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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE RRETH ZBATIMIT TË PLANIT 
TË VEPRIMIT 

Këshilli Prokurorial i Kosovës në kuadër të zbatimit të Planit Strategjik për Bashkëpunim ndër-
institucional në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, me 4 nëntor 2013, ka nxjerr 
Planin e Veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit. Ky 
Plan i Veprimit ka paraqitur në detaje obligimet e prokurorive dhe pritjet e KPK-së sa i përket 
ngritjes së efikasitetit për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Me 27 dhjetor 2013, KPK ka 
lidhur Memorandum Bashkëpunimi me Institutin e Kosovës për Drejtësi. Që nga ai moment, 
IKD ka monitoruar sistemin prokurorial në zbatimin e Planit të Veprimit, ku pjesë e këtij 
bashkëpunimi është edhe ky raport me të gjetura të IKD-së. 

Ky Plan i Veprimit nuk është një plan gjithëpërfshirës për të luftuar korrupsionin, por gjithsesi se 
ka qenë tepër i nevojshëm që të nxirret një plan i tillë që do synonte të i evidentoj mangësitë e 
sistemit prokurorial në këtë fushë me qëllim të ngritjes së performancës së prokurorëve dhe 
arritjen e rezultateve konkrete në luftimin e korrupsionit,1 të qartësoj situatën reale, identifikoj 
dhe sanoj problemet në sistemin prokurorial sa i përket zgjidhjes së këtyre rasteve. 
Rrjedhimisht, zbatimi i Planit të Veprimit veç ka dhënë frytet e para dhe se tashmë kemi një 
pasqyrë të situatës më të kompletuar se kurrë më parë ku kemi evidentimin e të gjitha rasteve të 
pazgjidhura, të dhëna mbi kohën e pranimit të rasteve, në kompetencë të kujt janë ato, kush janë 
parashtruesit, dhe shumë të dhëna të tjera.  

Për herë të parë performanca në luftën kundër korrupsionit e Kryeprokurorëve të prokurorive dhe 
prokurorëve që merren me raste të korrupsionit do të ndërlidhet drejtpërdrejtë me masa 
disiplinore. Identifikimi i problemeve dhe mangësive në sistem veç ka filluar të bëhet, sikurse që 
ka qenë themelimi i Komisionit për mbikëqyrjen dhe verifikimin e të dhënave, i cili ka bërë 
një punë të madhe në terren dhe të gjeturat e tyre ishin tepër shqetësuese sa i përket kualitetit të 
të dhënave. Puna tejet profesionale dhe e pavarur e Komisionit ka rezultuar me të gjetura 
alarmante ku ndër faktorët e ndryshëm që kanë kontribuar në këtë gjendje janë: mungesa e 
rregullores për organizimin e brendshëm të prokurorisë, mosraportimi i kallëzimeve penale nga 
ana e prokurorëve, mungesa e kallëzimit penal në dosje, mosraportimi i prokurorëve për 
veprimet-vendimet për zgjidhjen e rasteve, dhe faktorë të tjerë. KPK tashmë me Vendimin e 
miratuar në takimin e datës 25 shkurt 2014, në mënyrë të qartë  ka kërkuar llogari nga 
Kryeprokurorët sa i përket këtyre gjetjeve, dhe tanimë mbetet të shihet nëse ky Vendim i 
Këshillit do të zbatohet nga ana Kryeprokurorëve të PTh-ve dhe Zv. Kryeprokurorja e PSRK-së 
dhe nëse do të kemi edhe procese disiplinore për këto lëshime, gjë të cilën nuk e kemi parë deri 
më tani. 

1 Arritja e rezultateve konkrete në luftimin e korrupsionit në Kosovë janë kritere bazë në dy procese të rëndësishme nëpër të cilat 
po kalon Kosova, procesi i liberalizimit të vizave dhe marrëveshja për stabilizim associim mes Kosovës dhe BE-së.   

4 
 

                                                           



Instituti i Kosovës për Drejtësi  Mars 2014 

Në bazë të të dhënave të sistemit prokurorial, që nga hyrja në fuqi, prokuroritë, me përjashtim të 
Prokurorisë Themelore Prishtinë, kanë treguar rritje të efikasitet në zgjidhjen e rasteve. 
Krahasuar me 4 nëntor 2013, në përgjithësi, sot kemi 8.8% më pak raste të pazgjidhura dhe 
11% më pak persona nën hetime, raste këto të cilat gjenden në fazën e hetimeve. Në shumicën 
e rasteve të zgjidhura gjatë kësaj periudhe, kallëzimet penale për 56.7% të personave në këto 
raste janë Hedhur ose janë Pushuar hetimet. Gjatë kësaj periudhe janë ngritur akuza kundër 127 
personave. Sipas të dhënave të fundit (19 shkurt 2014), prokuroritë kanë në punë në fazën e 
hetimeve 475 raste me 1,500 persona (të njohura si PP), dhe në fazën e grumbullimit të 
informatave 255 raste me 585 persona (të njohura si PPN). 

Në bazë të monitorimit të planit të veprimit, kemi ardhur në përfundim se i njëjti plan nuk është 
trajtuar si çështje e përcaktuar me prioritet absolut në të gjitha prokuroritë. Kjo mund të vërehet 
edhe në bazë të rezultateve të arritura që mund të vërtetohet përmes statistikave të paraqitura në 
këtë raport, për çdo PTh dhe PSRK-në. 

Plani i Veprimit ka qartësuar obligimet e prokurorive, ku disa prej këtyre obligimeve nuk janë 
përmbushur. Raste të cilat kanë arritur afatin e parashkrimit ka në PTh Prishtinë, Ferizaj, 
Prizren dhe Mitrovicë. Asnjëri nga Kryeprokurorët e PTh-ve në fjalë nuk kanë raportuar në 
KPK e as tek Koordinatorja Nacionale, përkundër obligimit të përcaktuar në nenin 3, pika 2 të 
Planit të Veprimit. Në të gjithë Kosovën janë angazhuar 40 prokurorë për t’u marrë me rastet e 
korrupsionit. Nuk kemi një praktikë unike të ndarjes së lëndëve nëpër prokurori sa i përket 
angazhimit të prokurorëve në këto raste. Përderisa në Prokurorinë Speciale të Republikës së 
Kosovës dhe PTh-të, lëndët e korrupsionit janë ndarë te disa prokurorë të Departamentit të 
Krimeve të Rënda, në PTh Pejë është angazhuar vetëm një prokuror. Sa i përket zbatimit të 
dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me sekuestrimin dhe konfiskimin e dobisë pasurore të fituar 
me vepër penale, sipas nenit 7.3 të Planit të Veprimit, Kryeprokurorët deklarojnë se nuk ka 
pasur raste të mëdha të sekuestrimit dhe konfiskimit të dobisë pasurore të fituar me vepër 
penale. Përjashtim bën Kryeprokurori i PTh Prishtinë, i cili deklaron se në tri raste janë zbatuar 
këto dispozita, pas hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit. PTh-të dhe PSRK kanë pasur takime të 
rregullta me Policinë e Kosovës por nuk kanë pasur asnjë takim me Agjencinë Kundër 
Korrupsion, që është edhe parashtruesi i dytë më i madh i rasteve të pazgjidhura. Po ashtu, 
zbatimi i nenit 8. 2 të Planit të Veprimit për të raportuar për mbarëvajtjen e zbatimit të planit nuk 
është respektuar nga Kryeprokurorët dhe Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit. Po 
ashtu, deri më tani, Koordinatorja Nacionale është dashur të mbajë nëntë konferenca për media, 
mirëpo janë mbajtur vetëm dy sosh. Si për mosraportimin e rregullt për mbarëvajtje dhe njashtu 
për numrin më të vogël të konferencave për media ka ndikuar mospërputhja e statistikave për 
lëndët e korrupsionit, për të cilat Kryeprokurori i Shtetit ka krijuar një Komision për 
Mbikëqyrjen dhe Verifikimin të të dhënave. Pesë ekspertët kundër korrupsion të PSRK-së të 
cilët kanë qenë në dispozicion të PTh-ve janë ftuar vetëm në një rast nga PTh Gjilan.  

Angazhimi i KPK-së, Koordinatores Nacionale, Komisionit, Kryeprokurorëve, dhe pjesës tjetër 
të sistemit, tregon se ky sistem ka kapacitetet dhe mund të bëjë shumë punë po që se ekziston 
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vullneti dhe mekanizmat llogaridhënës vendosen si duhet me efikasitet. Përmes inicimit të 
procedurave të disiplinimit, efikasiteti i sistemit vetëm sa do shtohet dhe do bëhet më 
profesional.  

IKD do të vazhdoj të monitoroj zbatimin e planit të veprimit dhe masat që do të ndërmerren nga 
KPK lidhur dështimet apo të arriturat. 

 

II. KONTEKSTI 

Pas vitit 1999, banorët e Kosovës dhe pasuria shtetërore/publike e saj përjetuan plaçkitje të 
përmasave tepër të mëdha nga grupet kriminale, ku nuk kishte vijë ndarëse në mes të krimit, 
politikës dhe vendimmarrësve në institucionet dhe ndërmarrjet shtetërore. Tanimë, fjala Kosovë 
pothuajse është bërë sinonim për fjalën “korrupsion” dhe “krim i organizuar”. Përveç sfidave të 
ndryshme që kanë kontribuar në një ambient të tillë me nivel të lartë të pandëshkueshmërisë, një 
pjesë të madhe të fajit e bart organi i ndjekjes, me theks të veçantë prokurorët ndërkombëtarë, të 
cilët kanë pasur kompetenca ekskluzive për të hetuar dhe ndjekur krimet e profileve të tilla. 
Proceset e mëdha sikurse shpallja e pavarësisë dhe transferimi i kompetencave nga 
ndërkombëtarët për tek vendorët, deri te përmbyllja e mbikëqyrjes së pavarësisë nga 
ndërkombëtarët, kishin lënë në hije një prioritet mjaftë të rëndësishëm për vendin sikurse që 
është forcimi i sundimit të ligjit.  

Deri më sot, Kosova ka bërë hapa përpara sa i përket kornizës ligjore dhe ngritjes dhe fuqizimit 
të institucioneve. Një nga çështjet kryesore në luftën kundër korrupsionit është edhe 
kriminalizimi i veprave të caktuara të cilat konsiderohen se kontribuojnë drejt korrupsionit. Me 
hyrjen në fuqi të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës me 1 janar 2013 është arritur një 
progres në drejtim të klasifikimit më të qartë të veprave penale që konsiderohen si vepra 
korruptive. Kodi i ri Penal i Kosovës rregullon me kapituj të veçantë veprat penale kundër 
korrupsionit zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare. Ndikimi i veprave penale të 
korrupsionit është i ndryshëm, dëmet e disave janë jo aq të rëndësishme ndërsa dëmet që burojnë 
nga disa vepra janë kanë ndikim tepër të lartë në shoqëri. Me qëllim të klasifikimit të veprave të 
tilla, të cilat në zhargonin e politikëbërësve janë emëruar si “korrupsion i nivelit të lartë”, 
Kryeprokurori i Shtetit, Kryeprokurorja e EULEX-it, dhe Kryeprokurori i PSRK-së, kanë 
miratuar një Udhëzim për të bërë një klasifikim të tillë.2 Konfiskimi është një nga mjetet më të 
fuqishme në luftimin e krimeve të rënda, përfshirë ato të korrupsionit. Në janar të vitit 2013 ka 

2 Veprat penale të cilat konsiderohen si korrupsion i nivelit të lartë sipas Udhëzimit të nxjerrë  më 13 Nëntor 2013 nga Prokurori i 
Shtetit janë : Lidhja e kontratave të dëmshme, rënduar nga ryshfeti (neni 291 par 2), dhënia e paarsyeshme e dhuratave (neni 
316), arratisja e personave të privuar nga liria, rënduar nga ryshfeti (neni 405 par 2), mundësimi i arratisjes së privuar nga liria, 
rënduar nga ryshfeti (neni 406 par 2), keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar (neni 422), përvetimi në detyrë (neni 425), 
mashtrimi në detyrë (neni 426), Përdorimi i paautorizuar i pasurisë (neni 427), marrja e ryshfetit (neni 429), dhënia e ryshfetit 
zyrtarit publik të huaj (neni 430), ushtrimi i ndikimit (neni 431), nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore (neni 432), 
arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme (neni 435), përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor ( neni 436) 
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hyrë në fuqi Ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër 
penale, me qëllim që të ofrohen mundësi më të mira për konfiskimin e pronës dhe pasurisë së 
fituar kundërligjshëm.3 

Një nga problemet në sistemin e drejtësisë është parashkrimi i lëndëve. Për shembull, në 
Gjykatën Themelore të Pejës, një rast i cili përfshinë marrje dhe dhënie të ryshfetit, ku rasti për 
veprën e parë është afër parashkrimit, ndërsa për të dytën vec është parashkruar.4 Përveç rasteve 
që parashkruhen në mungesë të ndërmarrjes së veprimeve ligjore, ndodh që të arrihet 
parashkrimi i ndjekjes penale menjëherë pas arritjes së lëndës në gjykatë. Kryetari i Gjykatës 
Themelore në Prishtinë thekson se ka rast kur vepra penale është kryer para dhjetë viteve 
ndërkaq është dorëzuar në gjykatë nga prokuroria vetëm katër ose pesë muaj para arritjes së 
parashkrimit të veprës penale që nga koha kur është kryer vepra.5 

Mungesa e bashkëpunimit ndër-institucional ka sjellur probleme shtesë. Në raportin vjetor  2012, 
AKK ka kritikuar prokuroritë kompetente se kanë hedhur poshtë kallëzimet penale pa i ftuar 
zyrtarët e kësaj agjencie për të mbrojtur kallëzimet penale të bëra nga ta, ndërsa prokurorët e 
EULEX-it kanë ftuar zyrtarët të cilët kanë bërë kallëzimet penale gjatë fazës së parë të hetimeve 
dhe gjatë gjithë procedurës.6 

Statistikat jo të sakta kanë qenë gjithnjë sfidë për të analizuar situatën aktuale sa i përket 
kualitetit të punës dhe efikasitetit të prokurorive por edhe nxjerrjes së rekomandimeve për 
përmirësim të situatës. Vetë statistikat e prezantuara në Planin e Veprimit nuk kanë qenë të sakta. 
Institucionet përkatëse si prokuroria, policia, gjykatat dhe Agjencia Kundër korrupsion, nuk kanë 
pasur të dhëna të unifikuara sa i përket shkallës së korrupsionit në nivel vendi.  Kanë ekzistuar 
shifra të ndryshme të korrupsionit të raportuara nga Policia, Prokuroria dhe Gjykatat ndërkaq 
shifra të ndryshme janë publikuar nga organizatat jo-qeveritare që monitorojnë punën e këtyre 
institucioneve në luftën kundër korrupsionit.7 Mekanizmi përcjellës do të jetë një ndihmesë e 
madhe në këtë drejtim për të evituar mospërputhjet dhe për të digjitalizuar procesin e 
menaxhimit të rrjedhës së rasteve. 

Caktimi i Koordinatores Nacionale pas hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit nuk është ndonjë risi 
në sistemin prokurorial. Në vitin 2010, ishte caktuar Koordinatorja Nacionale për rastet e 
korrupsionit. Nga viti 2010 deri në vitin 2013, Koordinatorja Nacionale kishte prezantuar dy 

3 LIGJI Nr. 04/L-140 Për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë së Përfituar me Vepër Penale. Sipas këtij ligji 
prokurori ka të drejtë të kërkojë të fillohet procedura e konfiskimit nëse plotësohen kushtet nga nenet 6, 7 dhe 8 i këtij ligji. 
Prokurori brenda 30 ditësh kur aktgjykimi ka marrë formën e prerë kërkon konfiskimin e pasurisë ndërkaq ai duhet të ofrojë 
prova bindëse që janë plotësuar kushtet ligjore për të kërkuar konfiskimin e pasurisë së fituar kundërligjshëm. 
4 Shih më gjerësisht Gazeta Jeta në Kosovë, qasur më 09 mars 2014 në http://gazetajnk.com/?cid=1,1018,7699, 
http://gazetajnk.com/?cid=1,1027,728  
5 I ftuar në debat në Radio Televizionin e Kosovës me datë 28 shkurt 2013 për të diskutuar rreth sistemit të drejtësisë në vend, 
Kryetari i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi. Shih më gjerësisht debatin që nga minuta e 50-të në 
http://www.youtube.com/ëatch?v=DË82Dz4Er2A&list=PLRrFsdYF5HhLliP8depviBBGzR7xftD-E 
6 Shih Raportin Vjetor të Agjencisë kundër Korrupsion për vitin 2012, fq. 15  
7  Shih raportet e Lëvizjes FOL, “Monitoruesi i Korrupsionit” , raporti vjetor 2012, “ Monitoruesi i Korrupsionit”, gjashtëmujori i 
parë i vitit 2013 dhe Platforma e Statistikave Anti- Korrupsion, ku shfaqen të dhëna të ndryshme nga ato që janë raportuar nga 
Prokuroria e Shtetit. http://levizjafol.org/plateforma-statistikave-anti-korrupsion  
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raporte (përmbledhje) të shkurtra, të cilat në përmbajtje kanë qenë raporte me statistika bazike. 
Përkundër këtij angazhimi, gjatë kësaj periudhe nuk ishte adresuar çështja e statistikave jo të 
sakta, vjetërsimit të rasteve, si dhe cilësia e kryesve, të cilat janë adresuar pas hyrjes në fuqi të 
Planit të Veprimit. 

Problemi kryesor në vend është pandëshkueshmëria e “peshqve të mëdhenj”. Në qoftë se shohim 
sukseset e organit të ndjekjes, Task-Forcës kundër korrupsion brenda PSRK-së, raste të mëdha 
dhe të suksesshme/pjesërisht të suksesshme kanë qenë rasti i Sekretarit Permanent të Ministrisë 
së Shëndetësisë, grupit të përbërë nga gjyqtari, avokati dhe eksperti mjeko-ligjor, ku ishte 
përfshirë edhe konfiskimi i pasurisë brenda dhe jashtë Kosovës. Ndërsa organet e ndjekjes kanë 
zhvilluar spektakël pa prodhuar rezultate dhe kanë shfaqur mungesë të profesionalizmit duke u 
konsideruar kështu edhe raste të persekutimit sikurse që është rasti i Guvernatorit të Bankës 
Qendrore të Kosovës, Drejtorit të Aeroportit, Drejtorit të Postës dhe Telekomunikacionit të 
Kosovës, Drejtorit të Doganave të Kosovës, e kështu me radhë. 

Rrjedhimisht, hetimi dhe ndjekja e korrupsionit në Kosovë është bërë vetëm për vepra penale të 
vlerave tejet të vogla duke dërguar një mesazh tek të gjithë se në këtë vend, ligji zbatohet në 
mënyrë selektive. Përfundimisht, organet e ndjekjes në secilin rast kur nuk e kryejnë detyrën e 
tyre në ndjekje të kryesve të krimit, vihen në funksion të krimit dhe assesi të mbrojtjes së 
interesit shtetëror dhe të qytetarëve.  
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III. RASTET NË FAZËN E HETIMEVE 

a. TRENDI I RASTEVE TË PAZGJIDHURA 

Me 4 nëntor 2014, Këshilli Prokurorial i Kosovës (në vazhdim, KPK) ka miratuar Planin e 
veprimit për rritje të efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit (në vazhdim, 
Plani i Veprimit). Instituti i Kosovës për Drejtësi (në vazhdim, IKD) duke u bazuar në të dhënat 
e pranuara nga Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive (në vazhdim, NjShPP) në 
fund të muajit shkurt/fillim të muajit mars 2014, ka nxjerrë statistikat në vazhdim. Për shkak të 
futjes të të dhënave të shumta në bazë të të dhënave, IKD deklaron se toleranca e gabimeve 
mund të jetë deri në 2%. Tabela në vazhdim ka për qëllim të pasqyrojë trendin e volumit të punës 
nëpër prokurori në tri kohë të caktuara, ditën kur të dhënat janë marrë për bazë për Planin e 
Veprimit (1 tetor 2013), ditën kur Plani i Veprimit ka hyrë në fuqi (4 nëntor 2013), dhe ditën kur 
kemi pasur të dhënat e fundit të futura në bazë të të dhënave (19 shkurt 2014). Për shkak të 
paqartësive në raportimet e mëhershme qoftë nga ana e sistemit prokurorial apo edhe raporteve të 
shoqërisë civile, IKD nuk ka shkuar edhe më larg në kohë për të analizuar këtë trend. 

 1·X·13 4·XI·13 19·II·14 
PRROKURORIA Persona Raste Persona Raste Persona Raste 
PSRK 229 34 227 33 192 32 
PTH Ferizaj 81 33 126 37 77 37 
PTH Gjakovë 64 26 64 26 28 14 
PTH Gjilan 65 22 81 23 47 17 
PTH Mitrovicë 129 61 141 63 128 56 
PTH Pejë 52 35 85 37 60 21 
PTH Prishtinë 756 231 787 233 827 243 
PTH Prizren 173 69 174 69 141 55 

Gjithsejtë: 1,549 511 1,685 521 1,500 475 
Diferenca e numrit të rasteve të pazgjidhura nga 4 nëntor 2013 deri më sot: -11% -8.8% 

Tabela 1 - Trendi i rasteve të pazgjidhura 

Në bazë të kësaj tabele, shohim se me 4 nëntor 2013, Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës (në vazhdim, PSRK) dhe Prokuroritë Themelore (në vazhdim, PTh) kanë pasur në punë 
521 raste të pazgjidhura me 1,685 persona. Duke krahasuar këto shifra me ato të datës 1 tetor 
2013, vërejmë trend të rritjes së rasteve të pazgjidhura. Ndërsa, pas fillimit të zbatimit të planit të 
veprimit, pas 4 nëntor 2013 deri me 19 shkurt 2014, për tre muaj e gjysmë, numri i rasteve të 
pazgjidhura është zvogëluar për 8.8%, që ka rezultuar edhe me zvogëlim prej 11% të numrit të 
personave nën hetime. Të gjitha prokuroritë, përveç PTh Prishtinë, kanë arritur të zvogëlojnë 
numrin e rasteve të pazgjidhura dhe të personave të përfshirë në to. Në PTh Prishtinë, numri i 
rasteve të pazgjidhura në këtë periudhë kohore është rritur për 4.3%, ndërsa i personave të 
përfshirë në këto raste për 5.1%. Sipas këtij trendi, kjo është prokuroria e cila kërkon vëmendjen 
më të madhe nga Koordinatorja Nacionale për Koordinimin e aktiviteteve dhe mbikëqyrjen e 
zbatimit të Planit të Veprimit (në vazhdim, Koordinatorja Nacionale) dhe KPK. 
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Vëmendja e shtuar e KPK-së dhe Koordinatores Nacionale sa i përket zbatimit të Planit të 
Veprimit, angazhimi më i madh i Kryeprokurorëve, angazhimi i një numri më të madh të 
prokurorëve në rastet e korrupsionit, dhe elemente tjera sigurisht se kanë ndikuar në zgjidhje më 
të shpejtë të rasteve. Megjithatë, mbetët të shqyrtohet mungesa e vullnetit të prokurorëve të PTh-
ve për të angazhuar ekspertët kundër korrupsion të PSRK-së, të cilët në bazë të Planit të 
Veprimit do të jenë të qasshëm për të gjithë prokurorët kundër korrupsionit. Përdorimi sa më i 
madh i resurseve në dispozicion, sigurisht se do ndikonte edhe më shumë në rritjen e efikasitetit. 

Nga data 4 nëntor 2013 deri me 19 shkurt 2014, në sistemin prokurorial të Kosovës janë iniciuar 
98 raste të reja për t’u hetuar që përfshijnë 193 persona. 

PRROKURORIA PERSONA RASTE 

PSRK 34 6 
PTH Ferizaj 16 11 
PTH Gjakovë 10 6 
PTH Gjilan 21 18 
PTH Mitrovicë 12 8 
PTH Prizren 15 11 
PTH Pejë 25 17 
PTH Prishtinë 60 21 
Gjithsejtë: 193 98 

Tabela 2 - Rastet e iniciuara nga 4 nëntor 2013 - 19 shkurt 2014 
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b. REGJISTRIMI I TË DHËNAVE NË BAZËN E TË DHËNAVE TË MEKANIZMIT PËRCJELLËS 

Në vazhdimësi, sistemi prokurorial është ballafaquar me probleme sa i përket saktësisë të të dhënave statistikore. Një nga të arriturat 
më të mëdha të sistemit prokurorial është krijimi i Mekanizmit përcjellës ndër-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat 
penale karakteristike (Mekanizmi përcjellës për harmonizim të statistikave), i cili regjistron të gjitha të dhënat sa i përket veprave 
penale karakteristike, ku hyjnë edhe veprat penale të korrupsionit. Përkundër kësaj iniciative, Plani i Veprimit nuk ka përmbajtur 
numrin e saktë të të dhënave statistikore. Tabela më poshtë pasqyron mospërputhjet e statistikave sa i përket rasteve të korrupsionit. 

 GJENDJA SIPAS PLANIT 
TË VEPRIMIT 

Numri i rasteve sipas 
Planit të Veprimit, neni 2, 

Vlerësimi i numrit të 
rasteve të korrupsionit në 

fazën hetimore në 
Prokuroritë 

GJENDJA SIPAS 
MEKANIZMIT PËRCJELLËS 
Sipas bazës të të dhënave të 
përpiluar nga IKD sipas të 

dhënave të marra nga 
NjShPP, Rastet ku kallëzimet 
penale janë pranuar deri më 
30 shtator 2013, që nuk kanë 
qenë të zgjidhura në atë datë, 
dhe janë regjistruar në bazë 
të të dhënave para datës 1 

tetor 2013 

RASTET E 
PAREGJISTRUARA NË KOHË 

Sipas bazës të të dhënave të 
përpiluar nga IKD sipas të 

dhënave të marra nga NjShPP, 
Rastet ku kallëzimet penale 

janë pranuar deri me 30 
shtator 2013, që nuk kanë 

qenë të zgjidhura në atë datë, 
dhe që janë regjistruar në bazë 

të të dhënave pas datës 30 
shtator 2013 

GJENDJA REALE 
Sipas bazës të të dhënave të 
përpiluar nga IKD sipas të 

dhënave të marra nga 
NjShPP, Rastet ku 

kallëzimet penale janë 
pranuar deri me 30 shtator 
2013, që nuk kanë qenë të 
zgjidhura në atë datë, dhe 
që janë regjistruar në bazë 
të të dhënave para dhe pas 

datës 1 tetor 2013 
 Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste 
PSRK 190 33 202 33 27 1 229 34 
PTH Ferizaj 73 30 73 30 8 3 81 33 
PTH Gjakovë 64 26 62 25 2 1 64 26 
PTH Gjilan 42 17 50 17 15 5 65 22 
PTH Mitrovicë 107 56 109 51 20 10 129 61 
PTH Pejë 53 33 43 30 9 5 52 35 
PTH Prishtinë 714 218 577 193 179 38 756 231 
PTH Prizren 153 69 150 66 23 3 173 69 
 1,396 482 1,266 446 283 66 1,549 511 

Tabela 3 - Mospërputhjet e të dhënave dhe futja e të dhënave me vonesë në bazë të të dhënave 

Çështja e informatave dhe statistikave të sakta ka qenë gjithnjë problem sa i përket bërjes së politikave dhe informimit të saktë të 
KPK-së dhe hisedarëve tjerë sa i përket efikasitetit dhe çështjeve tjera. Gjatë raportimit të Kryeprokurorit të Apelit dhe Koordinatores 
Nacionale sa i përket zbatimit të Planit të Veprimit në mbledhjen e KPK-së të mbajtur me 24 janar 2014, anëtarët e KPK-së kishin 
shumë paqartësi, për shkak se të dhënat e prezantuara nuk ishin të njëjta me të dhënat të cilat i posedonin Kryeprokurorët e PTh-ve 
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apo anëtarët e KPK-së. Rrjedhimisht, Kryeprokurori i Shtetit dhe njëherësh Kryetari i KPK-së, kërkoi që këto të dhëna të 
harmonizohen deri në mbledhjen e radhës të KPK-së.8 Në bazë të kësaj është themeluar edhe një Komision për mbikëqyrjen dhe 
verifikimin e të dhënave, i cili ka punuar në verifikimin e të dhënave dhe harmonizimin e këtyre të dhënave në mekanizmin ekzistues 
për harmonizim të statistikave.  Ky Komision ka verifikuar të gjitha rastet nëpër të gjitha prokuroritë dhe ka dorëzuar në KPK një 
raport të detajuar mbi të gjitha mangësitë e identifikuara sa i përket saktësisë së raportimit të prokurorive në Mekanizmin përcjellës 
për harmonizimin e statistikave. Ky raport, i cili është miratuar nga KPK do të jetë një bazë e mirë për të mbajtur llogaridhënës të 
gjitha ata persona brenda sistemit prokurorial për dështimet në përmbushje të detyrave të tyre. Deri më tani, nuk kemi hasur në ndonjë 
procedurë disiplinore të iniciuar sa i përket të gjeturave të raportit, të cilat janë tejet shqetësuese. 

Më poshtë janë paraqitur disa nga të gjeturat që janë paraqitur në Raportin e Komisionit për mbikëqyrjen dhe verifikimin e të dhënave, 
të dërguara nga PTh-të dhe PSRK lidhur me zbatimin e planit për ngritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e 
korrupsionit, të protokolluar me 5 mars 2014 (shih faqe 19-20). 
 
“Komisioni, gjatë verifikimit të të dhënave ka evidentuar edhe mangësitë të cilat kanë mundur të ndikojnë në kualitetin e të dhënave 
statistikore: 

- Mungesa e rregullores për organizimin e brendshëm të prokurorisë; 
- Mos identifikimi i këtij lloji të kallëzimeve penale në regjistrat përkatës nga ana e shefave të shkrimores si dhe shenjëzimi i 

tyre 
- Mos raportimi i të gjitha kallëzimeve penale nga ana e prokurorëve 
- Administrimi i keq i dosjeve të kallëzimeve penale (radhitja e dokumenteve sipas kronologjisë, lidhja e tyre, ...) 
- Raportimi i veprimeve/vendimeve për këtë grup të veprave penale nga zyrtarët jo kompetent (sekretarët juridik) 
- Mospërdorimi i vulave të pranimit në të gjitha rastet e pranuara nëpër prokurori 
- Pranimi i drejtëpërdrejtë i kallëzimeve penale nga prokurori duke i anashkaluar procedurat e shkrimores (mosregjistrimi i tyre 

në shkrimore) 
- Niveli jo i kënaqshëm i bashkëpunimit të prokurorëve me zyrtarët e shkrimores-administratës 
- Mosraportimi (plotësimi i formularit) i veprimeve-vendimeve për zgjidhjen e këtyre rasteve nga prokurorët 
- Kalimi i rastit nga regjistri PPN në regjistrin PP (nuk ka raport të vecantë për mbylljen e rastit dhe kalimin e të njëjtit në 

regjistrin PP) 
- Problemi me gjetjen e dosjeve të rasteve nga regjistri PPN të cilat kanë kaluar në regjistrin PP, të njëjtat janë të futura në dosjet 

e rasteve nga regjistri PP 
- Mungesa e kallëzimit penal dhe dokumenteve tjera në dosje për disa raste të cilat janë dërguar në kompetencë (dosja pa asnjë 

8 Procesverbal nga takimi i 61-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës, mbajtur me 24 janar 2014, Prishtinë. 
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dokument) 
- Marrja e rasteve nga ana e prokurorëve të EULEX-it, si dhe rezervimi i numrave në regjistër, duke mos ofruar informatat e 

domosdoshme zyrtarit të autorizuar të shkrimores për të regjistruar atë 
- Regjistrimi i rasteve të pranuara në kompetencë (data e pranimit ?) 
- Vendosja e më shumë kallëzimeve penale të ndryshme me vepra të ndryshme penale dhe me persona të ndryshëm në një dosje 
- Mungesa e vendimeve për bashkimin apo ndarjen e procedurave për rastet e caktuara 
- Kallëzime penale të pranuara në prokurori, ndërsa të paregjistruara në regjistrin përkatës 
- Parashtrimi i kallëzimit penal nga dy e më shumë parashtrues të kallëzimit të njëjtë penal bëhet fjalë për të njëjtë persona dhe 

për të njëjtat vepra 
- Dosjes i mungon kallëzimi penal (disa nga dosjet) 
- Dërgimi i rasteve nga AKK në PSH dhe pastaj nga PSH nëpër prokuroritë kompetente si pasojë e MB në mes AKK dhe PSH” 
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c. RASTET E PAZGJIDHURA NË SISTEMIN PROKURORIAL, SIPAS PARASHTRUESIT DHE PROKURORISË 

Tabela në vazhdim është hartuar me qëllim që të pasqyrohet se kush janë parashtruesit e kallëzimeve penale të pazgjidhura, dhe cilat 
prokurori janë kompetente për t’u marrë me këto raste. Shpeshherë parashtruesit kanë qenë tejet të shqetësuar për shkak se nuk kanë 
pasur informata të sakta rreth veprimeve që janë ndërmarrë për rastet e tyre. Një nga institucionet më të zëshme ka qenë Agjencia 
Kundër Korrupsion (në vazhdim, AKK). 

Parashtruesi PSRK PTH 
Ferizaj 

PTH 
Gjakovë 

PTH 
Gjilan 

PTH 
Mitrovicë 

PTH 
Prizren 

PTH 
Pejë 

PTH 
Prishtinë 

Numri i 
përgjithshëm 

Nuk është identifikuar        3 3 
AKK 30 16 6 7 8 25 4 257 353 
ATK        2 2 
Dogana e Kosovës 9 4      3 16 
EULEX 26    1   9 36 
IPK    1 19 5  7 32 
PK 81 50 14 31 84 81 53 336 730 
Qytetari 43  6 2 13 13 1 24 102 
I dëmtuari 2 5 2 6 1 6  82 104 
Organi i administratës komunale 1 1    2   4 
Agjencioni Kosovar i Pronës      1   1 
E pranuar në kompetencë      2   2 
Titullari i pronës, OP të dëmtuar     2 6  57 65 
Autoriteti Pyjor i Kosovës  1      2 3 
Prokurori me vetiniciativë       2 45 47 

Grand Total 192 77 28 47 128 141 60 827 1500 
Tabela 4 - Rastet e pazgjidhura 

Në sistemin prokurorial nuk janë zgjidhur ende rastet që përfshijnë 1500 persona, ku rastet që përfshijnë 353 nga këta persona janë 
iniciuar nga AKK. Këto statistika e bëjnë të qartë se AKK me të drejtë ka ngritur shqetësimet rreth mungesës së efikasitetit të sistemit 
prokurorial për të zgjidhur rastet e ngritura nga kjo Agjenci. Përndryshe shqetësuese është edhe numri i rasteve të pazgjidhura të cilat 

15 
 



Instituti i Kosovës për Drejtësi  Mars 2014 

iniciohen nga Qytetarët, të Dëmtuarit, dhe Titullarët e pronës, OP të dëmtuar, të cilat bashkërisht përbëjnë raste me 271 persona, apo 
18.1% të të gjithë personave në rastet e pazgjidhura.  

Vepra Penale Numri i personave Numri i rasteve 

Arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme 126 4 
Dhënia e ryshfetit 20 11 
Falsifikim i dokumentit zyrtar 68 17 
Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar 1117 354 
Marrja e ryshfetit 24 15 
Mashtrimi në detyrë 16 9 
Përvetësimi në detyrë 61 24 
Ushtrim i ndikimit 6 3 
Keqpërdorim i autorizimeve ekonomike 17 7 
Keqpërdorim i informatës zyrtare 1 

 Konflikt i interesit 1 1 
Lidhja e kontratës së dëmshme 4 2 
Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, ose i të ardhurave, ose dhuratave, ose dobisë tjetër 22 22 
Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore 7 4 
Përdorim i paautorizuar i pasurisë 2 1 
Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar 6 

 Zbulimi i fshehtësisë zyrtare 2 1 
Përgjithësi: 1500 475 

Tabela 5 - Rastet e pazgjidhura sipas veprës penale
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d. RASTET E PAZGJIDHURA NDËR VITE 

Është tejet e rëndësishme që publiku dhe sistemi prokurorial të jenë në dijeni të plotë sa i përket 
kohës së pranuar të rasteve që i kanë në punë. Tabela më poshtë paraqet edhe se sa të vjetra janë 
rastet e pazgjidhura (statistikat janë me persona) dhe parashtruesi i kallëzimit penal. 

 

Para 
jan 

2005 

Jan -
dhje 
2005 

Jan-
dhje 
2006 

Jan-
dhje 
2007 

Jan-
dhje 
2008 

Jan-
dhje 
2009 

Jan-
dhje 
2010 

Jan-
dhje 
2011 

Jan-
dhje 
2012 

Jan-
dhje 
2013 

Jan-
mar 

2014 
Nuk është identifikuar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

AKK 0 0 0 6 16 0 30 27 102 143 29 

ATK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Dogana e Kosovës 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 

EULEX 0 0 0 0 0 0 12 12 1 11 0 

IPK 0 0 0 0 0 0 0 1 10 18 3 

PK 7 0 11 21 26 13 61 46 88 411 46 

Qytetari 3 0 0 0 0 2 10 25 28 30 4 

I dëmtuari 0 6 1 7 1 1 11 11 7 53 6 
Organi i administratës 
komunale 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 

Agjencioni Kosovar i 
Pronës 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

E pranuar në 
kompetencë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Titullari i pronës, OP 
të dëmtuar 2 0 4 2 22 7 5 0 16 2 5 

Autoriteti Pyjor i 
Kosovës 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

Prokurori me 
vetiniciativë 0 0 0 0 0 0 0 41 0 6 0 

Totali gjatë 
periudhës 16 6 16 36 65 24 131 165 253 692 96 

Totali kumulativ 16 22 38 74 139 163 294 459 712 1404 1500 
Tabela 6 - Rastet e pazgjidhura ndër vite 

Sipas këtyre të dhënave, Doganat e Kosovës kanë dorëzuar raste që përfshijnë katër persona para 
janarit 2005, e që ende nuk janë zgjidhur.  Janë gjithsejtë 294 persona, rastet e të cilëve janë 
iniciuar para janarit 2011 dhe të cilat nuk janë zgjidhur ende. Për më tepër, shumë raste të vjetra 
rrezikojnë edhe të arrijnë afatin e parashkrimit absolut. 
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Grafiku më lartë tregon për numrin e personave të përfshirë në rastet të cilat janë të pazgjidhura 
nëpër prokuroritë e vendit, sipas periudhës kur është bërë parashtrimi i kallëzimit penal. Kjo 
tregon që shumica e rasteve të pazgjidhura janë iniciuar pas vitit 2011. Megjithatë, është tepër 
shqetësuese për rastet para këtij viti për shkak se bëhet fjalë për raste që janë më të vjetra se tre 
vjet, ku gjithnjë e më e vështirë bëhet ndjekja dhe gjykimi i suksesshëm i këtyre rasteve. 

e. ZGJIDHJA E RASTEVE PAS 4 NËNTOR 2013 

Tabela më poshtë pasqyron efikasitetin e prokurorive në zgjidhjen e rasteve. Nga 4 nëntor 2013 
deri me 19 shkurt 2014, prokuroritë kanë pranuar raste që kanë përfshirë 193 persona. Ndërsa në 
periudhën e njëjtë janë zgjidhur rastet që përfshijnë 379 persona. Tabela më poshtë jep një 
pasqyrë të efikasitetit të secilës prokurori. 

 

Akuza të 
drejtpërdrejta 

Akuzë pas 
hetimeve Hedhje Pushim Urdhër 

ndëshkimor Total: 

PSRK  13 5 51  69 

PTH Ferizaj 2 12 13 1 37 65 

PTH Gjakovë  36 7 3  46 

PTH Gjilan  18 14 23  55 

PTH Mitrovicë 2 1 23 1  27 

PTH Prizren 2 10 27 9  48 

PTH Pejë 4 15 6 24  49 

PTH Prishtinë  12 4 4  20 

Total: 10 117 99 116 37 379 
Tabela 7 - Zgjidhja e rasteve pas 4 nëntor 2013 
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Rastet që kanë përfshirë 56.7% të personave [nga numri i përgjithshëm i personave në rastet e 
zgjidhura] janë zgjidhur me Hedhje apo Pushim të hetimeve. Në rastet e Hedhjes, kallëzimet 
penale janë parashtruar nga: 

Parashtruesi Persona 
AKK 20 
I dëmtuari 10 
IPK 1 
PK 53 
Qytetari 3 
Titullari i pronës, OP të dëmtuar 12 
Përgjithësi 99 

Tabela 8 - Rastet e hedhura 

Nga kjo tabelë del se Policia e Kosovës (në vazhdim, PK) duhet t’i kushtoj më shumë rëndësi 
mënyrës se si i përpilon kallëzimet penale, duke pasur parasysh shkallën kaq të lartë të hedhjes 
së kallëzimeve penale që parashtrohen nga PK. Gjithashtu AKK duhet të reflektojë në këtë 
drejtim. 
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[RASTET NË FAZËN E 
GRUMBULLIMIT TË 

INFORMATAVE 
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IV. RASTET NË FAZËN E GRUMBULLIMIT TË INFORMATAVE 

a. PERSONAT E PËRFSHIRË NË RASTET E PAZGJIDHURA ME 4 NËNTOR 2013 

Prokuroritë e Kosovës kanë pasur në punë (në procesin e grumbullimit të informatave) me 4 
nëntor 2013, 285 raste me 641 persona, të cilat kanë qenë të pazgjidhura. Këto raste janë 
paraqitur sipas parashtruesit të informatave. 

Parashtruesi Numri i personave Numri i rasteve 
Agjencioni Kosovar i Pronës 4 1 
AKK 88 29 
ATK 4 1 
Auditori Gjeneral 4 1 
Autoriteti Pyjor i Kosovës 9 2 
Dëmtuari 140 55 
Dogana e Kosovës 3 1 
E pranuar në kompetencë 2 1 
EULEX 7 2 
IPK 21 12 
Organi i administratës komunale 1 1 
PK 275 139 
Prokurori me vetiniciativë 11 10 
Qytetari 44 19 
Titullari i pronës, OP të dëmtuar 28 11 
Përgjithësi 641 285 

Tabela 9 - Personat e përfshirë në rastet e pazgjidhura 

Nga këto raste si dhe tjera që janë pranuar më vonë, Prokuroritë kanë arritur që të zgjidhin 30 
raste me 56 persona, sikurse në vijim. 

Parashtruesi Numri i personave Numri i rasteve 
AKK 9 2 
Dëmtuari 5 5 
E pranuar në komptencë 2 1 
IPK 7 3 
PK 11 10 
Prokurori me vetiniciativë 4 3 
Qytetari 18 6 
Përgjithësi: 56 30 

Tabela 10 - zgjidhja e rasteve gjatë kësaj periudhe 
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b. RASTET E PAZGJIDHURA SHKURT 2014 

Në fund të muajit shkurt 2014, nëpër prokuroritë e Kosovës kanë mbetur të pazgjidhura në fazën 
e grumbullimit të informatave, 255 raste me 585 persona. Tabela më poshtë paraqet rastet e 
pazgjidhura sipas parashtruesve: 

Parashtruesi Numri i personave Numri i rasteve 
Agjencioni Kosovar i Pronës 4 1 
AKK 79 27 
ATK 4 1 
Auditori Gjeneral 4 1 
Autoriteti Pyjor i Kosovës 9 2 
Dëmtuari 135 50 
Dogana e Kosovës 3 1 
EULEX 7 2 
IPK 14 9 
Organi i administratës komunale 1 1 
PK 264 129 
Prokurori me vetëiniciativë 7 7 
Qytetari 26 13 
Titullari i pronës, OP të dëmtuar 28 11 
Grand Total 585 255 

Tabela 11 - Rastet e pazgjidhura 

Pjesa dërrmuese e këtyre rasteve gjenden në PTh Prishtinë, ndërsa prokuroritë tjera kanë numër 
më të vogël. Tabela më poshtë paraqet edhe gjendjen me prokuroritë tjera: 

Prokuroria Numri i personave Numri i rasteve 
PSRK 37 17 
PTH Ferizaj 37 26 
PTH Gjakovë 17 11 
PTH Gjilan 1 1 
PTH Mitrovicë 40 22 
PTH Pejë 38 17 
PTH Prishtinë 402 154 
PTH Prizren 13 7 
Grand Total 585 255 

Tabela 12 - Rastet e pazgjidhura sipas prokurorisë 
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c. VJETËRSIA E RASTEVE TË PAZGJIDHURA 

Në sistemin prokurorial të Kosovës, rastet në proces të grumbullimit të informatave të cilat tash 
janë të pazgjidhura, janë pranuar gjatë periudhave: 

 

Sikurse e vërejmë më lartë kemi një numër të madh të rasteve dhe personave, ku këto raste janë 
iniciuar shumë më herët, do të thotë në periudhat para vitit 2011. 
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V. PËRMBUSHJA E OBLIGIMEVE TË PLANIT TË VEPRIMIT 

Plani i Veprimit ka përcaktuar qartë obligimet e PTh-ve dhe PSRK-së sa i përket afateve kohore 
për kryerjen e detyrave në kuadër të planit si dhe përgjegjësitë konkrete. Në këtë drejtim, IKD ka 
vendosur indikatorë për të bërë matjen e zbatimit të Planit të Veprimit nga të gjithë akterët e 
përfshirë. Hulumtimi i IKD-së gjen se asnjë prej Kryeprokurorëve të PTh-ve, në të cilat ka pasur 
raste të parashkrimit pas hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit, nuk ka raportuar në KPK, përkundër 
obligimit të përcaktuar në nenin 3, pika 2 e këtij plani. IKD ka evidentuar raste të parashkrimit 
në PTh Prishtinë, Ferizaj, Prizren dhe Mitrovicë, të cilat nuk janë raportuar në KPK. Raporte të 
tilla nuk janë raportuar as te Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit.  

Obligim tjetër, i cili ka paraparë identifikimin e lëndëve dhe ndarjen e tyre sipas kompetencës të 
përcaktuar në nenin 5.2 të Planit të Veprimit, të gjithë Kryeprokurorët kanë deklaruar se e kanë 
përmbushur. Të gjithë Kryeprokurorët kanë deklaruar se nuk ka pasur raste që nuk janë raportuar 
në regjistrat e kallëzimeve penale sipas nenit 5.2 të Planit të Veprimit.  

Obligimi tjetër për të caktuar lëndët me prioritet absolut dhe që të ndajnë ato sipas cilësisë së 
kryesve, sipas deklarimeve të Kryeprokurorëve është përmbushur. IKD gjen se nuk ka një 
praktikë unike të ndarjes së lëndëve nëpër prokurori sa i përket angazhimit të prokurorëve në 
këto raste. Përderisa në PSRK dhe PTh-të, lëndët e korrupsionit janë ndarë te disa prokurorë të 
Departamentit të Krimeve të Rënda, në PTh Pejë, Kryeprokurori ka caktuar në lëndët e 
korrupsionit vetëm një prokurore nga Departamenti i Krimeve të Rënda. Ndërsa, Koordinatorja 
Nacionale ka deklaruar se janë 40 prokurorë të përfshirë në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. 

Sa i përket zbatimit të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me sekuestrimin dhe konfiskimin e 
dobisë pasurore të fituar me vepër penale, sipas nenit 7.3 të Planit të Veprimit, Kryeprokurorët 
deklarojnë se nuk ka pasur raste të mëdha të sekustrimit dhe konfiskimit të aseteve. Përjashtim 
bën Kryeprokurori i PTh Prishtinë, i cili deklaron se në tri raste janë zbatuar këto dispozita, pas 
hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit.  

IKD gjen se neni 7.1 i Planit të Veprimit, i cili obligon Kryeprokurorët që të mbajnë takime të 
rregullta me PK-në, AKK-në dhe institucionet tjera është zbatuar pjesërisht. Kryeprokurorët kanë 
deklaruar se kanë mbajtur takime të rregullta me PK-në, por shqetësuese është fakti se nuk është 
mbajtur asnjë takim me zyrtarët e AKK-së, përkundër faktit se AKK është parashtruesi i dytë më 
i madh i rasteve të pazgjidhura të korrupsionit. 

IKD gjen se zbatimi i nenit 8. 2 të Planit të Veprimit për të raportuar për mbarëvajtjen e zbatimit 
të planit nuk është respektuar nga Kryeprokurorët dhe Koordinatorja Nacionale kundër 
Korrupsionit. Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit ka deklaruar se në janar 2014 kanë 
raportuar me shkrim të gjithë Kryeprokurorët. Ndërsa, afati për raportim të rregullt mujor te 
Koordinatorja Nacionale nuk është respektuar  nga Kryeprokurorët. Afati i njëjtë për raportim të 
Koordinatores Nacionale në Këshill KPK nuk është respektuar, njëjtë sikurse Kryeprokurorët. 
Në këtë drejtim ka ndikuar mospërputhja e statistikave për lëndët e korrupsionit, për të cilat 
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Kryeprokurori i Shtetit ka krijuar një Komision për Mbikëqyrjen dhe Verifikimin e këtyre 
lëndëve.  

IKD gjen se neni 10.1 i Planit të Veprimit është shfrytëzuar minimalisht nga prokurorët. Pesë 
ekspertët kundër korrupsion të PSRK-së të ofruar për Prokuroritë Themelore janë ftuar vetëm në 
një rast nga Prokuroria Themelore e Gjilanit. Në këtë rast janë ftuar 2 ekspertë për të ndihmuar 
prokurorët, ndërsa Prokuroritë e tjera asnjëherë nuk i kanë ftuar. 

IKD gjen se neni 13.1 i Planit të Veprimit sa i përket komunikimit me publikun ka pasur ngecje. 
Obligimet që dalin nga Plani i Veprimit në këtë drejtim obligojnë Koordinatoren Nacionale që 
çdo dy javë të informoj publikun rreth zbatimit të këtij plani. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur. 
Plani i Veprimit ka hyrë në fuqi me datën 4 nëntor 2013, ndërsa deri më tash Koordinatorja 
Nacionale, ka mbajtur 2 konferenca (konferenca e parë është mbajtur me 21 janar 2014, ndërsa 
konferenca e dytë është mbajtur me 14 mars 2014). Arsye për këtë, sipas Koordinatores 
Nacionale është mospërputhja e statistikave me mekanizmin përcjellës, e cila ka rezultuar pas 
mbledhjes së KPK-së, për të cilën gjë Kryeprokurori i Shtetit ka marrë vendim për formimin e 
Komisionit për Mbikëqyrje dhe Verifikim të të Dhënave, puna e të cilit ka zgjatur më tepër se 15 
ditë, dhe duke e pritur raportin final të këtij komisioni është shtyrë koha për komunikim me 
publikun.  

IKD gjen se sa i përket masave për mos zbatim të Planit të Veprimit, deri në kohën e raportimit 
nuk ka ndonjë masë të iniciuar apo shqiptuar nga Kryeprokurorët. Koordinatorja Nacionale 
deklaron se në mbledhjen e KPK-së të mbajtur me datën 25 shkurt 2014, Komisioni për 
Mbikëqyrje dhe Verifikim të të Dhënave ka paraqitur raportin, i cili ka nxjerrë në pah mangësi të 
caktuara. Kryeprokurori i Shtetit ka rekomanduar që të gjitha ato prokurori ku janë konstatuar 
mungesa, dhe ato mungesa mund t’i atribuohen neglizhencës, apo mos vullnetit të punëtorëve të 
prokurorive t’i zbatojnë vendimet e KPK-së që të fillojnë procedurat disiplinore ndaj tyre, në të 
kundërtën KPK do të fillojë procedura disiplinore ndaj Kryeprokurorëve. Deri tash nuk ka 
ndonjë raportim për ndonjë veprim në këtë drejtim. 
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OBLIGIMI AFATI KOHOR PËRGJEGJËS KOMENT 
Raport i veçantë i arsyetuar për çdo 
rast që ka arritur afatin e parashkrimit 
(neni 3.2 PV-së) 

Në kohën sa më të 
shpejtë 

Prokuroria përkatëse 
(Kryeprokurori) raporton tek KPK 

 

PSRK Koordinatorja Nacionale: Nuk ka asnjë raport/informacion për rast të tillë. 
Zv. Kryeprokurorja: Nuk ka pasur parashkrime. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja Nacionale: Nuk ka asnjë raport/informacion për rast të tillë. 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur parashkrime. 

PTH  Prizren Koordinatorja Nacionale: Nuk ka asnjë raport/informacion për rast të tillë. 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur ndonjë rast të parashkrimit. 

PTH  Pejë Koordinatorja Nacionale: Nuk ka asnjë raport/informacion për rast të tillë. 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur rast të parashkrimit. 

PTH  Gjakovë Koordinatorja Nacionale: Nuk ka asnjë raport të tillë / nuk ka informacion për ndonjë rast të tillë 
Kryeprokurorja: Nuk ka pasur rast të tillë. 

PTH  Ferizaj Koordinatorja Nacionale: Nuk ka asnjë raport/informacion për rast të tillë. 
Kryeprokurori: Ka rast të parashkrimit, që është transferuar nga Prishtina, por që nuk është 
përpiluar raport i veçantë ende.  

PTH  Mitrovice Koordinatorja Nacionale: Nuk ka asnjë raport/informacion për rast të tillë. 
Kryeprokurori: Raste të anës veriore të Mitrovicës janë parashkruar dhe për këto është njoftuar 
Këshilli. 

PTH  Gjilan Koordinatorja Nacionale: Nuk ka asnjë raport/informacion për rast të tillë. 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur asnjë rast. 

Plani i identifikimit të lëndëve dhe 
ndarja e tyre sipas kompetencës (neni 
5.1 PV-së) 

Në kohë sa më të 
shpejtë pas hyrjes në 
fuqi të PV-së 

Kryeprokurorët e prokurorive 
përkatëse dhe PRSK-së 

 

PSRK Koordinatorja Nacionale: Janë mbajtur kolegjume për t’u zgjidhur lëndët e 
korrupsionit. 
Zv. Kryeprokurorja: Është bërë. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja Nacionale: Janë mbajtur kolegjume për t’u zgjidhur lëndët e korrupsionit. 
Kryeprokurori: Është bërë. 

PTH  Prizren Koordinatorja Nacionale: Janë mbajtur kolegjume për t’u zgjidhur lëndët e korrupsionit. 
Kryeprokurori: Rastet janë ndarë sipas radhës dhe në çdo kolegjium diskutohen rastet e 
korrupsionit. 

PTH  Pejë Koordinatorja Nacionale: Janë mbajtur kolegjume për t’u zgjidhur lëndët e korrupsionit. 
Kryeprokurori: Janë identifiku lëndët, një prokurore merret me rastet kundër korrupsionit dhe asaj i 
janë dërguar lëndët. 
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PTH  Gjakovë Koordinatorja Nacionale: Janë mbajtur kolegjume për të u zgjidhur lëndët e korrupsionit 
Kryeprokurorja: Gjatë transferimit të lëndëve janë bërë ndarjet, dhe janë kryer ato që kanë pasur 
prioritet. 

PTH  Ferizaj Koordinatorja Nacionale: Janë mbajtur kolegjume për t’u zgjidhur lëndët e korrupsionit  
Kryeprokurori: Me fillim është bërë identifikimi dhe ndarja. 

PTH  Mitrovicë Koordinatorja Nacionale: Janë mbajtur kolegjume për t’u zgjidhur lëndët e korrupsionit. 
Kryeprokurori: Është bërë identifikimi i lëndëve dhe ndarja e tyre tek prokurorët 

PTH  Gjilan Koordinatorja Nacionale: Janë mbajtur kolegjume për t’u zgjidhur lëndët e korrupsionit. 
Kryeprokurori: Ka pasur kolegjium, çdo muaj takohemi me sektor të ndryshëm, me hetues të 
krimeve të rënda. 

Identifikimi i rasteve që mund të mos 
jenë të raportuara në regjistër të 
kallëzimeve penale (neni 5. 2 i PV-së)  

Në kohë sa më të 
shpejtë 

Kryeprokurorët e prokurorive 
përkatëse dhe PRSK-së 

 

PSRK Koordinatorja nacionale: Fillimisht është bërë një verifikim nga Prokuroritë, ndërsa 
më vonë është formuar edhe Komisioni për mbikëqyrje dhe verifikim të të dhënave 
(me vendim të Kryeprokurorit) 
Zv. Kryeprokurorja: Nuk ka pasur raste të tilla. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja nacionale: Fillimisht është bërë një verifikim nga Prokuroritë, ndërsa 
më vonë është formuar edhe Komisioni për mbikëqyrje dhe verifikim të të dhënave 
(me vendim të Kryeprokurorit) 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur raste të tilla. 

PTH  Prizren Koordinatorja nacionale: Fillimisht është bërë një verifikim nga Prokuroritë, ndërsa 
më vonë është formuar edhe Komisioni për mbikëqyrje dhe verifikim të të dhënave 
(me vendim të Kryeprokurorit) 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur raste të cilat nuk janë regjistruar, madje kemi një 
administrim tepër të mirë të regjistrave. 

PTH  Pejë Koordinatorja nacionale: Fillimisht është bërë një verifikim nga Prokuroritë, ndërsa 
më vonë është formuar edhe Komisioni për mbikëqyrje dhe verifikim të të dhënave 
(me vendim të Kryeprokurorit) 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur raste që nuk janë në regjistra. 

PTH  Gjakovë Koordinatorja nacionale: Fillimisht është bërë një verifikim nga Prokuroritë, ndërsa 
më vonë është formuar edhe Komisioni për mbikëqyrje dhe verifikim të të dhënave 
(me vendim të Kryeprokurorit) 
Kryeprokurorja: Nuk ka pasur rast të tillë, të gjitha kanë qenë të regjistruara. 

PTH  Ferizaj Koordinatorja nacionale: Fillimisht është bërë një verifikim nga Prokuroritë, ndërsa 
më vonë është formuar edhe Komisioni për mbikëqyrje dhe verifikim të të dhënave 
(me vendim të Kryeprokurorit) 
Kryeprokurori: Janë bërë të gjitha identifikimet. 
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PTH  Mitrovicë Koordinatorja nacionale: Fillimisht është bërë një verifikim nga Prokuroritë, ndërsa 
më vonë është formuar edhe Komisioni për mbikëqyrje dhe verifikim të të dhënave 
(me vendim të Kryeprokurorit) 
Kryeprokurori: nuk ka pasur. 

PTH  Gjilan Koordinatorja nacionale: Fillimisht është bërë një verifikim nga Prokuroritë, ndërsa 
më vonë është formuar edhe Komisioni për mbikëqyrje dhe verifikim të të dhënave 
(me vendim të Kryeprokurorit) 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur raste të tilla, përveç disa ndryshimeve të vogla 
statistikore që janë përmirësuar me kohë. 

Caktimi i lëndëve me prioritet absolut 
dhe të ndara sipas cilësisë së kryesve 
(neni 6. 3 i PV-së) (sa prokurorë janë 
angazhuar para dhe pas PV-së) 

Në kohë sa më të 
shpejtë 

Kryeprokurorët dhe prokurorët e 
prokurorive përkatëse  

 

PSRK Koordinatorja Nacionale: Sigurisht që rastet janë për shkak të UA për definim të korrupsionit të 
nivelit të lartë, prokurorët nuk i ka të ndarë. 
Zv. Kryeprokurorja: Rastet e korrupsionit janë trajtuar me prioritet, mirëpo nuk është bërë ndarja e 
tyre sipas cilësisë së kryesve për shkak se nuk kemi shumë raste të korrupsionit. Kanë qenë të 
angazhuar dy prokurorë, ndërsa tani janë shtatë. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja nacionale: të gjithë prokurorët 
Kryeprokurori: Është bërë prioritizimi sipas cilësisë së kryesve, janë angazhuar të gjithë prokurorët 
e Departamentit të Krimeve të Rënda. 

PTH  Prizren Koordinatorja nacionale: të gjithë prokurorët 
Kryeprokurori: Prokurori i çështjes i vlerëson lëndët se cilat duhet të jenë me prioritet. Me kohë, 
para nënshkrimit të Planit të Veprimit, rastet kundër korrupsionit janë caktuar si lëndë me prioritet 
dhe me to merren gjashtë prokurorë të krimeve të rënda, prandaj nuk ka prokurorë shtesë pas 
Planit të Veprimit. 

PTH  Pejë Koordinatorja Nacionale: vetëm një prokuror i angazhuar 
Kryeprokurori: Vetëm një nga katër prokurorët e Departamentit për Krime të Rënda merret me 
rastet kundër korrupsionit. 

PTH  Gjakovë Koordinatorja Nacionale: të gjithë prokurorët 
Kryeprokurorja: Nuk ka pasur raste aq shumë të rënda, por që të gjitha janë në punë paralelisht, 
janë dy prokuorrë në krime të rënda të cilët merren me këto raste. 

PTH  Ferizaj Koordinatorja Nacionale: të gjithë prokurorët  
Kryeprokurori: Veprat që i kemi pasur janë të një date të mëhershme, prioretizimi është bërë në 
bazë të cilësisë së kryesve dhe shumës. 

PTH  Mitrovicë Koordinatorja nacionale: të gjithë prokurorët 
Kryeprokurori: Dy prokurorë në Departamentin për Krime të Rënda janë marrë dhe vazhdojnë të 
merren me lëndët e korrupsionit. 
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PTH  Gjilan Koordinatorja nacionale: të gjithë prokurorët 
Kryeprokurori: Është bërë caktimi i këtyre lëndëve me prioritet absolut, është bërë identifikimi i 
rasteve sipas shumës dhe kryesit, dhe pas hyrjes në fuqi të Udhëzimit për definim të korrupsionit të 
nivelit të lartë, është duke u zbatuar edhe ky udhëzim. Janë angazhuar të gjithë prokurorët e 
Prokurorisë. 

Zbatimi i dispozitave ligjore që kanë të 
bëjnë me sekuestrimin dhe konfiskimin 
e dobisë pasurore të fituar me vepër 
penale (neni 7.3 i PV-së) 

Gjatë tërë kohës Kryeprokurorët dhe prokurorët e 
prokurorive përkatëse 

  

PSRK Zv. Kryeprokurorja: Nuk janë zbatuar. 
PTH  Prishtinë Kryeprokurori: Janë zbatuar në tri raste. 
PTH  Prizren Kryeprokurori: Sa i përket pronave dhe të mirave tjera nuk ka pasur konfiskim por ka pasur 

konfiskim në dy raste, në një rast shuma e të hollave për falsifikim dhe një tjetër sasi e drogës. 
PTH  Pejë Kryeprokurori: Nuk ka konfiskim. 
PTH  Gjakovë Kryeprokurorja: Në fund dy raste të marrjes së ryshfetit, sipas detyrës zyrtare është kërkuar të 

sekuestrohet dobia pasurore, shuma të cilën e kanë marrë, por nuk ka pasur raste të ngrirjes së 
aseteve. 

PTH  Ferizaj Kryeprokurori: Deri më tani në raste të korrupsionit, nuk ka pasur vlerë të madhe, nuk ka pasur as 
kërkesa për sekuestrim dhe konfiskim të dobisë pasurore. 

PTH  Mitrovicë Kryeprokurori: Janë zbatuar këto dispozita. 
PTH  Gjilan Kryeprokurori: Nuk është përdorur kjo dispozitë, tash do i kushtohet më shumë rëndësi. 

Takime të rregullta me PK-në, AKK-në 
dhe institucionet tjera (neni 7.1) 

Përgjatë tërë kohës Kryeprokurori i prokurorisë 
përkatëse 

Koordinatorja nacionale: kam 
pasur takime me Kryeprokurorët, 
por jo me AKK-në 

PSRK Zv. Kryerprokurorja: Kemi pasur takime me PK-në, me ATK-në, dhe me institucione tjera, mirëpo, 
nuk ka pasur asnjë takim me AKK-në. 

PTH  Prishtinë Kryeprokurori: Kemi pasur takime me PK-në mirëpo jo me AKK-në. 
PTH  Prizren Kryeprokurori: Takime të rregullta me njësitë e ndryshme të policisë, takime të Kryeprokruorit me 

prokurorët, dhe shqyrtimi i rasteve. 
PTH  Pejë Kryeprokurori: Me AKK-në kurrë nuk kemi pasur takim, ndërsa me polici po. 
 PTH  Gjakovë Kryeprokurorja: Të gjitha rastet udhëhiqen nga unë, prokurorët ngarkohen vetëm në fazën e 

denoncimit penal. Prokurorët që kanë pasur lëndë kanë pasur kontakte me AKK-në, ndërsa me 
PK-në të rregullta. 

PTH  Ferizaj Kryeprokurori: Kemi pasur takime me institucionet relevante. 
 PTH Mitrovicë Kryeprokurori: Me Policinë e Kosovës kemi takime të rregullta, ndërsa me institucionet tjera më 

rrallë. 
PTH Gjilan Kryeprokurori: Takime të rregullta mujore me hetuesit. 
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Raportim i obligueshëm për 
mbarvashmërinë e planit (neni 8. 2 i 
PV-së ) 

Çdo fund muaji Kryeprokurori i prokurorisë 
përkatëse tek Komisioni i KPK-se 
për Koordinim e rasteve të 
korrupsionit (Koordinatorja 
Nacionale) 

 

PSRK Koordinatorja nacionale: Janar 2014, raportim në kuadër të planit të veprimit, me letër. 
Zv. Kryeprokurorja: Gjithë është bërë. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja nacionale: Janar 2014, raportim në kuadër të planit të veprimit, me letër. 
Kryeprokurori: Është bërë raportim i rregulltë. 

PTH  Prizren Koordinatorja nacionale: Kryeprokurori Hoxha ka raportuar një herë me datën 24 janar 2014 për 
mbarëvajtjen e zbatimit të PV-së, duke e njoftuar për ndarjen e lëndëve dhe metodologjinë e punës 
ku për çdo javë mbajnë mbledhje të kolegjiumit për t’u njoftuar rreth zbatimit të PV-së. 
Kryeprokurori: Kemi bërë raportim të rregullt, gjithashtu raportim në Këshill Prokurorial por edhe 
raportim sa herë është kërkuar nga Koordinatorja Nacionale. 

PTH  Pejë Koordinatore Nacionale: Janar 2014, raportim në kuadër të planit të veprimit, me letër. 
Kryeprokurori: Kemi bërë raportim të rregullt tek Koordinatorja Nacionale. 

 PTH  Gjakovë Koordinatorja nacionale: Janar 2014, raportim në kuadër të planit të veprimit, me letër. 
Kryeprokurorja: Janë të gjitha në tabularë, ku regjistrohet secila lëndë, në secilën fazë.  

PTH  Ferizaj Koordinatorja nacionale: Janar 2014, raportim në kuadër të planit të veprimit, me letër.  
Kryeprokurori: Në bazë të kërkesës janë dorëzuar raportimet. Shënimet janë në bazë të të 
dhënave, dhe ato përditësohen në vazhdimësi. 

 PTH Mitrovicë Koordinatorja Nacionale: Janar 2014, raportim në kuadër të planit të veprimit, me letër. 
Kryeprokurori: Ka pasur raportime të rregullta mujore, së bashku me raportimin e përgjithshëm 
është bërë edhe raportimi ndaras për rastet e korrupsionit. 

PTH Gjilan Koordinatorja nacionale: Janar 2014, raportim në kuadër të planit të veprimit, me letër. 
Kryeprokurori: Kemi bërë raportimet sipas kërkesave të Koordinatores. 

Dy vlerësimet paraprake të PV (neni 8. 
3 dhe 8.4 i PV-së) 
 

1. Në javën e parë të 
janarit 2014  
 
2. Në javën e parë të  
prillit 2014 

Këshilli Prokurorial i Kosovës Koordinatorja nacionale: 
Kryeprokurorët kanë raportuar në 
mbledhjen e KPK-së të mbajtur 
me 24 janar 2014. Si rezultat ka 
ardhur edhe vendimi i 
Kryeprokurorit për të themeluar 
Komisionin për mbikëqyrje dhe 
verifikim, i cili ka raportuar në 
mbledhjen e KPK-së të mbajtur 
me 25 shkurt 2014. 

Vlerësimi i gjithëmbarshëm i PV (neni 
8.5 i PV-së ) 

30 qershor 2014 Këshilli Prokurorial i Kosovës 
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Pesë ekspertët kundër korrupsion të 
PSRK-së do të ndihmojnë PTH lidhur 
me lëndët e parapara në PV (neni 10. 
1 i PV-së) 

Gjatë tërë kohës së 
zbatimit të PV-së 

Ekspertët e PSRK-së do të 
ndihmojnë Kryeprokurorët dhe 
prokurorët e PTH-ve  

 

PTH  Prishtinë Koordinatorja nacionale: nuk është e njoftuar. 
Kryeprokurori: Nuk janë thirrur ekspertët. 

PTH  Prizren Koordinatorja Nacionale: nuk është e njoftuar. 
Kryeprokurori: Nuk kemi ndonjë rast që kemi kërkuar ekspertizën e tyre, por do të përdoren në të 
ardhmen. 

PTH  Pejë Koordinatorja Nacionale: nuk është e njoftuar. 
Kryeprokurori: Nuk i kemi thirrur, nuk kemi as kontakte të tyre. 

PTH  Gjakovë Koordinatorja nacionale: nuk është e njoftuar 
Kryeprokurorja: Nuk kemi pasur rast, nuk kemi raste shumë të rënda. 

PTH  Ferizaj Koordinatorja nacionale: nuk është e njoftuar. 
Kryeprokurori: Ekspertët e PSRK-së nuk janë angazhuar, por po shqyrtohet për një rast sigurt, 
ndërsa një rast tjetër është në shqyrtim. 

PTH Mitrovicë Koordinatorja Nacionale: nuk është e njoftuar. 
Kryeprokurori: Nuk janë përdorur ndonjëherë ekspertët. 

PTH Gjilan LP: nuk është e njoftuar. 
Kryeprokurori: Vetëm një herë janë angazhuar dy ekspertë. 

Obligohet mbështetja administrative 
për PTH dhe PSRK (neni 12 i PV-së) 

Gjatë tërë kohës së 
zbatimit të PV-së 

Sekretariati i KPK-së Koordinatorja nacionale: janë ankuar për 
mungesë të kohës për t’i përpiluar statistikat / 
Komisioni për mbikëqyrje dhe verifikim të të 
dhënave ka shkuar në secilën prokurori 

Obligohet mbështetja administrative 
për PTH dhe PSRK  (neni 12 i PV-së) 

Gjatë tërë kohës së 
zbatimit të PV-së 

Njësiti për 
Shqyrtimin e 
Përformancës së 
Prokurorive 

Koordinatorja nacionale: janë ankuar për 
mungesë të kohës për t’i përpiluar statistikat / 
Komisioni për mbikëqyrje dhe verifikim të të 
dhënave ka shkuar në secilën prokurori 

Komunikimi me publikun (neni 13. 1 i 
PV-së) 

Çdo dy javë Këshilli Prokurorial i 
Kosovës 

Koordinatorja nacionale: Meqë pas mbledhjes 
së KPK-së ka rezultuar me mospërputhje të 
statistikave me mekanizmin përcjellës, atëherë 
me vendim të Kryeprokurorit është formuar 
Komisioni për mbikëqyrje dhe verifikim të të 
dhënave, puna e të cilit ka zgjatur më tepër se 
15 ditë, dhe duke e pritur raportin final të këtij 
komisioni është shtyer koha për komunikim me 
media 
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Nënshkrim i Memorandumeve të 
Bashkëpunimit (neni 13. 2 i PV-së) 

Në fillim të zbatimit të 
Planit të Veprimit 

KPK me OJQ të 
interesuara 

Është nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi 
në mes të KPK-së dhe OJQ-së “Instituti i 
Kosovës për Drejtësi” me 27 dhjetor 2013, 
Prishtinë. 

Masa disiplinore për moszbatim të PV-
së 

Gjatë tërë kohës KPK Koordinatorja nacionale: Në mbledhjen e KPK-
së me datën 25 shkurt 2014, Komisioni për 
mbikëqyrje dhe verifikim të të dhënave ka 
paraqitur raportin, i cili ka nxjerrë në pah 
mangësi të caktuara. Kryeprokurori i Shtetit ka 
rekomanduar që të gjitha ato prokurori ku janë 
konstatuar mungesa, dhe ato mungesa mund t’i 
atribuohen neglizhencës, apo mos vullnetit të 
punëtorëve të prokurorive t’i zbatojnë vendimet 
e Këshillit Prokurorial të Kosovës që të fillojnë 
procedurat disiplinore ndaj tyre, në të kundërtën 
KPK do të fillojë procedura disiplinore ndaj 
Kryeprokurorëve. 
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[KOMENTIMI 
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VI. KOMENTIMI I AKTEVE 

a. PROKURORIA THEMELORE PRISHTINË  

Gjetjet e veçanta: 

IKD gjen dy raste të veçanta të vendimmarrjes në kundërshtim me dispozitat e Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.  

1. Lënda 3825/13-IIPR me datën 7 qershor 2013 me numër të kallëzimit penal 01-1652/13 
me parashtrues AKK. Aktakuzë për dhënien e urdhërit ndëshkimor e ngritur me 2 korrik 
2013 për veprën penale “Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i 
dhuratave, i dobisë tjetër”.  

2. 4266/13-IIPR me datën 27 qershor 2013 me numër të kallëzimit penal 01-1646/13 me 
parashtrues AKK. Aktakuzë për dhënien e urdhërit ndëshkimor e ngritur me 12 korrik 
2013 për veprën penale “Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i 
dhuratave, i dobisë tjetër”.  

IKD: Në të dyja rastet prokurorët kanë vendosur në kundërshtim me dispozitat e Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës, përkatësisht dhënia e urdhërit ndëshkimor është bërë në kundështim me 
dënimin e paraparë për veprën penale nga neni 437 - “Mosraportimi ose raportimi i rremë i 
pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër”9. Sipas kësaj dispozite, shihet dënimi që 
mund të shqiptohet është kumulativ me gjobë dhe me burgim dhe assesi me urdhër ndëshkimor 
siç është vepruar nga prokurorët në këto raste.  

3. Prokuroria Themelore në Prishtinë, përkatësisht Departamenti për Krime të Rënda, në 
aktvendimin PP. Nr. 1061-3/2009 të datës 10.10.2013 ka pushuar hetimet kundër një të 
pandehuri.  
Aktvendimi kundër të pandehurit XX është pushuar për dy vepra penale, për veprën 
penale “Shmangie nga tatimi nga neni 249 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 të KPK-së dhe 

9 Shih Kodin Penal të Republilës së Kosovës, nenin 437 – “Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i 
dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare” 
1. Çdo person, i cili sipas ligjit është i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë, të të ardhurave, të dhuratave, të dobisë tjetër 
pasurore ose të detyrimeve financiare, dhe i cili nuk bën një gjë të tillë, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet. 
Vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni konsiderohet se është kryer kur deklarata nuk paraqitet brenda afatit për paraqitjen e 
deklaratës.  
2. Çdo person, i cili sipas ligjit është i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë, të të ardhurave, të dhuratave, të dobisë tjetër 
pasurore ose të detyrimeve financiare, i cili falsifikon ose nuk paraqet të dhënat e kërkuara në deklaratë, dënohet me gjobë dhe 
me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  
3. Vlera e padeklaruar e pasurisë, të të ardhurave ose të dobisë tjetër pasurore, e cila është fituar në mënyrë joligjore konfiskohet. 
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“Keqpërdorim i autorizimeve në ekonomi” nga neni 236 paragrafi 1 të KPK-së, konform 
nenit 158 paragrafi 1 nënparagrafi 1.4 të KPPK-së.  Arsyetimi për pushim të hetimit 
kundër të pandehurit XX është ndërlidhur me Ligjin për Amnisti. Sipas arsyetimit të 
Prokurorisë, rezulton se këto dy vepra penale janë përfshirë në amnisti dhe se i pandehuri 
XX i ka plotësuar kushtet që të përfitoj nga amnistia.   

IKD: Aktvendimi për pushim të hetimeve për këto vepra penale është në kundërshtim me Ligjin 
për Amnisti me nr 04/L-209. Ligji për Amnisti në mënyrë të qartë ka listuar veprat penale që 
mund të amnistohen dhe ku përfshihen edhe këto dy vepra penale për të cilat i pandehuri XX ka 
përfituar amnisti sipas aktvendimit të Prokurorisë. Ligji në mënyrë të qartë thekson se këto dy 
vepra penale mund të amnistohen vetëm nëse janë kryer me qëllim të kryerjes së veprës penale 
thirrja për rezistencë. 10 Pra, assesi këto dy vepra penale nuk kanë mundur që të amnistohen pa 
kryerjen e veprës penale thirrja për rezistencë, prandaj IKD vlerëson se amnistia e dy veprave 
penale ndaj të pandehurit XX nga Prokuroria Themelore në Prishtinë është bërë në kundërshtim 
të plotë me Ligjin për Amnisti. Arsyet për amnistinë e këtyre dy veprave penale në kundërshtim 
me Ligjin për Amnisti duhet të hetohen nga mekanizmat e Këshillit Prokurorial të Kosovës sepse 
assesi nuk mund të thuhet që një Prokuror i Prokurorisë Themelore të Prishtinës, përkatësisht 
nga Departamenti i Krimeve të Rënda ka mundur të bëjë një gabim të tillë saqë të amnistoj një 
vepër që nuk amnistohet me Ligjin për Amnisti. IKD kërkon hetim të këtij rasti dhe rasteve tjera 
në të cilat është zbatuar Ligji për Amnisti, për të evidentuar çdo shkelje të dispozitave të këtij 
ligji nga personat zyrtar.  

PARASHKRIMI I LËNDËVE NË PROKURORINË THEMELORE NË PRISHTINË 

Parashkrimi i lëndëve pas hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit: 

1. Lënda PP me numër 296/2001 me datën 29 nëntor 2013. Pushim i hetimeve, Prokuroria 
Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda.  

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

Parashkrimi i lëndëve para hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit:  

2. Lënda PP me numër 309-1/2006 me datë 19 qershor 2013. Pushim i hetimeve, Prokuroria 
Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda.  

10Shih Ligjin për Amnisti, nenin 1.2.8. Thirrja për rezistencë (neni 319) përveç në rastet kur kryerja e kësaj vepre penale ka 
rezultuar në kryerjen e një vepre tjetër penale. Lirohen nga ndjekja penale apo vuajtja e dënimit edhe kryesit e këtyre veprave 
penale më poshtë të cilat janë kryer me qëllim të kryerjes së veprës penale thirrja për rezistencë: 1.2.8.1. Keqpërdorimi i 
autorizimeve në ekonomi (neni 236 paragrafi 1, nënparagrafët 1.1; 1.2; 1.3 dhe 1.4); 1.2.8.2. Tregtia e ndaluar (neni 246); 
1.2.8.3. Shmangia nga tatimi (neni 249); si dhe veprat tjera. 
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IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

 

b. PROKURORIA THEMELORE GJILAN 

Parashkrimi i lëndëve në Prokurorinë Themelore në Gjilan: 

Parashkrimi i lëndëve para hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit:  

Aktvendim për Hudhje të Kallëzimit Penal/Parashkrimi relativ i ndjekjes penale: 

1. Lënda PP/I.nr. 63/2013 me datën 13 mars 2013. Aktvendim për hudhje të kallëzimit 
penal për shkak të parashkrimit relativ të ndjekjes penale për veprën penale shpërdorimi i 
pozitës zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 i KPK-së. Prokuroria Themelore në Gjilan. 
Departamenti për Krime të Rënda.  

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

Aktvendim për Hudhje të Kallëzimit Penal/Parashkrim i ndjekjes penale nga regjistri i lëndëve 
PPN:  

2. Lënda PPN/I me numër 76/2013 me datën 30 prill 2013. Shënim Zyrtar për parashkrim të 
ndjekjes penale për veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 
422 paragrafi 1 i KPK-së, sepse nuk është ndërmarr asnjë veprim hetimor.  

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

Pushim i Hetimeve/Parashkrim relativ i ndjekjes penale:  

1. Lënda PP/I me numër 199/2013 me datën 19 shtator 2013. Aktvendim për pushim të 
hetimeve për shkak të parashkrimit relativ të ndjekjes penale për veprën penale 
keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 339, paragrafi 1 i KPK-së.  

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

2. Lënda PP.I.136/2013 me datën 16 tetor 2013. Aktvendim për pushim të hetimeve për 
shkak të parashkrimit të ndjekjes penale ndaj dy personave. I parë për shkak të 
parashkrimit të ndjekjes penale për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 
zyrtar nga neni 442 paragrafi 1 të KPK dhe i dyti për shkak të veprës penale 
keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi nga neni 290 paragrafi 1, nën paragrafi 1.2 i 
KPK-së.  
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3. IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

 

c. PROKURORIA THEMELORE PRIZREN 

Parashkrimi i lëndëve në Prokurorinë Themelore në Prizren: 

Parashkrimi i lëndëve pas hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit:  

Aktvendim për Hudhje të Kallëzimit Penal/Parashkrimi i ndjekjes penale: 

1. Lënda PP me numër 275/2013 me datën 3 dhjetor 2013. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të afatit të parashkrimit të ndjekjes penale për veprën penale 
shpërdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 paragrafi 3 i KPK-së.  

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

2. Lënda PP me numër 253/2013 me datën 20 janar 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të afatit të parashkrimit të ndjekjes penale në kuptim të 
dispozitave të nenit 107 paragrafi 8 e lidhur me nenin 106 paragrafi 1.4 dhe 1.5 të KPK-
së. Për veprat penale keqpërdorim i detyrës zyrtare nga neni 339 paragrafi 2, marrja e 
rryshfetit nga neni 343 paragrafi 2 dhe nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore 
nga neni 346 të KPK.  

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

 

d. PROKURORIA THEMELORE FERIZAJ 

Parashkrimi i lëndëve në Prokurorinë Themelore në Ferizaj: 

Parashkrimi i lëndëve pas hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit:  

1. Lënda PP/I me numër 1361-05/12 me datën 29 nëntor 2013. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti për Krime të 
Rënda. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  
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e. PROKURORIA THEMELORE MITROVICË 

Parashkrimi i lëndëve në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë: 

Parashkrimi i lëndëve pas hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit:  

1. Lënda PP/II me numër 270/2009 me datën 21 nëntor 2013. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti i 
Përgjithshëm. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

2. Lënda PP/II me numër 20/2011 me datën 27 dhjetor 2013. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti përë Krime të 
Rënda. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

3. Lënda PP/II me numër 514/2012 me datën 19 shkurt 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit relativ të ndjekjes penale. Departamenti i 
Përgjithshëm. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

4. Lënda PP/II me numër 140/2010 me datën 31 janar 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit relativ të ndjekjes penale. Departamenti për 
Krime të Rënda. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

5. Lënda PP/II me numër 1697/2009 me datën 14 shkurt 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti i 
Përgjithshëm. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

6. Lënda PP me numër 740/2008 me datën 13 shkurt 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale. Departamenti i 
Përgjithshëm. 
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IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

7. Lënda PP/II me numër 621/09 me datën 12 shkurt 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti i Krimeve të 
Rënda. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

8. Lënda PP/I me numër 218/2013 me datën 11 shkurt 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti për Krime të 
Rënda. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

9. Lënda PP/I me numër 127/2013 me datën 11 shkurt 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti për Krime të 
Rënda. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

10. Lënda PP/I me numër 11/2013 me datën 11 shkurt 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti për Krime të 
Rënda. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

11. Lënda PP/II me numër 41/2013 me datën 11 shkurt 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti për Krime të 
Rënda. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

1. Lënda PP/II me numër 1500/2009 me datën 6 shkurt 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti i 
Përgjithshëm. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  
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12. Lënda PPN/II-53/2011 me numër me datën 14 nëntor 2014. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti i 
Përgjithshëm. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  

Parashkrimi i lëndëve para hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit:  

1. Lënda PP/II me numër 271/2009 me datën 15 mars 2013. Aktvendim për hudhje të 
kallëzimit penal për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. Departamenti i 
Përgjithshëm. 

IKD: Nuk është përgatitur raport i veçantë për këtë rast të parashkrimit për KPK sipas 
obligimeve që dalin nga Plani i Veprimit.  
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VII. REKOMANDIMET 

Instituti i Kosovës për Drejtësi në bazë të të gjeturave nxjerr këto rekomandime: 

1. Sistemi prokurorial, mediat dhe shoqëria civile duhet t’i kushtojë vëmendje të veçantë 
rasteve të korrupsionit të cilat cilësohen si raste të nivelit të lartë, duke pasur parasysh se këto 
raste janë më të rëndësishmet për të arritur sukses në luftën kundër korrupsionit. 
 

2. Obligimet që dalin nga Plani i Veprimit duhet të trajtohen me prioritet absolut dhe në kohë 
nga Kryeprokurorët dhe prokurorët që merren me këto raste, me theks të veçantë sa i përket 
çështjeve në të cilat ka pasur mangësi gjatë kësaj periudhe: 

a. Përpilimit të raporteve të veçanta me arsyetim për secilin rast që arrin afatin e 
parashkrimit 

b. Raportimit në baza mujore për zbatueshmërinë e Planit të Veprimit te 
Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit 

c. Mbajtjes së takimeve të rregullta me zyrtarët e AKK-së dhe agjencive tjera të 
zbatimit të ligjit 

d. Zbatimit të dispozitave për Sekuestrim dhe Konfiskim të dobisë pasurore  
 

3. Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit duhet të: 
a. Vendos vëmendje të veçantë në PTH Prishtinë për shkak të ngarkesës dhe cilësisë 

së kryesve të veprave 
b. Respektojë mekanizmin e brendshëm të mbledhjes së informatave nga Njësiti për 

Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive, përkatësisht nga baza e të dhënave 
nga Mekanizmi Përcjellës 

c. Respektoj afatet e parapara në Planin e Veprimit për komunikim me publikun në 
baza të rregullta dy javore, dhe se ky raportim duhet të plotësohet më tutje si për 
nga sasia e informatave ashtu edhe për nga analiza e tyre. Për shembull, 
raportimet duhet të përmbajnë informata rreth rasteve që kanë arritur afatin e 
parashkrimit, rasteve të hedhura, të pushuara, vlerën e aseteve të sekuestruara, 
vlerën e dëmeve të shkaktuara në rastet ku është ngritur akuza, etj. Raportimet 
mediale duhet të jenë të standardizuara ashtu që mediat dhe publiku të munden 
lehtësisht të përcjellin progresin. 

 
4. KPK dhe ZPD duhet të bashkëpunojnë ngushtë në ndërmarrjen e masave disiplinore sa i 

përket: 
a. Rasteve të korrupsionit të vendosura në kundërshtim me dispozitat ligjore (rastet e 

evidentuara nga IKD dhe të tjera) 
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b. Gjetjeve të Komisionit për Mbikëqyrjen dhe Verifikimin e të Dhënave në Lëndët 
e Korrupsionit. 

c. Rasteve të prokurorëve të cilët me vite të tëra nuk i kanë trajtuar fare lëndët e 
korrupsionit të dërguara nga parashtruesit, sidomos AKK dhe Policia e Kosovës 

 
5. Prokuroria Themelore e Pejës duhet të angazhojë në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit të 

gjithë prokurorët e Departamentit të Krimeve të Rënda. 
 

6. Prokurorët duhet të kenë më shumë iniciativë në inicim të rasteve, duke pasur parasysh që 
nga 4 nëntori 2013 deri në këto momente nuk ka asnjë rast të iniciuar me vetiniciativë të 
prokurorëve. 
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