPS tek dëshmitarët apo 

dëshmitarët e mundshëm, si dhe qytetarët e 

Republikës së Kosovës? Mirëpo, nga 

prokuroria nuk është dhënë përgjigje për 

këto pyetje, vetëm është thënë se nuk mund 

të japin informacione për hetimet e tyre.54 Se 

këto dokumente ishin të kësaj prokurorie 

dhe përmbanin informata për identitetin e 

dëshmitarëve dhe dëshmitarët e mundshëm, 

është konfirmuar gjatë gjykimit të Gucatit e 

Haradinajt, ku dy punonjës të ZPS, gjatë 

dhënies së dëshmive të tyre, veçse e kanë 

konfirmuar këtë. 

Ndër të tjera, në seancën e mbajtur me 19 

tetor, dëshmitarja Zdenka Pumper, hetuese e 

ZPS, kishte konfirmuar se në dokumentet e 

sekuestruara nga OVL-UÇK kishte 

informacione për dëshmitarët dhe se kishte 

                                                             
53 “Prokurori i Specializuar thotë se të akuzuarit bëjnë 
pjesë në grupin që nuk duan ekzistencën e kësaj 

gjykate”, Betimi për Drejtësi (7 tetor 2021), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/gucati-dhe-haradinaj-

deklarohen-te-pafajshem-ne-hage-per-vepra-penale-

kunder-administrimit-te-drejtesise/  
54 Përgjigja e ZPS-së për IKD-në, 23 shkurt 2022. 

https://betimiperdrejtesi.com/trendafilova-thote-se-mbrojtja-e-deshmitareve-ka-qene-nje-nga-arsyet-se-pse-eshte-marre-vendimi-per-krijimin-e-speciales/
https://betimiperdrejtesi.com/trendafilova-thote-se-mbrojtja-e-deshmitareve-ka-qene-nje-nga-arsyet-se-pse-eshte-marre-vendimi-per-krijimin-e-speciales/
https://betimiperdrejtesi.com/trendafilova-thote-se-mbrojtja-e-deshmitareve-ka-qene-nje-nga-arsyet-se-pse-eshte-marre-vendimi-per-krijimin-e-speciales/
https://betimiperdrejtesi.com/trendafilova-thote-se-mbrojtja-e-deshmitareve-ka-qene-nje-nga-arsyet-se-pse-eshte-marre-vendimi-per-krijimin-e-speciales/
https://betimiperdrejtesi.com/gucati-dhe-haradinaj-deklarohen-te-pafajshem-ne-hage-per-vepra-penale-kunder-administrimit-te-drejtesise/
https://betimiperdrejtesi.com/gucati-dhe-haradinaj-deklarohen-te-pafajshem-ne-hage-per-vepra-penale-kunder-administrimit-te-drejtesise/
https://betimiperdrejtesi.com/gucati-dhe-haradinaj-deklarohen-te-pafajshem-ne-hage-per-vepra-penale-kunder-administrimit-te-drejtesise/
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pasur dëshmitarë të frikësuar nga rrjedhja e 

këtyre informacioneve.55 

Edhe dëshmitari, Miro Jukiq, që është  

punonjës i kësaj prokurorie, kishte 

konfirmuar gjatë dëshmisë së tij se 

dokumentet kanë përmbajtur identitetin e 

dëshmitarëve e se shumë prej tyre janë 

frikësuar, ku gjithashtu ka thënë se dy 

persona i kanë zhvendosur nga Kosova, 

kurse nga 20 deri në 30 persona, sipas tij, 

kanë marrë masa mbrojtëse. Njëheri, me 

deklaratën e tij ka bërë të ditur se shumë 

dëshmitarë kanë qenë të zemëruar me 

rrjedhjen e informacioneve, e se ka pasur 

nga ata se kanë kërkuar të mos kontaktohen 

më.56 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 “Pumper: Njëri nga dëshmitarët kishte frikë për 

jetën e tij dhe të familjes, më kërkoi t’i thoja gjykatës 

se nuk e gjeta dot”, Betimi për Drejtësi (19 tetor 

2021), në: https://betimiperdrejtesi.com/pumper-

njeri-nga-deshmitaret-kishte-frike-per-jeten-e-tij-dhe-

te-familjes-me-kerkoi-ti-thoja-gjykates-se-nuk-e-

gjeta-dot/. 
56 “Dëshmitari thotë se nuk ka arsye të besojë se 

ndonjë zyrtar i ZPS-së u përfshi në dorëzimin e 

informacionit te OVL-UÇK”, Betimi për Drejtësi (28 
tetor 2021), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/deshmitari-thote-se-

nuk-ka-arsye-te-besoje-se-ndonje-zyrtar-i-zps-se-u-

perfshi-ne-dorezimin-e-informacionit-te-ovl-

uck/?fbclid=IëAR0tSNLtKppU8S4IJ7lzMhDkC-

5addQoIZfRezYl2ERU0CSqq_4LIEexzgI.  

9. Urdhri i kundërligjshëm i ZPS ndaj 

Mahir Hasanit 

Mahir Hasani ishte kontaktuar më 20 dhjetor 

2018 nga ZPS, ku i ishin dorëzuar 

dokumentet si në vijim: fletëthirrja për t’u 

paraqitur në Hagë më 11 shkurt 2019 për 

marrje në pyetje dhe urdhri për të paraqitur 

dokumente dhe të dhëna të caktuara. 

 

Pamje nga kërkesa drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Dhomave 

të Specializuara të Kosovës në Hagë nga mbrojtja e Mahir 

Hasanit 

Lidhur me dokumentin e dytë që i ishte 

dorëzuar Hasanit, ai përmes mbrojtjes së tij i 

ishte drejtuar Gjykatës Kushtetuese të 

Dhomave të Specializuara të Kosovës në 

Hagë. Përmes Kërkesës, mbrojtja 

pretendonte se urdhri i ZPS-së cenon të 

drejtat e garantuara me nenet 30.6 dhe 31.5 

të Kushtetutës dhe nenin 6.2 të KEDNJ-së.  

Konkretisht, Kërkesa pretendonte se zbatimi 

i këtij Urdhri cenon këto dispozita sepse 

ndër të tjera është në kundërshtim me 

parimin e prezumimit të pafajësisë, që në 

vete ngërthen të drejtën për të mos 

inkriminuar vetën dhe të drejtën që barra e të 

provuarit të mos bartet te i dyshuari që të 

dëshmojë pafajësinë.  

Nga Gjykata Kushtetuese ishte kërkuar që të 

shqiptojë masë të përkohshme për 

IKD konsideron një rrjedhje e tillë e dokumenteve paraqet 

një cenim të sigurisë së vet dëshmitarëve për të dëshmuar 

në proceset gjyqësore pranë kësaj gjykate, rrjedhimisht 

ndikon në zhvillimin e drejtë të procedurës. Njëheri një 

skandal i tillë, ka ndikuar minuar besimin e opinionit dhe 

vet dëshmitarëve për këtë Gjykatë. 

Në kuptim të ngritjes së llogaridhënies, ZPS duhet të 

informoj publikun se si ka ardhur deri te rrjedhja e 

dokumenteve konfidenciale dhe cilat janë veprimet që kanë 

ndërmarrë lidhur me ndriçimin e rastit dhe vënien e 

përgjegjësve para drejtësisë. Duke pas parasysh, se 

rrjedhja e këtyre dokumenteve cenon sigurinë e 

dëshmitarëve dhe gjithë proceseve gjyqësor, një 

llogaridhënie dhe transparencë për veprimet e ndërmarra 

nga mekanizmat e brendshëm është më se i nevojshëm. 

 

https://betimiperdrejtesi.com/pumper-njeri-nga-deshmitaret-kishte-frike-per-jeten-e-tij-dhe-te-familjes-me-kerkoi-ti-thoja-gjykates-se-nuk-e-gjeta-dot/
https://betimiperdrejtesi.com/pumper-njeri-nga-deshmitaret-kishte-frike-per-jeten-e-tij-dhe-te-familjes-me-kerkoi-ti-thoja-gjykates-se-nuk-e-gjeta-dot/
https://betimiperdrejtesi.com/pumper-njeri-nga-deshmitaret-kishte-frike-per-jeten-e-tij-dhe-te-familjes-me-kerkoi-ti-thoja-gjykates-se-nuk-e-gjeta-dot/
https://betimiperdrejtesi.com/pumper-njeri-nga-deshmitaret-kishte-frike-per-jeten-e-tij-dhe-te-familjes-me-kerkoi-ti-thoja-gjykates-se-nuk-e-gjeta-dot/
https://betimiperdrejtesi.com/deshmitari-thote-se-nuk-ka-arsye-te-besoje-se-ndonje-zyrtar-i-zps-se-u-perfshi-ne-dorezimin-e-informacionit-te-ovl-uck/?fbclid=IwAR0tSNLtKppU8S4IJ7lzMhDkC-5addQoIZfRezYl2ERU0CSqq_4LIEexzgI
https://betimiperdrejtesi.com/deshmitari-thote-se-nuk-ka-arsye-te-besoje-se-ndonje-zyrtar-i-zps-se-u-perfshi-ne-dorezimin-e-informacionit-te-ovl-uck/?fbclid=IwAR0tSNLtKppU8S4IJ7lzMhDkC-5addQoIZfRezYl2ERU0CSqq_4LIEexzgI
https://betimiperdrejtesi.com/deshmitari-thote-se-nuk-ka-arsye-te-besoje-se-ndonje-zyrtar-i-zps-se-u-perfshi-ne-dorezimin-e-informacionit-te-ovl-uck/?fbclid=IwAR0tSNLtKppU8S4IJ7lzMhDkC-5addQoIZfRezYl2ERU0CSqq_4LIEexzgI
https://betimiperdrejtesi.com/deshmitari-thote-se-nuk-ka-arsye-te-besoje-se-ndonje-zyrtar-i-zps-se-u-perfshi-ne-dorezimin-e-informacionit-te-ovl-uck/?fbclid=IwAR0tSNLtKppU8S4IJ7lzMhDkC-5addQoIZfRezYl2ERU0CSqq_4LIEexzgI
https://betimiperdrejtesi.com/deshmitari-thote-se-nuk-ka-arsye-te-besoje-se-ndonje-zyrtar-i-zps-se-u-perfshi-ne-dorezimin-e-informacionit-te-ovl-uck/?fbclid=IwAR0tSNLtKppU8S4IJ7lzMhDkC-5addQoIZfRezYl2ERU0CSqq_4LIEexzgI
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pezullimin e Urdhrit deri në vendosje 

meritore të këtij rasti. Njëherit, ishte kërkuar 

që Kërkesa të shpallet e pranueshme dhe të 

konstatohet se urdhri cenon të drejtat 

kushtetuese të Hasanit, duke anuluar të 

njëjtin.57 

Më 25 janar 2019, Prokurori i Specializuar 

dorëzoi përgjigjen ndaj kërkesës. ZPS 

pretendonte se parashtruesi nuk i kishte 

shterur të gjitha mjetet juridike, ndaj 

Kërkesa ishte e papranueshme. Prokurori i 

Specializuar gjithashtu pohonte se 

pretendimi i parashtruesit, se ZPS mund të 

ngrinte aktakuzë kundër tij dhe të përdorte 

dokumentet dhe informacionet e përftuara 

në bazë të Urdhrit, ishte tejet hamendësues. 

Sipas ZPS, edhe nëse do të ndodhte kështu, 

çështja do të duhej të kalonte në shumë 

nivele të mbikëqyrjes gjyqësore dhe 

parashtruesi do mund të bënte kërkesë për 

përjashtimin e materialit të kontestuar nga 

provat. 

Me 7 shkurt 2019, paneli i Gjykatës 

Kushtetuese i përbërë nga gjyqtarët Ann 

Poëëer-Forde, Vidar Stensland dhe Roland 

Dekkers, mori vendim me anë të së cilit u 

miratua Kërkesa për masë të përkohshme e 

parashtruar nga mbrojtja e Hasanit dhe u 

pezullua urdhri i ZPS.58 

                                                             
57 Peticioni i z. Mahir Hasani për konstatim të cenimit 

të së drejtave themelore të tij nga ZPS përmes 

lëshimit të urdhrit VIY689 të datës 20 dhjetor 2018 

për të paraqitur dokumente dhe të dhëna dhe kërkesa 

për masë të përkohshme, në: https://repository.scp-

ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980120e65&doc_
type=stl_filing&lang=eng   
58 Order on Request of Mahir Hasani for Interim 

Measure, (7 shkurt 2019), në https://repository.scp-

ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246c6/Orde

r%20on%20Request%20of%20Mahir%20Hasani%2

0for%20Interim%20Measure.pdf 

Në anën tjetër, më 15 shkurt 2019, ZPS 

njoftoi Gjykatën Kushtetuese se ka tërhequr 

Urdhrin ndaj Hasanit, duke kërkuar kështu 

hedhjen poshtë të Kërkesës së Hasanit. 

Në këtë njoftim thuhet se më 11 shkurt 

2019, ashtu siç u kërkua, z. Mahir Hasani u 

paraqit për marrje në pyetje nga ZPS. “Për 

rrjedhojë dhe duke marrë parasysh hetimet 

në vijimësi të ZPS-së, materialet që 

kërkoheshin në Urdhrin për paraqitjen e 

dokumenteve dhe të dhënave të datës 20 

dhjetor 2018 (‘Urdhër për Paraqitjen e 

Materialeve’), nuk kërkohen më. ZPS-ja 

njofton Parashtruesin dhe Panelin e Dhomës 

së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese 

(‘Paneli’) për tërheqjen e Urdhrit për 

Paraqitjen e Materialeve”, thuhej në këtë 

njoftim. 

Në vendimin e saj të datës 20 shkurt 2019, 

Gjykata Kushtetuese deklaroi të 

papranueshëm  Kërkesën në lidhje me 

Urdhrin e Zyrës së Prokurorit të Specializuar 

të datës 20 dhjetor 2018. 

“Me dorëzimin e Njoftimit për Tërheqje të 

Urdhrit, Prokurori i Specializuar në fakt dhe 

me vullnetin e tij, e ka tërhequr Urdhrin. Kjo 

masë e ka kthyer faktikisht Parashtruesin në 

gjendjen që ishte para se të lëshohej Urdhri. 

Në këto rrethana, Dhoma nxjerr përfundimin 

se për Parashtruesin nuk ekzistojnë më arsye 

objektive për të proceduar më tej me 

Referimin. Dhoma është bindur se me 

tërheqjen e Urdhrit, rrethanat e 

kundërshtuara nga Parashtruesi nuk 

qëndrojnë më. Po kështu, Dhoma është 

bindur se janë shmangur pasojat e ndonjë 

shkeljeje të mundshme të të drejtave 

kushtetuese të Parashtruesit si pasojë e 

https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980120e65&doc_type=stl_filing&lang=eng
https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980120e65&doc_type=stl_filing&lang=eng
https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980120e65&doc_type=stl_filing&lang=eng
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246c6/Order%20on%20Request%20of%20Mahir%20Hasani%20for%20Interim%20Measure.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246c6/Order%20on%20Request%20of%20Mahir%20Hasani%20for%20Interim%20Measure.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246c6/Order%20on%20Request%20of%20Mahir%20Hasani%20for%20Interim%20Measure.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246c6/Order%20on%20Request%20of%20Mahir%20Hasani%20for%20Interim%20Measure.pdf
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Urdhrit të lëshuar”, thuhej mes tjerash në 

këtë vendim.59 

IKD konsideron se një urdhër i tillë i ZPS 

bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së 

Kosovës, e cila ka paraparë në nenin 30(6) 

se i akuzuari ka të drejtë të mos detyrohet 

për të dëshmuar kundër vetvetes ose për të 

pranuar fajësinë e vet, si komponenta të 

parimit përgjithshëm të prezumimit të 

pafajësisë, të garantuar me Kushtetutë dhe 

KEDNj. 

IKD i rikujton ZPS-së se në procedurën 

penale që zhvillohet pranë Gjykatës 

Speciale, barra e provës i bie prokurorisë 

dhe jo palës që dyshohet apo rrjedhimisht 

akuzohet. Pala e dyshuar ka të drejtën e 

heshtjes dhe mosinkriminimit të vetes. I 

pandehuri në asnjë formë nuk mund të 

obligohet që të marrë asnjë veprim që mund 

të jetë inkriminues dhe të paraqesë prova, 

pasi prokurorisë i takon të vërtetojë 

pretendimet e saj. 

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

(GJEDNJ), në rastin Heaney and 

McGuinness v. Ireland kishte konstatuar se e 

drejta e mosinkriminimit të vetvetes 

presupozon se pa u bazuar në dëshmi të 

siguruara përmes metodave të shtrëngimit 

ose presionit në kundërshtim me vullnetin e 

të akuzuarit prokuroria në një çështje penale 

                                                             
59 Vendim mbi Referimin e Mahir Hasanit në lidhje 

me Urdhrin e Prokurorisë të 20 dhjetorit 2018. (20 
shkurt 2019), në:https://repository.scp-

ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246cd/Ven

dim%20mbi%20Referimin%20e%20Mahir%20Hasa

nit%20n%C3%AB%20lidhje%20me%20Urdhrin%2

0e%20Prokuroris%C3%AB%20t%C3%AB%2020%

20dhjetorit%202018.pdf  

duhet të përpiqet ta provojë pretendimin 

kundër të dyshuarit.60 

Ndryshe, në rastin Saunders v. the United 

Kingdom, GJEDNJ kishte konstatuar se 

edhe pse nuk përmenden specifikisht në 

nenin 6 të Konventës, e drejta për të heshtur 

dhe e drejta e mosinkriminimit të vetvetes 

janë standarde të pranuara ndërkombëtarisht 

në procedura penale dhe janë në gjenezën e 

parimit të procedurës së drejtë sipas nenit 6 

të Konventës.61  

Prezumimi i pafajësisë cenohet edhe në 

rastet kur barra e provës kalon nga 

prokuroria te mbrojtja, kështu ka paraparë 

Telfner v Austria.62 

10. Gjetjet  tjera të IKD gjatë monitorimit 

sistematik të Gjykatës Speciale 

Redaktimet e tepërta në aktakuza, vonesat 

në nxjerrjen e provave, nxjerrja e shumë 

provave përnjëherë, mungesa e 

nënkategorizimeve të materialeve të nxjerra 

dhe vonesat në përkthime, janë disa nga 

mangësitë që IKD i ka identifikuar gjatë 

monitorimit sistematik të katër rasteve në 

proces në DhSK.  

Në rastin Thaçi e të tjerët, është ngritur si 

shqetësim fakti se mbrojtësit ende nuk kanë 

në posedim një aktakuzë me më pak 

                                                             
60  Heaney and McGuinness v. Ireland, app no 

34720/97,(ECtHR, December 21, 2000) 
61 Saunders v. United Kingdom, app no 

19187/91,(ECtHR, December  17, 1996) 

62 Telfner v, Austria, app no  33501/96,(ECtHR, 

March 20, 2001)  

https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246cd/Vendim%20mbi%20Referimin%20e%20Mahir%20Hasanit%20n%C3%AB%20lidhje%20me%20Urdhrin%20e%20Prokuroris%C3%AB%20t%C3%AB%2020%20dhjetorit%202018.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246cd/Vendim%20mbi%20Referimin%20e%20Mahir%20Hasanit%20n%C3%AB%20lidhje%20me%20Urdhrin%20e%20Prokuroris%C3%AB%20t%C3%AB%2020%20dhjetorit%202018.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246cd/Vendim%20mbi%20Referimin%20e%20Mahir%20Hasanit%20n%C3%AB%20lidhje%20me%20Urdhrin%20e%20Prokuroris%C3%AB%20t%C3%AB%2020%20dhjetorit%202018.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246cd/Vendim%20mbi%20Referimin%20e%20Mahir%20Hasanit%20n%C3%AB%20lidhje%20me%20Urdhrin%20e%20Prokuroris%C3%AB%20t%C3%AB%2020%20dhjetorit%202018.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246cd/Vendim%20mbi%20Referimin%20e%20Mahir%20Hasanit%20n%C3%AB%20lidhje%20me%20Urdhrin%20e%20Prokuroris%C3%AB%20t%C3%AB%2020%20dhjetorit%202018.pdf
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9801246cd/Vendim%20mbi%20Referimin%20e%20Mahir%20Hasanit%20n%C3%AB%20lidhje%20me%20Urdhrin%20e%20Prokuroris%C3%AB%20t%C3%AB%2020%20dhjetorit%202018.pdf


32 
 

redaktime.63 IKD konsideron se posedimi i 

një aktakuze me redaktime të shumta ndikon 

në hetimet e mbrojtjes, si dhe në paraqitjen 

ose mosparaqitjen e alibisë nga ana e të 

akuzuarve.  

Përmes një parashtrese drejtuar gjyqtarit të 

procedurës paraprake lidhur me konferencën 

e tretë mbi ecurinë e çështjes gjyqësore ndaj 

Hashim Thaçit, dhe të tjerëve, ZPS, kishte 

deklaruar që fillimi i gjykimit  në këtë rast të 

jetë në verën e të vitit 2021. 

Por, ka qenë po e njëjta prokurori që deri me 

17 dhjetor 2021, nuk e kishte dorëzuar 

dosjen paraprake, e cila përmban provat që 

prokuroria synon të përdorë që të vërtetojë 

krimet të cilat supozon të kenë ndodhur.   

IKD ka gjetur se ZPS vazhdimisht ka 

kërkuar shtyrje të afateve për nxjerrje të 

provave në këtë rast. Një gjë e tillë përbën 

qasje joserioze të kësaj prokurorie në raport 

me barazinë e armëve në procedurë.64 Fakti 

se mbrojtjes ende nuk i janë nxjerrë të gjitha 

                                                             
63 “Mbrojtja e Hashim Thaçit thotë se prokuroria ua 

ka vështirësuar hetimet me redaktimet e shumta në 

aktakuzë,” Betimi për Drejtësi (14 shtator 2021), në: 
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-hashim-

thacit-thote-se-prokuroria-ua-ka-veshtiresuar-

hetimet-me-redaktimet-e-shumta-ne-aktakuze/. 
64 “ZPS thotë se kanë bërë progres në nxjerrjen e 

materialeve në rastin e Thaçit e të tjerëve, mbrojtësit 

e kundërshtojnë dhe kritikojnë”, Betimi për Drejtësi 

(19 maj 2021), në: https://betimiperdrejtesi.com/zps-

thote-se-kane-bere-progres-ne-nxjerrjen-e-

materialeve-ne-rastin-e-thacit-e-te-tjereve-mbrojtesit-

e-kundershtojne-dhe-kritikojne/ ; “Mbrojtja e ish-

krerëve të UÇK-së dhe ZPS-ja diskutojnë për numrat 

e referencës lidhur me transkriptet e intervistave apo 
deklaratave dhe për audioincizimet e intervistave”, 

Betimi për Drejtësi (24 mars 2021), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-ish-krereve-

te-uck-se-dhe-zps-ja-diskutojne-per-numrat-e-

references-lidhur-me-transkriptet-e-intervistave-apo-

deklaratave-dhe-per-audioincizimet-e-intervistave/ 

provat, qoftë ato që prokuroria i konsideron 

inkriminuese apo ato që të cilat potencialisht 

mund të jenë shfajësuese , vështirëson  dhe 

dëmton pozitën e një të akuzuari në 

procedurën penale që po zhvillohet ndaj tij, 

si dhe vë organin e ndjekjes në një pozitë më 

të favorshme, me çka IKD konsideron se 

shkelet parimi i barazisë së armëve pasi  

barabarësia në mes palëve nuk mund të 

paramendohet si e arritshme, nëse përballë 

prokurorisë mbrojtja vazhdimisht gjendet në 

pozitë të vështirësuar. 

Ndërkaq, sa i përket pretendimeve të 

mbrojtjes së ish-presidentit Thaçi se 

prokuroria ka mbajtur të fshehura nga 

mbrojtja e gjykata, IKD rikujton se 

prokuroria në momentin që ka në njohuri, 

kontroll apo posedim prova shfajësuese ka 

për obligim që të njoftoj mbrojtjen dhe se 

një parim i tillë është pjesë e konceptit të 

gjykimit të drejtë dhe paanshëm.  

Po ashtu, IKD  rikujton se barazia e palëve 

në procedurë penale është aspekt themelor i 

së drejtës për proces të drejtë dhe se 

prokurori dhe i pandehuri kanë të drejta dhe 

obligime të barabarta. E drejta për qasje në 

shkresat e lëndës në çdo fazë të procedurës 

penale është parakusht për barazinë e palëve 

dhe është esenciale për proces të drejtë dhe 

të paanshëm. 

Ligji për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën 

e Prokurorit të Specializuar, ka përcaktuar se 

gjuhët zyrtare janë gjuha shqipe, serbe dhe 

angleze.  

Pavarësisht se si gjuhë të punës në të gjitha 

rastet është gjuha angleze, IKD i konsideron 

shqetësuese dhe shkelje të të drejtave të 

https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-hashim-thacit-thote-se-prokuroria-ua-ka-veshtiresuar-hetimet-me-redaktimet-e-shumta-ne-aktakuze/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-hashim-thacit-thote-se-prokuroria-ua-ka-veshtiresuar-hetimet-me-redaktimet-e-shumta-ne-aktakuze/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-hashim-thacit-thote-se-prokuroria-ua-ka-veshtiresuar-hetimet-me-redaktimet-e-shumta-ne-aktakuze/
https://betimiperdrejtesi.com/zps-thote-se-kane-bere-progres-ne-nxjerrjen-e-materialeve-ne-rastin-e-thacit-e-te-tjereve-mbrojtesit-e-kundershtojne-dhe-kritikojne/
https://betimiperdrejtesi.com/zps-thote-se-kane-bere-progres-ne-nxjerrjen-e-materialeve-ne-rastin-e-thacit-e-te-tjereve-mbrojtesit-e-kundershtojne-dhe-kritikojne/
https://betimiperdrejtesi.com/zps-thote-se-kane-bere-progres-ne-nxjerrjen-e-materialeve-ne-rastin-e-thacit-e-te-tjereve-mbrojtesit-e-kundershtojne-dhe-kritikojne/
https://betimiperdrejtesi.com/zps-thote-se-kane-bere-progres-ne-nxjerrjen-e-materialeve-ne-rastin-e-thacit-e-te-tjereve-mbrojtesit-e-kundershtojne-dhe-kritikojne/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-ish-krereve-te-uck-se-dhe-zps-ja-diskutojne-per-numrat-e-references-lidhur-me-transkriptet-e-intervistave-apo-deklaratave-dhe-per-audioincizimet-e-intervistave/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-ish-krereve-te-uck-se-dhe-zps-ja-diskutojne-per-numrat-e-references-lidhur-me-transkriptet-e-intervistave-apo-deklaratave-dhe-per-audioincizimet-e-intervistave/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-ish-krereve-te-uck-se-dhe-zps-ja-diskutojne-per-numrat-e-references-lidhur-me-transkriptet-e-intervistave-apo-deklaratave-dhe-per-audioincizimet-e-intervistave/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-ish-krereve-te-uck-se-dhe-zps-ja-diskutojne-per-numrat-e-references-lidhur-me-transkriptet-e-intervistave-apo-deklaratave-dhe-per-audioincizimet-e-intervistave/
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pandehurve vonesat në përkthime dhe faktin 

se disa nga të akuzuarve nuk u është 

dorëzuar i gjithë materiali i përkthyer në 

gjuhën shqipe.  

Të akuzuarit kanë të drejtë themelore që të 

gjitha provat dhe të gjitha shkresat, të cilat 

do të përdoren kundrejt tyre nga ana e 

prokurorisë t’i posedojnë në gjuhën që e 

kuptojnë dhe flasin, si dhe të jenë në njohuri 

për të gjithë rastin që prokuroria ka ndërtuar 

ndaj tyre. Kjo në mënyrë që të njëjtët të kenë 

lehtësira në përgatitjen e mbrojtjes së tyre, si 

dhe që mbrojtja e tyre të jetë efektive, e 

drejtë kjo që buron nga Kushtetuta, si dhe 

konventat e shumta ndërkombëtare, të cilat 

gjejnë zbatim të drejtpërdrejt.  

Pamundësia e të pandehurve për të pasur në 

dispozicion të gjitha shkresat në gjuhën 

shqipe është shkelje flagrante e të drejtave të 

tyre dhe ua pamundëson të njëjtëve 

përgatitjen për të kundërshtuar pretendimet e 

organit të ndjekjes, respektivisht për të 

përgatitur mbrojtjen e tyre në mënyrë 

efektive.  

Shqetësime lidhur me vonesat në përkthime 

apo mosdorëzimin e të gjitha shkresave të 

përkthyera kanë shfaqur mbrojtësit edhe në 

rastin e Salih Mustafës, edhe në rastin e 

Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt para se të 

fillonte gjykimi ndaj tyre, në konferencat 

mbi ecurinë e çështjes, si dhe mbrojtësit në 

rastin e Thaçit e të tjerëve.65  

                                                             
65  “ZPS dhe mbrojtja e Gucatit dhe Haradinaj 

diskutojnë për marrëveshjen për pikat e ligjit dhe 

faktit si dhe përkthimet”, Betimi për Drejtësi (30 prill 

2021), në:https://betimiperdrejtesi.com/zps-dhe-

mbrojtja-e-gucatit-dhe-haradinaj-diskutojne-per-

marreveshjen-per-pikat-e-ligjit-dhe-faktit-si-dhe-

Në udhëzuesin e KE për implementimin e 

Nenit 6 të Konventës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut nënvizohet se “E drejta për 

një seancë të drejtë përfshin parimin e 

barazisë së mjeteve. Kjo nënkupton se 

çdokush që është palë në proces duhet të 

ketë mundësi të barabartë që të paraqesë 

çështjen e vet dhe se asnjë palë nuk duhet të 

gëzojë ndonjë avantazh të konsiderueshëm 

ndaj kundërshtarit. Duhet të përcaktohet një 

ekuilibër i drejtë midis palëve. E drejta për 

një seancë të drejtë përfshin gjithashtu edhe 

nocionin se të dy palët në një proces kanë të 

drejtë të kenë informacion për faktet dhe 

argumentet e palës kundërshtare, që 

nënkupton në parim mundësinë për palët në 

një seancë civile apo penale që të kenë 

njohuri edhe mbi komentet mbi provat e 

nxjerra ose hetimet e arkivuara”. 66 

Në komentin 32 të Komitetit për të Drejtat e 

Njeriut që funksion në kuadër të Kombeve 

të Bashkuara për nenin 14 të Paktit 

                                                                                           
perkthimet/ ; “Mbrojtja e Salih Mustafës ankohet për 

mospërkthimin e disa materialeve në gjuhën shqipe”, 

Betimi për Drejtësi (1 shkurt 2021), në: 

https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-salih-

mustafes-ankohet-per-mosperkthimin-e-disa-
materialeve-ne-gjuhen-shqipe/ ;  “ZPS dhe mbrojtja 

debatojnë lidhur me hetimet, avokatët e Thaçit e 

Veselit thonë se klientëve të tyre po u shkelen të 

drejtat”, Betimi për Drejtësi (19 maj 2021),në: 

https://betimiperdrejtesi.com/zps-dhe-mbrojtja-

debatojne-lidhur-me-hetimet-avokatet-e-thacit-e-

veselit-thone-se-klienteve-te-tyre-po-u-shkelen-te-

drejtat/ ; “Mbrojtja e Thaçit dhe prokurorja e ZPS-së 

debatojnë lidhur me nxjerrjen e materialeve”, Betimi 

për Drejtësi (24 mars 2021),në: 

https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-thacit-dhe-

prokurorja-e-zps-se-debatojne-lidhur-me-nxjerrjen-e-
materialeve/  
66 Nuala Mole dhe Catharina Harby, “E drejta për një 

proces të drejtë gjyqësor: Një udhëzues për 

implementimin e Nenit 6 të Konventës Evropiane për 

të Drejtat e Njeriut, (Këshilli i Evropës, 2001): fq. 41, 

në: https://rm.coe.int/handbook-3/16806fc13a.   

https://betimiperdrejtesi.com/zps-dhe-mbrojtja-e-gucatit-dhe-haradinaj-diskutojne-per-marreveshjen-per-pikat-e-ligjit-dhe-faktit-si-dhe-perkthimet/
https://betimiperdrejtesi.com/zps-dhe-mbrojtja-e-gucatit-dhe-haradinaj-diskutojne-per-marreveshjen-per-pikat-e-ligjit-dhe-faktit-si-dhe-perkthimet/
https://betimiperdrejtesi.com/zps-dhe-mbrojtja-e-gucatit-dhe-haradinaj-diskutojne-per-marreveshjen-per-pikat-e-ligjit-dhe-faktit-si-dhe-perkthimet/
https://betimiperdrejtesi.com/zps-dhe-mbrojtja-e-gucatit-dhe-haradinaj-diskutojne-per-marreveshjen-per-pikat-e-ligjit-dhe-faktit-si-dhe-perkthimet/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-salih-mustafes-ankohet-per-mosperkthimin-e-disa-materialeve-ne-gjuhen-shqipe/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-salih-mustafes-ankohet-per-mosperkthimin-e-disa-materialeve-ne-gjuhen-shqipe/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-salih-mustafes-ankohet-per-mosperkthimin-e-disa-materialeve-ne-gjuhen-shqipe/
https://betimiperdrejtesi.com/zps-dhe-mbrojtja-debatojne-lidhur-me-hetimet-avokatet-e-thacit-e-veselit-thone-se-klienteve-te-tyre-po-u-shkelen-te-drejtat/
https://betimiperdrejtesi.com/zps-dhe-mbrojtja-debatojne-lidhur-me-hetimet-avokatet-e-thacit-e-veselit-thone-se-klienteve-te-tyre-po-u-shkelen-te-drejtat/
https://betimiperdrejtesi.com/zps-dhe-mbrojtja-debatojne-lidhur-me-hetimet-avokatet-e-thacit-e-veselit-thone-se-klienteve-te-tyre-po-u-shkelen-te-drejtat/
https://betimiperdrejtesi.com/zps-dhe-mbrojtja-debatojne-lidhur-me-hetimet-avokatet-e-thacit-e-veselit-thone-se-klienteve-te-tyre-po-u-shkelen-te-drejtat/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-thacit-dhe-prokurorja-e-zps-se-debatojne-lidhur-me-nxjerrjen-e-materialeve/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-thacit-dhe-prokurorja-e-zps-se-debatojne-lidhur-me-nxjerrjen-e-materialeve/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-e-thacit-dhe-prokurorja-e-zps-se-debatojne-lidhur-me-nxjerrjen-e-materialeve/
https://rm.coe.int/handbook-3/16806fc13a
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Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe 

Politike, që flet për të drejtën për barazi para 

gjykatave dhe tribunaleve dhe të drejtën për 

gjykim të drejtë, thuhet e drejta për barazi 

para gjykatave dhe tribunaleve siguron 

gjithashtu barazinë e armëve. Kjo do të thotë 

se të njëjtat të drejta procedurale duhet t'u 

sigurohen të gjitha palëve, përveç rasteve 

kur dallimet bazohen në ligj dhe mund të 

justifikohen në baza objektive dhe të 

arsyeshme, duke mos sjellë disavantazhe ose 

padrejtësi të tjera për të pandehurin. 

Tutje thuhet se nënparagrafi 3 (b) 

parashikon që personat e akuzuar duhet të 

kenë kohën dhe lehtësitë e duhura për 

përgatitjen e mbrojtjes së tyre dhe për të 

komunikuar me avokatët e zgjedhur prej 

tyre. Kjo dispozitë është një element i 

rëndësishëm i garantimit të një gjykimi të 

drejtë dhe zbatimit të parimit të barazisë së 

armëve. 

Gjithashtu në komentin 32 thuhet se 

“Lehtësitë e përshtatshme” duhet të 

përfshijnë akses në dokumente dhe prova të 

tjera; ky akses duhet të përfshijë të gjitha 

materialet që prokuroria planifikon të ofrojë 

në gjykatë kundër të akuzuarit ose që janë 

shfajësuese. Materiali shfajësues duhet të 

kuptohet se përfshin jo vetëm materiale që 

vërtetojnë pafajësinë, por edhe prova të tjera 

që mund të ndihmojnë mbrojtjen.67 

IKD konsideron se justifikimi i ZPS-së për 

burime të kufizuara që po ndikojnë në 

                                                             
67 UN. Human Rights Committee (90th sess. : 2007: 

Geneva), "General comment no. 32, Article 14, Right 

to equality before courts and tribunals and to fair 

trial", para. 32, në: 

https://digitallibrary.un.org/record/606075?ln=en#rec

ord-files-collapse-header. 

përgatitje të dosjeve paraprake, si dhe 

nxjerrje të materialeve e përkthimeve është i 

paarsyeshëm dhe një praktikë  e tillë sikurse 

vonesa për fillimin e gjykimeve, si dhe 

vonesat në nxjerrjen e materialeve te të 

pandehurit, është e dëmshme për të 

pandehurit. Gjithashtu, IKD i rikujton DhSK 

që gjyqtarët duhet të jenë gardianë të 

barazisë së palëve në procedurë, si dhe të 

sigurohen që të gjitha të drejtat e të 

pandehurve të garantuara me Kushtetutë e 

konventa ndërkombëtare të respektohen me 

përpikëri.   

Në një përgjigje me shkrim nga Gjykata 

Speciale,  thuhet se mbrojtja mund të ngrejë 

shqetësimet që ka në përputhje me kornizën 

ligjore të gjykatës. Sipas tyre, është e 

rëndësishme që publiku të dijë se 

dokumentet gjyqësore mund të redaktohen 

për të mbrojtur dëshmitarët, viktimat, apo 

palët e tjera pjesëmarrëse në gjykim. Për 

këtë, Rregullorja e Procedurës dhe e 

Provave e DHSK-së, njësoj si dhe Kodi i 

Procedurës Penale i Kosovës, parashikojnë 

që gjykatësi urdhëron masa, ndër të cilat 

edhe “redaktimin” e të dhënave 

identifikuese nga dokumentet gjyqësore. 

 Gjithashtu, ata thonë se është e rëndësishme 

që publiku ta dijë se kërkesat për miratimin 

e masave mbrojtëse shqyrtohen nga 

gjykatësi ose trupi gjykues përkatës rast pas 

rasti, dhe se ato nuk zbatohen thjesht 

automatikisht. Kërkesat për masa mbrojtëse 

bëhen nga njëra palë dhe palës tjetër i jepet 

mundësia të paraqesë argumente dhe të 

shprehë qëndrimin e vet përpara se 

gjykatësit të marrin vendim në lidhje me të. 

https://digitallibrary.un.org/record/606075?ln=en#record-files-collapse-header
https://digitallibrary.un.org/record/606075?ln=en#record-files-collapse-header
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Sa i përket dokumenteve të redaktuara, sipas 

zyrtarëve të Gjykatës Speciale, është e 

rëndësishme të dihet se, krahas versioneve të 

redaktuara publike, shpesh ekzistojnë edhe 

versione të redaktuara konfidenciale me 

informacion që i vihet në dispozicion 

mbrojtjes dhe nuk i bëhet i ditur publikut. 

Sipas tyre, duhet thënë se shumë aspekte që 

janë konfidenciale në një fazë, zakonisht 

bëhen publike më vonë. Në kuadër të 

parimit të gjykimit publik, parashtrimet 

konfidenciale rishikohen rregullisht dhe, 

sapo arsyeja që përligj klasifikimin e tyre 

nuk ekziston më, ato riklasifikohen si 

publike ose lëshohen versione të redaktuara 

publike të tyre. 

Zyrtarët e Gjykatës Speciale thonë se të 

gjitha të drejtat për gjykim të drejtë të 

garantuara në Kushtetutën e Kosovës dhe 

standardet ndërkombëtare garantohen edhe 

në proceset gjyqësore të Dhomave të 

Specializuara të Kosovës, siç përcaktohet në 

nenin 21 të Ligjit. “U takon gjykatësve të 

paneleve përkatëse që të vendosin mbi 

argumentet e paraqitura në lidhje me të 

drejtën e barazisë së palëve, në qoftë se dhe 

kur paraqiten argumente të tilla”, thuhet në 

përgjigjen e Gjykatës Speciale. 

Gjykata Speciale është pyetur nga IKD se a 

ndikojnë në zvarritjen dhe prolongimin e 

procedurës paraprake vonesat e prokurorisë 

në nxjerrjen e materialeve, vonimin e 

përkthimeve të shkresave, redaktimet e 

shumta në dokumente. Sipas tyre, pyetja 

nënkupton sikur ka vonesë, kur në fakt i 

takon gjykatësit ose gjykatësve të ngarkuar 

me shqyrtimin e çështjes konkrete që ta 

bëjnë këtë vlerësim. Ata thonë  se deri më 

tani nuk është bërë asnjë konstatim nga 

ndonjë panel për vonesë në procedura. 

Nga Gjykata Speciale në pyetjen se si cili 

është qëndrimi i tyre lidhur me pretendimin 

e mbrojtjes së Thaçit se nga gjykata e 

mbrojtja janë mbajtur të fshehura prova 

shfajësuese dhe se a qëndron ky pretendim i 

mbrojtjes, ata thonë se këto janë aspekte për 

të cilat vendos paneli kompetent. Sipas tyre, 

paneli e trajton këtë aspekt në përputhje me 

Ligjin dhe Rregulloren. Për këtë arsye, thonë 

se nuk mund të komentojnë për çështje për 

të cilat ende nuk është marrë vendim në 

procesin gjyqësor përkatës në zhvillim e 

sipër. 

Lidhur me përkthimet,  nga Gjykata 

Speciale thonë se dokumentet dhe 

parashtresat i përkthejnë sa më shpejtë që 

është e mundur dhe se nga fillimi i vitit 2021 

janë përkthyer më shumë se 13,000 faqe. 

Sipas zyrtarëve të kësaj gjykate, disa 

dokumenteve u jepet përparësi për hir të 

efikasitetit të punës dhe në ligj e rregullore 

përcaktohen dokumentet që duhet të 

përkthehen në një gjuhë që i akuzuari e 

kupton. 

Gjithashtu, ata thonë se Gjykatësit, Mbrojtja 

dhe Prokuroria mund të bëjnë me dije se 

cilat dokumente duhen përkthyer me 

përparësi.  

“Përveç kësaj, ekipet e Mbrojtjes, që 

mbështeten me anë të skemës së ndihmës 

juridike të DHSK-së, kanë gjithashtu fonde 

në dispozicion për të mbuluar shpenzimet e 

përkthimeve me shkrim dhe me gojë.  Në të 

gjitha çështjet, deri tani të akuzuarit i kanë 

marrë dokumentet që kërkon ligji në një 
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gjuhë që e kuptojnë, në këtë rast në gjuhën 

shqipe. Këtu përfshihen përkthimet e 

fletarrestimeve përkatëse, të aktakuzës dhe 

përmbledhjes sipas rregullës 86(3)(b) të 

Rregullores. Në çështjet gjyqësore ku 

nxjerrja e materialeve është në kryerje e 

sipër, edhe përkthimi i këtyre materialeve 

është në kryerje e sipër”, thuhet në 

përgjigjen e gjykatës. 

Sipas tyre, gjuhët zyrtare të Dhomave të 

Specializuara të dhe ZPS-së janë shqipja, 

serbishtja dhe anglishtja dhe DHSK-ja i 

përkthen të gjitha dokumentet dhe 

parashtrimet në këto gjuhë sa më shpejt që 

është e mundshme.  

Ata thonë se në të gjitha çështjet gjyqësore 

aktualisht në DHSK, si Mbrojtja ashtu edhe 

Prokuroria kanë kërkuar që gjuha e punës të 

jetë anglishtja, çka parashihet edhe në Ligj. 

Rrjedhimisht, sipas tyre, dokumentacioni 

gjyqësor publik i secilës çështje botohet 

menjëherë sapo bëhet publik në gjuhën 

origjinale, që zakonisht është gjuha e punës 

në atë çështje gjyqësore. Më pas, thuhet se 

përkthimet vihen në dispozicion sapo të jenë 

gati. 

Nga  ana e Gjykatës Speciale thuhet se sa i 

përket çështjes së përkthimit, asnjë panel 

nuk ka nxjerrë ndonjë vendim me anë të së 

cilit është konstatuar se është bërë shkelje e 

të drejtave të pandehurve. Sipas tyre, të 

akuzuarit mund ta ngrenë këtë çështje para 

panelit përkatës, i cili do ta vlerësojë këtë të 

drejtë në kuadër të kornizës ligjore të 

DHSK-së. 

Sa i përket deklarimit të prokurorisë se në 

verë të vitit 2021 mund të filloj gjykimi në 

rastin e Thaçit e të tjerëve, e më pas 

mosdorëzimit të dosjes së tyre paraprake 

deri më 17 dhjetor 2021, nga ana e gjykatës 

lidhur me këtë çështje kanë bërë të ditur se 

nuk mund të komentojnë për procedurat 

gjyqësore që janë në zhvillim e sipër. 

Kjo gjykatë thotë se nga shtatori i vitit 2020 

janë mbajtur 95 seanca publike, të cilat janë 

transmetuar në internet në tri gjuhët e 

gjykatës, shqipe, serbishte dhe anglishte dhe 

së të njëjtën periudhë, Gjykatësi i 

Procedurës Paraprake, Trupat Gjykues dhe 

Panelet e Apelit kanë nxjerrë më shumë se 

800 vendime dhe urdhra gjyqësorë. 

Gjithashtu, thonë se prej shtatorit 2021, kur 

filluan gjykimet, njësia e posaçme e Zyrës 

Administrative e ngarkuar me mbrojtjen e 

dëshmitarëve ka siguruar paraqitjen në kohë 

dhe të sigurt të rreth 27 dëshmitarëve.68 

Derisa IKD e vlerëson publikimin e 

dokumenteve që kjo gjykatë e bën përmes 

faqes së saj zyrtare, si dhe përditësimin e 

lajmeve dhe informatave, e kthimin e 

përgjigjeve në një kohë të arsyeshme, si dhe 

qasjen e ekipit të komunikimit publik të këtij 

institucioni, IKD ngrit shqetësimin e 

mospublikimit të mjaftueshëm të 

dokumenteve në gjuhën shqipe.  

IKD i rikujton kësaj gjykate se gjuhë zyrtare 

përveç gjuhës angleze janë edhe gjuha 

shqipe e ajo serbe, si dhe i rikujton interesin 

e madh që çështjet penale që zhvillohen 

pranë kësaj gjykate zgjojnë te opinioni 

publik kosovar dhe faktin se transparenca 

para qytetarëve të Republikës së Kosovës 

lidhur me zhvillimet e kësaj gjykate duhet të 

jetë e lartë. 

                                                             
68 Përgjigja e Gjykatës  për IKD-në, 1 mars 2022.  
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Sa i përket transparencës dhe llogaridhënies, 

nga Gjykata Speciale thonë se kanë qenë 

shumë transparent për procedurat e tyre dhe 

se janë të angazhuar për të informuar dhe 

për të komunikuar me publikun në Kosovë 

në lidhje me proceset gjyqësore, në mënyrë 

efikase, transparente dhe në kohë. Kjo 

gjykatë thotë se në drejtim të transparencës,  

çdo javë, zëdhënësit e Dhomave të 

Specializuara mbajnë një informim javor për 

median lidhur me proceset gjyqësore, të 

përkthyer në shqip dhe serbisht, ku gazetarët 

e interesuar mund të marrin pjesë në 

informimet javore për median në Hagë, ose 

me anë të Zoom-it. Gjithashtu, thonë se 

përpiqen të informojnë publikun me anë 

videoklipeve informuese lidhur me aspekte 

si masat mbrojtëse për dëshmitarët, roli i 

Avokatit të Popullit, dhe pjesëmarrja e 

viktimave.  

Kjo gjykatë thotë se në versionin shqip të 

faqes së tyre të internetit publiku shqipfolës 

mund të shoh kalendarin e gjykatës, të 

ndjekë seancat, të gjej ligjin e dokumentet 

tjera themeluese, të lexoj lajmet e fundit dhe 

të hyjë në faqet e çështjeve gjyqësore ku 

gjenden përmbledhjet përkatëse për secilën 

çështje si dhe të mësojë rreth pjesëmarrjes së 

viktimave ose mbrojtjes së dëshmitarëve. 

Ndërkaq, konfirmojnë se ka edhe dokumente 

që nuk janë të përkthyera. Ata thonë se 

bazën e të dhënave të parashtrimeve 

gjyqësore do të gjendet dokumente që nuk 

janë të përkthyera. Arsyeja përse ende nuk 

janë përkthyer të gjitha parashtrimet thonë 

se është se palët në të gjitha çështjet 

gjyqësore kanë zgjedhur anglishten si gjuhë 

të punës. Kjo është e parashikuar në Ligj, i 

cili është miratuar nga Kuvendi i Kosovës.  

Tutje, thonë se për hir të transparencës, 

dokumentet publike vihen në faqen e 

internetit sapo bëhen të disponueshme, 

ndërsa përkthimet publikohen sapo 

përfundojnë.69 

IKD gjatë monitorimit të Dhomave të 

Specializuara të Kosovës në Hagë, ka vënë 

re problemet teknike që shoqërojnë ecurinë e 

gjykimeve të cilat tanimë kanë filluar pranë 

kësaj gjykatë. 

Ndër problemet  që IKD ka vënë re, për të 

cilin ka reaguar menjëherë publikisht ka 

qenë modifikimi i tepruar i zërit  të 

dëshmitarit të parë të mbrojtur në gjykimin 

për krime lufte ndaj Salih Mustafës. Për 

mbrojtjen e identitetit të këtij dëshmitari me 

kodin WW03593, në mënyrë që i njëjti të 

mos mund të identifikohet, pamjet kanë 

qenë të turbullta dhe zëri i tij është 

modifikuar. Mirëpo, ky modifikim i tepruar i 

zërit kishte bërë që deklaratat e dëshmitarit 

të jenë pothuajse të pakuptueshme.  

 

                                                             
69 Po aty. 
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Për aq sa seanca është e hapur, IKD ka 

konsideruar  se publiku i gjerë duhet të jetë 

në gjendje të dëgjojë deklarimet e plota të 

dëshmitarëve. Në këtë drejtim, sipas IKD-së,  

identiteti i dëshmitarëve, marr parasysh edhe 

masat tjera mbrojtëse, mund të sigurohet 

edhe pa e modifikuar zërin aq 

substancialisht sa t’i humbasë 

kuptueshmëria.70 

Problem tjetër që IKD ka hasur është fakti 

që shumë herë kur dëshmitarëve u drejtohen 

pyetje, për të cilat kërkohet përgjigje me “po 

ose jo”, në transmetim të seancës nuk 

dëgjohet fare përgjigjja e dëshmitarit, ku 

publiku nuk kupton nëse dëshmitarët po 

mohojnë apo pohojnë atë për çka po pyeten.  

Gjithashtu, ka raste kur nuk arrihen të 

dëgjohen plotësisht as deklarimet e të 

akuzuarve. 

Lidhur me këto dy çështje të lartcekura, IKD 

i është drejtuar Gjykatës Speciale, ku pastaj 

është vënë re përmirësimi i dukshëm në 

modifikim të zërit të dëshmitarëve, ku 

tanimë pavarësisht se zëri është i modifikuar 

shumë më qartë kuptohen deklaratat e tyre.  

Ndërkaq sa i përket mosdëgjimit total të 

përgjigjeve të dëshmitarëve kur mohojnë 

apo pohojnë një gjë, DhSK ka bërë të ditur 

për IKD që do të adresojë këtë problem, por 

akoma vazhdon të haset i njëjti. 

                                                             
70 “IKD reagon ndaj pakuptueshmërisë së deklaratave 

të dëshmitarëve në Dhomat e Specializuara”, Instituti 

i Kosovës për Drejtësi (20 shtator 2021), në 

https://kli-ks.org/ikd-reagon-ndaj-pakuptueshmerise-

se-deklaratave-te-deshmitareve-ne-dhomat-e-

specializuara/ 

Gjithashtu, IKD vlerëson që duhet të 

krijohet praktika që dëshmitarët të 

përgjigjen në pyetje, pasi të përkthehet 

pyetja e prokurorit, avokatit apo gjyqtarëve, 

në mënyrë që përkthyesit të arrijnë të 

përkthejnë nga gjuha angleze në atë shqipe, 

e më pas të arrihet të transmetohet përgjigja 

e dëshmitareve në gjuhën shqipe dhe 

opinioni kosovar të jetë në dijeni për të 

gjitha deklarimet që bëhen nga ana e palëve 

në procedurë.  

Të gjitha këto probleme e bëjnë të vështirë 

për publikun, për pjesën ku është e hapur 

seanca, që të informohet mbi zhvillimet në 

DhSK, si dhe për mediat që të raportojnë 

saktë për të njëjtat.  

Sa u përket problemeve teknike të tjera, ato 

përfshijnë mosfunksionimin e mikrofonave, 

ku në raste të caktuara ka shkaktuar edhe 

pengesa në përkthim, pasi përkthyesit nuk 

kanë mundur të dëgjojnë çfarë po diskutohet 

në sallë. Ekipi teknik i kësaj gjykate, duhet 

paraprakisht të testojë të gjithë mikrofonat 

dhe arritshmërinë e zërit te përkthyesit. 

Në mënyrë që të mbrohet identiteti i 

dëshmitarëve të mbrojtur dhe 

konfidencialiteti i deklaratave të tyre, përveç 

masave të lartcekura të ndërmarra nga 

gjykata, masa të tjera janë edhe transmetimi 

i seancës me 45 minuta vonesë, në mënyrë 

që të redaktohet përmbajtja në rast se 

përmban informata konfidenciale, mundësia 

e kalimit në seancë private, butoni pranë 

kryetarit/es së trupit gjykues me anë të së 

cilit në momentin që konsideron se është 

thënë diçka konfidenciale apo që mund të 

ndikoj në zbulimin e identitetit të 

dëshmitarit shtyp butonin në mënyrë që të 

https://kli-ks.org/ikd-reagon-ndaj-pakuptueshmerise-se-deklaratave-te-deshmitareve-ne-dhomat-e-specializuara/
https://kli-ks.org/ikd-reagon-ndaj-pakuptueshmerise-se-deklaratave-te-deshmitareve-ne-dhomat-e-specializuara/
https://kli-ks.org/ikd-reagon-ndaj-pakuptueshmerise-se-deklaratave-te-deshmitareve-ne-dhomat-e-specializuara/
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mos dëgjohet te përkthyesit ajo që po thuhet 

në sallë dhe mos të transmetohet në publik.  

Tutje, si masë me anë të së cilës ju rikujtohet 

palëve se kur janë në seancë publike e 

private, është edhe drita e gjelbër që figuron 

kur seanca është publike dhe ajo e kuqe që 

nënkupton se seanca është private. 

Gjithashtu, me 4 tetor,  trupi gjykues  kishte 

lëshuar urdhër pas seancës, që nga 

transmetimi publik i seancës, transkripti 

publik, regjistrimi audio vizual të largohej 

një pjesë, për të cilën ishte konsideruar se 

përmban informacion konfidencial. Ndër të 

tjera, ishin urdhëruar personat, mediat, 

organizatat, që kanë në posedim gjithë 

transkriptin apo qoftë edhe pjesën që 

përmban këtë informacion konfidencial të 

mos e zbulojnë te persona të tjerë, apo 

organizata të tjera. Në të kundërtën, sipas 

urdhrit, do të inicioheshin procedura 

penale.71  

Urdhra të tillë janë lëshuar edhe pas datës 4 

tetor, lidhur me lëshime që kanë ndodhur 

edhe në seanca të tjera. 

IKD konsideron se lëshime të tilla janë të 

patolerueshme dhe nuk guxojnë të ndodhin 

për shkak se rrezikojnë mbrojtjen e 

identitetit të këtyre dëshmitarëve që u janë 

aprovuar masat mbrojtëse. Duke u nisur nga 

deklaratat e vet Kryetares së DhSK-së dhe 

Prokurorit të Specializuara  që një nga arsyet 

kyçe për themelimin e kësaj gjykate dhe 

                                                             
71 Urdhri i trupit gjykues I,  (4 tetor 2021), në 
:https://repository.scp-

ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980a21d3a/Post

%20Session%20Redaction%20Order%20of%204%2

0October%202021.pdf?fbclid=IwAR33gEAc0Vqjkf

VSthV_pH97bZo2JIoE-

0CS8YLj0AzRZjN3BeEG4wTSgzQ )  

vendosjen e saj në Hagë ka qenë mbrojtja e 

dëshmitarëve, IKD konsideron se nga kjo 

gjykatë nuk duhet të ndodhin lëshime të tilla 

që mund të komprometojnë sigurinë e 

dëshmitarëve dhe procesin gjyqësor.   

Sipas IKD, të gjithë punonjësit të cilët kanë 

pasur obligimin mbikëqyrjen e aplikimit të 

këtyre masave mbrojtëse dhe aspekteve 

teknike dhe kanë dështuar në kryerjen e 

detyrës së tyre, duhet t’i nënshtrohen 

procedurave disiplinore dhe ndaj të njëjtëve 

të merren masa në përputhje me kornizën 

ligjore në fuqi.   

Lidhur me këtë, Gjykata Speciale thotë se 

ata nuk nxjerrin informacion konfidencial. 

Sipas tyre, në raste të rralla, pas 

transmetimit të një seance publike, 

gjykatësit mund të vendosin se një pjesë e 

saj duhet të redaktohet nga transkripti dhe 

ata që e kanë përcjellë transmetimin e 

seancës gjyqësore, urdhri i gjykatësve i 

informon lidhur me redaktimet të bëra. Sipas 

tyre baza ligjore për këta urdhra është në  

nenin 15 të Ligjit për Dhomat e 

Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të 

Specializuar.72 

Ndër problemet tjera që IKD konsideron se 

ndikon në mosprocedimin e shpejtë të 

rasteve, për të cilat ka filluar gjykimi, 

mirëpo edhe për rastet të cilat janë në fazë 

paraprake, është fakti se kjo gjykatë ka 

vetëm një sallë të gjykimit.   

IKD konsideron se në momentin që edhe 

rastet që gjenden në fazën paraprake do të 

fillojnë gjykimin, por edhe në rast të inicimit 

të rasteve të reja pranë kësaj gjykate, ky 

                                                             
72Përgjigja e Gjykatës për IKD-në, 1 mars 2022. 

https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980a21d3a/Post%20Session%20Redaction%20Order%20of%204%20October%202021.pdf?fbclid=IwAR33gEAc0VqjkfVSthV_pH97bZo2JIoE-0CS8YLj0AzRZjN3BeEG4wTSgzQ
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980a21d3a/Post%20Session%20Redaction%20Order%20of%204%20October%202021.pdf?fbclid=IwAR33gEAc0VqjkfVSthV_pH97bZo2JIoE-0CS8YLj0AzRZjN3BeEG4wTSgzQ
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980a21d3a/Post%20Session%20Redaction%20Order%20of%204%20October%202021.pdf?fbclid=IwAR33gEAc0VqjkfVSthV_pH97bZo2JIoE-0CS8YLj0AzRZjN3BeEG4wTSgzQ
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980a21d3a/Post%20Session%20Redaction%20Order%20of%204%20October%202021.pdf?fbclid=IwAR33gEAc0VqjkfVSthV_pH97bZo2JIoE-0CS8YLj0AzRZjN3BeEG4wTSgzQ
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980a21d3a/Post%20Session%20Redaction%20Order%20of%204%20October%202021.pdf?fbclid=IwAR33gEAc0VqjkfVSthV_pH97bZo2JIoE-0CS8YLj0AzRZjN3BeEG4wTSgzQ
https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980a21d3a/Post%20Session%20Redaction%20Order%20of%204%20October%202021.pdf?fbclid=IwAR33gEAc0VqjkfVSthV_pH97bZo2JIoE-0CS8YLj0AzRZjN3BeEG4wTSgzQ
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problem logjistik do të jetë një ndër arsye 

kyçe për zvarritjen dhe prolongimin e 

gjykimeve pranë kësaj gjykate. 

 

Ndryshe, në kuadër të programit për 

komunikim dhe ndërgjegjësim, më 7 shtator 

2020, kryetarja Trendafilova ka Ekaterina 

mbajtur një konferencë në Prishtinë, e të 

nesërmen, me 8 shtator një konferencë tjetër 

në Mitrovicë të Veriut. 

Lidhur me këtë, hulumtuesi i lartë i IKD-së, 

Gzim Shala kishte pyetur të njëjtën se çfarë 

mesazhi politik dërgon mbajtja e njërës 

konferencë në Prishtinë e tjetrës në 

Mitrovicë të Veriut dhe se a nënkupton kjo 

se Gjykata Speciale  po bën dallime duke 

ndarë prezantimin e punës së saj në vija 

etnike në Kosovë. Ai kishte shtuar se kjo në 

Kosovë nuk ka ndodhur asnjëherë. Sipas tij, 

edhe më parë kur është diskutuar Gjykata 

Speciale në Kosovë, ka pasur panele të 

përbashkëta mes shqiptarëve dhe serbëve 

dhe këto panele nuk janë ndarë në qytete apo 

vija etnike. 

Lidhur me këtë pyetje, Trendafilova nuk 

është se kishte dhënë një përgjigje konkrete, 

ndër të tjera kishte thënë se ajo nuk është 

politikane dhe se ua lë njerëzve profesional 

çështjen e organizimit të takimeve 

informuese. Sipas saj, ajo është ushtare dhe 

nëse i thonë se njerëzit në Mitrovicë duan ta 

takojnë, shkon atje nuk pyet kurrë pse, sepse 

kjo është detyrë e saj dhe duhet të jetë e 

qasshme. 

Më pas, Angela Griep, Shefe e Informimit 

dhe Komunikimit Publik, kishte thënë se për 

takimet e tyre shkojnë gjithandej Kosovës në 

mënyrë që të takojnë sa më shumë njerëz që 

është e mundur dhe se përpiqen të zgjerojnë 

komunikimin e tyre. Sipas saj, ka njerëz që 

nuk kanë mundur të bashkohen në Prishtinë 

në konferencë, por kanë pasur mundësi të 

bashkohet në atë në Mitrovicë, sikurse gjatë 

kësaj konference ka njerëz që marrin pjesë 

nga Mitrovica. 

Pas kësaj, Trendafilova në fund kishte thënë 

se herën tjetër do të bëjnë një takim të 

përbashkët.73

                                                             
73 “Trendafilova nuk ka përgjigje ne pyetjen e arsyes 

se organizimit të konferencave të ndara në Prishtinë 
dhe tjetrën në Mitrovicën e Veriut”,Betimi për 

Drejtësi (7 shtator 2020), në : 

https://betimiperdrejtesi.com/trendafilova-nuk-ka-

pergjigje-ne-pyetjen-e-arsyes-se-organizimit-te-

konferencave-te-ndara-ne-prishtine-dhe-tjetren-ne-

mitrovicen-e-veriut/ 

https://betimiperdrejtesi.com/trendafilova-nuk-ka-pergjigje-ne-pyetjen-e-arsyes-se-organizimit-te-konferencave-te-ndara-ne-prishtine-dhe-tjetren-ne-mitrovicen-e-veriut/
https://betimiperdrejtesi.com/trendafilova-nuk-ka-pergjigje-ne-pyetjen-e-arsyes-se-organizimit-te-konferencave-te-ndara-ne-prishtine-dhe-tjetren-ne-mitrovicen-e-veriut/
https://betimiperdrejtesi.com/trendafilova-nuk-ka-pergjigje-ne-pyetjen-e-arsyes-se-organizimit-te-konferencave-te-ndara-ne-prishtine-dhe-tjetren-ne-mitrovicen-e-veriut/
https://betimiperdrejtesi.com/trendafilova-nuk-ka-pergjigje-ne-pyetjen-e-arsyes-se-organizimit-te-konferencave-te-ndara-ne-prishtine-dhe-tjetren-ne-mitrovicen-e-veriut/
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11. Rekomandimet 

 IKD i rekomandon DhSk dhe ZPS që 

transparencën dhe llogaridhënien ndaj 

qytetarëve të Republikës së Kosovës ta 

zbatojë në përpikëri në praktikë.  

 IKD i rekomandon DhSK që të evitojë 

të gjitha problemet teknike të cilat po 

bëhen shkak i pengesave në zhvillim të 

procedurave gjyqësore pranë kësaj 

Gjykate.  

 Për hir të transparencës dhe parimit të 

publicitetit të evitohen problemet 

teknike sa i përket mosdëgjimit të 

përgjigjeve të dëshmitarëve në rastet e 

pyetjeve të tërthorta, dëgjimin e 

pjesshëm të deklarimit të 

dëshmitarëve/akuzuarve kur flasin në 

gjuhë shqipe dhe problemet me 

përkthim. 

  DhSK të ndërmarr masa disiplinore për  

të gjithë punonjësit, të cilët kanë pasur 

obligimin mbikëqyrjen e aplikimit të  

masave mbrojtëse/teknike dhe kanë 

dështuar në kryerjen e detyrës së tyre 

dhe kanë rrezikuar sigurinë e 

dëshmitarëve e procesin gjyqësor. 

 DhSK të sigurojë një salle tjetër të 

gjykimit, meqenëse një  problem i tillë 

logjistik në asnjë formë nuk e arsyeton 

zvarritjen dhe prolongimin e gjykimeve 

pranë kësaj gjykate, si dhe pritjen e 

lirimit të sallës së gjyqit nga një trup 

gjykues tjetër për të caktuar seanca për 

çështje të tjera gjyqësore. 

 IKD i bën thirrje ZPS-së dhe DhSK-së 

që në procedurë penale të respektojnë 

parimin e barazisë së armëve dhe i 

rikujton se qasja në shkresa të lëndës 

është parakusht për barazinë e palëve 

dhe esenciale për proces të drejtë 

gjyqësor, ashtu siç e garanton 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe 

aktet e ndryshme ndërkombëtare që 

gjejnë zbatim të drejtpërdrejt. 

 ZPS-së dhe DhSK-së që duhet të 

respektojnë të drejtën e të pandehurve 

për të pasur mbrojtje efektive, andaj 

rekomandohet që sa më shpejtë të 

përfundoj nxjerrja e plotë e materialeve 

qoftë atyre inkriminuese, qoftë 

shfajësuese, të dorëzohen materialet e 

përkthyera në gjuhën që të akuzuarit 

kuptojnë dhe flasin. IKD rekomandon 

që i gjithë procesi i nxjerrjes së 

materialeve të bëhet brenda kohës së 

arsyeshme dhe pa zvarritje të cilat 

shkaktojnë shkeljen e të drejtave të 

pandehurve. 

 DhSK të bëjë publikimin e dokumenteve 

në faqen zyrtare në tri gjuhët zyrtare të 

Gjykatës.  

 ZPS të mos ndërmarr veprime dhe 

urdhra të kundërligjshëm sikurse në 

rastin e Mahir Hasanit, dhe të veprojë  

në përputhje me ligjin e Kushtetutën. 

 Në kuptim të ngritjes së llogaridhënies, 

ZPS duhet të informoj publikun se si ka 

ardhur deri te rrjedhja e dokumenteve 

konfidenciale dhe cilat janë veprimet që 

kanë ndërmarrë lidhur me ndriçimin e 

rastit dhe vënien e përgjegjësve para 

drejtësisë.
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