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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) më 4 nëntor 2013, ka nxjerr Planin e Veprimit për Rritjen e Efikasitetit të Sistemit 
Prokurorial në Luftimin e Korrupsionit (në vazhdim Plani i Veprimit).1 Prej hyrjes në fuqi të këtij plani, Instituti i Kosovës për 
Drejtësi (IKD) në përputhje me Memorandumin e Bashkëpunimit me KPK2, ka bërë monitorimin dhe vlerësimin e 
zbatimit të Planit të Veprimit. Deri në këtë fazë, IKD ka publikuar dy raporte, si rezultat i monitorimit dhe vlerësimit të 
zbatimit të këtij plani.3 Ndërsa ky është raporti i tretë periodik sa i përket zbatimit të Planit të Veprimit i përgatitur nga 
IKD në bazë të gjetjeve nga informacionet dhe burimet në KPK dhe PSh.  

Për 11 muaj rresht (nëntor 2013 – shtator 2014) sistemi prokurorial nuk ka arritur të përmbushë as gjysmën e obligimeve 
për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit, të cilat kanë qenë të regjistruara në Planin e Veprimit deri më 4 nëntor 2013. Trendi 
i rasteve të pazgjidhura nuk ka arritur të shënoj rënie në fund të kësaj periudhe të raportimit (30 shtator 2014). Me hyrjen 
në fuqi të Planit të Veprimit, prokuroritë kanë pasur në punë 516 raste të pazgjidhura me 1682 persona, ndërsa më 30 
shtator 2014 kanë mbetur 575 raste të pazgjidhura me 1613 persona. Pra, kemi një rritje të numrit të rasteve të 
pazgjidhura, ndërsa një zvogëlim të numrit të personave ndaj të cilëve nuk janë zgjidhur rastet. Nëse analizohet numri i 
rasteve në fillim më 4 nëntor 2013 (516 raste me 1682 persona) dhe numri i rasteve të pranuara gjatë Planit të Veprimit 
deri më 30 shtator 2014 (433 raste me 800 persona), rezulton se prokuroritë kanë pasur në punë 949 raste me 2482 persona. 
Prej këtij numri të përgjithshëm prokuroritë kanë arritur të zgjidhin 401 raste apo 42 % të tyre me 976 persona apo 39% të 

1 Këshilli Prokurorial i Kosovës në kuadër të zbatimit të Planit Strategjik për Bashkëpunim ndër-institucional në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit 
më 4 nëntor 2013 ka nxjerrë “Planin e Veprimit për Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokurorial në Luftimin e Korrupsionit”. 
2 Këshilli Prokurorial i Kosovës ka nënshkruar Memorandum të Bashkëpunimit me Institutin e Kosovës për Drejtësi “Lidhur me monitorimin dhe vlerësimin e 
zbatimit të Planit të Veprimit për Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokurorial në Luftimin e Korrupsionit”. 27 dhjetor 2013.  
3 Shënim: Të dy raportet e publikuara nga IKD janë prezantuar edhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Raporti i parë është prezantuar në mbledhjen e Këshillit 
Prokurorial të Kosovës të mbajtur me datën 25 prill 2014, në të cilën anëtarët e KPK-së kanë diskutuar dhe kanë miratuar raportin e publikuar të IKD-së 
“Korrupsioni në Kosovë: Raport vlerësues mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit”, i cili përveç gjetjeve 
dhe vlerësimeve ka bërë rekomandime konkrete për zbatimin me efikasitet të Planit të Veprimit për Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokurorial në Luftimin e 
Korrupsionit. (shih - http://psh-ks.net/?page=1,8,557). Ndërsa, raporti i dytë është prezantuar në mbledhjen e mbajtur më 16 tetor 2014, në të cilën është 
prezantuar raporti “Korrupsioni në Kosovë 2: Raport vlerësues gjithëpërfshirës mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e 
korrupsionit”, me gjetjet, vlerësimet dhe rekomandimet rreth zbatimit të Planit të Veprimit. (shih - http://www.psh-ks.net/?page=1,8,635). 

4 
 

                                                           

http://psh-ks.net/?page=1,8,557


      Instituti i Kosovës për Drejtësi     Dhjetor 2014 

tyre. Prej gjithsej 976 personave ndaj të cilëve janë zgjidhur rastet në përgjithësi, prokurorët ndaj 387 personave kanë 
ngritur aktakuza pas zhvillimit të hetimeve ose aktakuza të drejtpërdrejta, ndaj 43 personave kanë propozuar shqiptimin 
e urdhrit ndëshkimor, ndërsa ndaj 244 personave kanë hudhur poshtë kallëzimet penale dhe ndaj 302 personave kanë 
pushuar hetimet. Sipas kësaj, rezulton se prokurorët më shumë se ndaj gjysmës së personave, përkatësisht ndaj 546 
personave kanë pushuar hetimet apo kanë hudhur poshtë kallëzimet penale, ndërsa ndaj 430 personave kanë ngritur 
aktakuza. Policia e Kosovës (PK) dhe Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK) vazhdojnë të jenë parashtruesit me numrin 
më të madh të rasteve të korrupsionit. Prokurorët deri më 30 shtator 2014 kanë zgjidhur raste ndaj gjithsej 579 personave 
të cilët janë parashtruar nga policia. Prej tyre, ndaj 261 personave kanë hudhur kallëzimet penale apo kanë pushuar 
hetimet, ndërsa ndaj 318 personave kanë ngritur aktakuza. Pas Policisë, AKK është parashtruesi i dytë më i madh i 
rasteve të korrupsionit, ku prokurorët kanë zgjidhur raste të parashtruara nga kjo agjenci ndaj 130 personave, prej të 
cilëve ndaj 79 prej tyre i kanë hudhur poshtë kallëzimet penale apo kanë pushuar hetimet, ndërsa ndaj 51 personave kanë 
ngritur aktakuza. IKD vlerëson se në përgjithësi kjo është një performancë e dobët e prokurorëve në zgjidhjen e rasteve të 
korrupsionit. Edhe më shqetësuese është mënyra e zgjidhjes së rasteve, ku më shumë se gjysma e tyre janë raste të 
hudhura apo pushuara, dhe kjo dëshmon për probleme serioze të parashtruesve të rasteve dhe prokurorëve. 

Zbatimi i Planit të Veprimit për rastet e regjistruara deri më 4 nëntor 2013 - Sikurse në raportet paraprake, për të bërë 
matjen e realizimit të Planit të Veprimit, IKD ka vendosur indikatorë, të bazuar në detyrimet e dala nga ky plan. Matja e 
zbatimit të Planit të Veprimit, bazohet në rastet e zgjidhura të korrupsionit, të cilat kanë qenë të regjistruara deri me 
datën 4 nëntor 2013. Sipas këtij indikatori, rezulton se as gjatë kësaj periudhe raportuese (korrik, gusht, shtator 2014) 
prokuroritë nuk kanë arritur të zgjidhin as gjysmën e këtyre rasteve të korrupsionit. Me hyrjen në fuqi të planit (më 4 
nëntor 2013), prokuroritë kanë pasur në punë 516 raste të pazgjidhura me 1682 persona, ndërsa prej hyrjes në fuqi të 
planit deri në fund të kësaj periudhe raportuese (më 30 shtator 2014), prokuroritë kanë arritur të zgjidhin 251 raste me 751 
persona apo gjithsej 45%. Vlen të theksohet se vetëm për periudhën raportuese (korrik, gusht, shtator 2014), prokuroritë 
kanë zgjidhur 27 raste me 66 persona apo vetëm 4% të lëndëve të cilat kanë qenë të regjistruara para datës 4 nëntor 2013. 

Prej këtyre rasteve të zgjidhura, prokurorët ndaj 431 personave apo 58% të tyre kanë hudhur poshtë kallëzimet penale 
apo kanë pushuar hetimet, ndërsa ndaj 320 personave apo 42% të tyre kanë ngritur aktakuza të drejtpërdrejta, aktakuza 
pas zhvillimit të hetimeve dhe kanë propozuar shqiptimin e urdhrave ndëshkimor.  
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Prokuroria Themelore (PTh) në Prishtinë vazhdon të jetë prokuroria me efikasitetin më të dobët në përmbushjen e 
obligimeve të Planit të Veprimit. PTh në Prishtinë ka zgjidhur raste vetëm ndaj 19% të personave apo vetëm ndaj 149 prej 
777 personave, të cilët kanë qenë të regjistruar në Planin e Veprimit deri më 4 nëntor 2013. Megjithatë, në krahasim me 
prokuroritë tjera, PTh në Prishtinë është prokuroria që ka zgjidhur më së shumti raste për periudhën raportuese (korrik, gusht, shtator 
2014), gjithsej ndaj 51 personave. Pas Prishtinës, pason PTh në Mitrovicë si prokuroria me jo-efikase, e cila ka zgjidhur raste 
ndaj 31% të personave apo vetëm ndaj 44 prej 141 personave sa i kishte të regjistruar më 4 nëntor 2014. Gjatë periudhës 
raportuese kjo prokurori ka zgjidhur raste ndaj 8 personave. IKD gjithsesi ka parasysh këto rezultate të dobëta të kësaj 
prokurorie, në të cilat kanë ndikuar edhe arsyet objektive të kushteve të punës, për të cilat IKD ka kërkuar të adresohet 
me urgjencë nga Këshilli Prokurorial për përmirësim e kushteve të punës, por që nuk është bërë asgjë. PSRK ende nuk ka 
arritur të zgjidhë as gjysmën e personave të regjistruar në fillim në Planin e Veprimit. Prej rasteve të pazgjidhura ndaj 232 
personave sa i ka pasur të regjistruar në fillim të Planit, PSRK i ka zgjidhur rastet ndaj 108 apo 47% të personave. Pra, 
gjatë tre muajve të periudhës raportuese, PSRK ka zgjidhur vetëm një rast ndaj 1 personi, i cili i takon rasteve të regjistruara deri më 
4 nëntor 2013. Mbi gjysmën e personave ka arritur t’i zgjidhë PTh në Ferizaj, e cila prej 126 personave, i ka zgjidhur 84 apo 
67% të personave. Për këtë periudhë raportuese ka arritur të zgjidhë raste vetëm ndaj 3 personave. PTh në Gjakovë gjatë kësaj 
periudhe tre mujore nuk ka zgjidhur asnjë rast të regjistruar deri më 4 nëntor 2013, ndërsa deri më 30 qershor, kjo prokurori 
ka zgjidhur raste ndaj 81% apo 52 prej 64 personave sa i ka pasur në fillim të Planit të Veprimit. PTh në Prizren gjithashtu 
ka arritur të zgjidhë 86% të personave, duke zgjidhur raste ndaj 151 personave prej 175 sa i kishte pasur në punë fillim të 
Planit të Veprimit. Gjatë periudhës raportuese ka zgjidhur raste vetëm ndaj 2 personave të regjistruar deri më 4 nëntor 2013. PTh 
në Pejë ka arritur të zgjidhë 95% të personave apo 82 prej 86 personave sa kishte pasur në fillim të planit. Gjatë periudhës 
raportuese kjo prokurori ka zgjidhur vetëm një rast ndaj një personi. PTh në Gjilan ka arritur të zgjidhë 100% të rasteve të 
regjistruara deri më 4 nëntor 2013 në Planin e Veprimit, duke zgjidhur të gjitha rastet, përkatësisht 23 raste me 81 persona. 
IKD bazuar në monitorimin e këtij plani, vlerëson se i njëjti deri në këtë periudhë nuk është trajtuar si çështje e përcaktuar 
me prioritet absolut në të gjitha prokuroritë, dhe kjo vërehet në bazë të rezultateve të arritura, të cilat janë paraqitur më 
lartë. 

Përveç zgjidhjes së rasteve, Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit dhe Kryeprokurorët kanë pasur një varg 
obligimesh tjera, të cilat nuk kanë arritur t’i përmbushin. Sikurse në raportet paraprake, edhe për këtë periudhë 
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raportuese (korrik, gusht, shtator 2014), IKD ka bërë matjen e realizimit të obligimeve, bazuar në indikatorët e nxjerrë nga 
Plani i Veprimit. Për dallim prej muajve paraprak, IKD për këtë periudhe raportuese ka identifikuar një numër më të 
vogël të rasteve të parashkruara, gjithsej pesë raste.  

Kryeprokurorët kanë dështuar në tërësi për të zbatuar obligimin e përcaktuar në nenin 3.2 të Planit të Veprimit, i cili i 
obligon ata që të përpilojnë raporte të veçanta të arsyetuara për secilin rast që ka arritur afatin e parashkrimit të ndjekjes 
penale për t’ia dorëzuar Koordinatores Nacionale kundër Korrupsionit për t’i raportuar më pas në KPK. Asnjë raport i 
tillë nuk është përgatitur nga Kryeprokurorët, përkundër faktit se vazhdimisht ka pasur raste të korrupsionit të 
parashkruara.  

Një ndër sfidat më të mëdha të sistemit të drejtësisë, duke përfshirë sistemin prokurorial për respektimin e Mekanizmit 
Përcjellës për regjistrimin e rasteve të korrupsionit dhe harmonizimin e statistikave, assesi nuk po arrin të tejkalohet. Gati 
një vit pas hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit, lëndët e korrupsionit, ende vazhdojnë të mos regjistrohen në Mekanizmin 
Përcjellës, rrjedhimisht ato mbahen nëpër sirtarë pa u regjistruar, duke shkelur në tërësi rregullativën e përcaktuar nga 
KPK. Dështimet në këtë drejtim, kanë ndikim shumë të dëmshëm dhe të drejtpërdrejt në efikasitetin e prokurorëve në 
luftimin e korrupsionit dhe poashtu në mjegullimin e gjendjes reale, duke pamundësuar krijimin e politikave adekuate 
kriminale. IKD ka gjetur se asnjë prej Kryeprokurorëve dhe as Koordinatorja Nacionale nuk kanë qenë në dijeni se edhe 
gjatë kësaj periudhe raportuese (korrik, gusht, shtator 2014) janë regjistruar raste të vjetra në sistem, të cilat me vite e 
dekada janë mbajtur nëpër sirtarë të prokurorive. IKD ka gjetur se në këtë periudhë raportuese, janë regjistruar 36 raste 
me 77 persona, të cilat i takojnë viteve dhe dekadave paraprake. Një gjendje të tillë alarmante ishte konstatuar edhe nga 
vetë mekanizmat e brendshëm të KPK-së në shkurt 2014, ku ishte nxjerrë vendim për të mbajtur llogaridhënës të gjithë 
prokurorët dhe zyrtarët përgjegjës, por një e tillë nuk ka ndodhur asnjëherë deri më tani. IKD shpreh shqetësim për këtë 
kulturë të pandëshkueshmërisë, e cila po ndikon drejtpërdrejtë në radhitjen e dështimeve për të respektuar Mekanizmin 
Përcjellës. Jo vetëm për Mekanizmin Përcjellës, por KPK Veprimit nuk ka shqiptuar asnjë masë disiplinore për asnjë 
dështim apo pengim të zbatimit të Planit, përkundër problemeve të vazhdueshme të identifikuara deri më tash nga IKD 
dhe nga vetë KPK.  
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Përkundër raportimeve të Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike se gjatë këtij viti prokurorët kanë 
bërë sekuestrimin e aseteve të fituara përmes veprës penale në shumën prej rreth 30 milionë eurove, një gjë e tillë nuk 
është përfshirë në Mekanizmin Përcjellës. IKD në intervistat e zhvilluara me Kryeprokurorët, ka identifikuar disa raste të 
vogla, në të cilat prokurorët kanë bërë kërkesa për sekuestrimin e aseteve. Madje, as për këto veprime, Koordinatorja 
Nacionale kundër Korrupsionit nuk ka pranuar asnjë raport për sekuestrim apo konfiskim të aseteve.  

Sfida e adresuar në secilin raport vendor dhe ndërkombëtar, vazhdon të mbetet problem serioz për sistemin e drejtësisë. 
Bashkëpunimi, koordinimi dhe komunikimi ndërmjet institucioneve dhe agjencive që e zbatojnë ligjin ende lë shumë për 
të dëshiruar. Duke identifikuar këtë problematikë, Plani i Veprimit, ka përcaktuar si obligim mbajtjen e takimeve të 
rregullta mes këtyre institucioneve dhe agjencive, por në praktikë një gjë e tillë është realizuar pjesërisht.  

Komponenta e marrëdhënieve me publikun e përcaktuar në Planin e Veprimit është realizuar minimalisht nga 
Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit. IKD ka vlerësuar qasjen dhe informimin e publikut rreth zbatimit të këtij 
plani, por gjetjet dëshmojnë se ky obligim ka mbetur në masë të madhe i parealizuar. Për këtë periudhë raportuese 
(korrik, gusht, shtator 2014) Koordinatorja Nacionale është dashur t’i mbajë 6 konferenca të rregullta për media, ndërsa 
gjatë kësaj periudhe është lëshuar vetëm një komunikatë për media me shkrim. 

Edhe për këtë periudhë raportuese, IKD ka pranuar dhe ka analizuar aktet juridike prokuroriale (aktvendimet për 
hudhjen e kallëzimeve penale, aktvendimet për pushimin e hetimeve si dhe aktakuzat e ngritura). Parashkrimi i rasteve të 
korrupsionit dhe vendosja e rasteve në kundërshtim me dispozitat dhe afatet ligjore, referimi jo adekuat në dispozitat 
penale dhe procedurale penale janë problemet kryesore të identifikuara nga analistët e IKD-së. Të njëjtat probleme janë 
identifikuar nga vetë mekanizmat e brendshëm të KPK-së, të cilët kanë analizuar të njëjtat akte juridike, gjë që dëshmon 
se ekspertiza e IKD-së ka qenë e saktë për tu shfrytëzuar për identifikimin e problemeve dhe krijimin e politikave 
adekuate kriminale për të shtuar efikasitetin dhe efektivitetin në luftimin e korrupsionit.  
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III. METODOLOGJIA  
IKD sikurse në raportet paraprake me qëllim që të përpiloj raporte periodike sa më gjithëpërfshirëse dhe analitike, në 
lidhje me zbatimin e Planit të Veprimit për Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokurorial për Luftimin e Korrupsionit ka 
përdorur metodologji të përzier të hulumtimit. Hulumtimi i zbatimit të Planit të Veprimit, fillimisht ka ardhur si rezultat i 
Memorandumit të Bashkëpunimit në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Institutit të Kosovës për Drejtësi, në të 
cilin janë përcaktuar obligimet e ndërsjella sa i përket monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të këtij plani. IKD bazuar në 
obligimet e Planit të Veprimit ka krijuar indikator të qartë për matjen e progresit në zbatimin e këtyre obligimeve. 
Hulumtimi është bazuar në të dhënat statistikore të siguruara nga Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive, 
Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit si dhe shtatë Kryeprokurorët e Prokurorive Themelore të Kosovës për 
veprat penale të korrupsionit4.  
Raportet e siguruara nga IKD janë përmbledhur në një bazë të të dhënave, e cila ka përfshirë të gjitha rastet dhe personat 
në të gjitha fazat e procedurës në sistemin prokurorial të Republikës së Kosovës. Ekzistojnë dy kategori të rasteve të 
korrupsionit, për të cilat IKD ka siguruar të dhëna nga Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive.5 Kategoria e 

4 Plani i Veprimit për Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokurorial për Luftimin e Korrupsionit ka përcaktuar veprat penale kundër korrupsionit, të cilat janë listuar, 
bazuar në Kodin e vjetër (2003) dhe Kodin e ri Penal (2012). Plani përmban 13 vepra penale të Kodit të vjetër Penal që përfshijnë veprat penale nga kapitulli XVIX 
(19): Neni 339 - “Shpërdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimit”, neni 340 – “Përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës”, neni 341-“Mashtrimi në detyrë”, neni 342- “Përdorimi i 
paautorizuar i pasurisë”, neni 343- “Marrja e ryshfetit”, neni 344- “Dhënia e ryshfetit”, neni 345- “Ushtrimi i ndikimit”, neni 346- “Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve 
gjyqësore”, neni 347 - “Zbulimi i fshehtësisë zyrtare”, neni 348 – “Falsifikimi i dokumenteve zyrtare”, neni 349 – “Arkëtimi dhe pagesa e paligjshme”, neni 350 – “Lirimi i 
kundërligjshëm i personit të privuar nga liria” si dhe neni 351 –“Përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo ekzekutimit gjyqësor”. Plani i Veprimit nga 
Kodi i ri Penal ka përfshirë 19 vepra penale kundër korrupsionit nga kapitujt XXXIV (34) dhe XXV (15). Veprat nga kapitulli XXXIV (34) përfshijnë: neni 422 – 
“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, neni 423 – “Keqpërdorimi i informatës zyrtare”, neni 424 – “Konflikti i interesit”, neni 425 – “Përvetësimi në detyrë”, neni 426- 
“Mashtrimi në detyrë”, neni 427 – “Përdorimi i paautorizuar i pasurisë”, neni 428 – “Marrja e ryshfetit”, neni 429 – “Dhënia e ryshfetit”, neni 430 – “Dhënia e ryshfetit 
zyrtarit publik të huaj”, neni 431 – “Ushtrimi i ndikimit”, neni 432- “Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore”, neni 433 –“Zbulimi i fshehtësisë zyrtare”, neni 434 – 
“Falsifikimi i dokumentit zyrtar”, neni 435 –“Arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme”, neni 436 –“Përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor”, neni 437 – “Mos raportimi apo raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”, ndërsa veprat 
nga kapitulli XXV (15) përfshijnë: neni 290 – “Keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike”, neni 291 – “Lidhja e kontratës së dëmshme” dhe neni 316 – “Dhënia e paarsyeshme e 
dhuratave”.  
5 Shënim: Koordinatorja Nacionale ka premtuar se do të informojë publikun edhe rreth pozitave të zyrtarëve ndaj të cilëve janë zgjidhur rastet e korrupsionit. 
Njoftime të tilla janë bërë vetëm në dy konferenca për media. Shih njoftimin për këto raste të lëshuar më 8 maj 2014: “Lidhur me personat për të cilët prokuroritë kanë 
ngritur aktakuza, ju njoftojmë se prokurorët në kuadër të periudhës kohore të planit të veprimit (04 nëntor 2013 deri me 30 prill 2014) kanë parashtruar aktakuza ndaj: 3 
deputetëve, 12 policëve, 2 doganierëve, 7 avokatëve, 1 kryetar komune, 1 prokurorë; 1 gjyqtar, 4 mjekëve, 2 drejtorëve komunalë, 3 këshilltarëve komunal, 1 menaxher të 
universitetit privat, 5 zyrtarë komunal, 12 zyrtarë të administratës,   9 zyrtarë të agjencive, 6 punonjës të institucioneve shëndetësore, 4 zyrtarë të administratës tatimore, 114 
përgjegjës/zyrtar të kompanive private etj” (shih - http://psh-ks.net/?page=1,8,559).  
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rasteve të hetimeve për të cilat janë ngritur kallëzimet penale nga parashtruesit, apo siç njihen në Prokurori të Shtetit si PP 
si dhe kategoria e rasteve për të cilat janë ofruar informata për korrupsion nga parashtruesit, përkatësisht raste të cilat 
gjenden në fazën e grumbullimit të informacioneve, apo siç njihen në Prokurori të Shtetit si PPN. Për këto dy kategori të 
rasteve të korrupsionit, IKD ka mbledhur të dhënat për gjendjen e tyre në fillim të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013, 
për pranimin e rasteve të reja nga këto kategori, për zgjidhjen e tyre dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre gjatë periudhës 
raportuese si dhe për gjendjen e rasteve të cilat kanë mbetur të pazgjidhura në fund të Planit të Veprimit më 30 shtator 
2014. Baza e të dhënave është shfrytëzuar për të evidentuar çështjet më shqetësuese që ndërlidhen me zbatimin e Planit të 
Veprimit, përkatësisht me zgjidhjen, mënyrën e zgjidhjes dhe moszgjidhjen e rasteve të korrupsionit nga prokurorët. 
Përmes statistikave IKD ka analizuar disa aspekte të cilat janë paraqitur dhe komentuar përmes tabelave, duke përfshirë 
të gjitha specifikat e rasteve të korrupsionit për secilën prokurori, për secilin parashtrues të rastit të korrupsionit, për 
vjetërsinë e rasteve të denoncuara për korrupsion dhe për mënyrën e zgjidhjes së rasteve.  
IKD ka vendosur një indikator të bazuar në Planin e Veprimit për të bërë matjen e progresit në zbatimin e këtij plani. 
Indikatori kryesor është përcaktuar me gjendjen e rasteve të pazgjidhura të korrupsionit në fillim me hyrjen në fuqi të 
Planit të Veprimit me 4 nëntor 2013 dhe progresin e zgjidhjes së këtyre rasteve nga prokurorët. Pra, shkalla e zbatimit të 
këtij plani është bazuar në zgjidhjen apo moszgjidhjen e rasteve të korrupsionit, të cilat kanë qenë të regjistruara si të 
pazgjidhura deri më datën 4 nëntor 2013. IKD ka analizuar dhe paraqitur edhe zgjidhjen e rasteve të reja të pranuara gjatë 
periudhës prej 4 nëntorit 2013 deri në përfundim të këtij plani më 30 shtator 2014. 
IKD ka monitoruar  vazhdimisht aktivitetet e Koordinatores Nacionale kundër Korrupsionit, ushtrueses së detyrës së 
Kryeprokurores së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, si dhe shtatë Kryeprokurorëve të Prokurorive 
Themelore të Kosovës. Me të gjithë këta bartës të funksioneve prokuroriale dhe menaxherë të prokurorive, IKD ka 
zhvilluar intervista të thella, të bazuara në indikatorët e Planit të Veprimit. Intervistat e zhvilluara janë kodifikuar ashtu 
që çështjet dhe informatat e dala nga to janë përfshirë në raport. IKD gjithashtu ka monitoruar mbledhjet e Këshillit 
Prokurorial të Kosovës në lidhje me aktivitetet dhe vendimet rreth këtij Planit të Veprimit. Përkundër të gjitha këtyre 
angazhimeve që të ketë një vlerësim sa më saktë, objektiv dhe gjithëpërfshirës, IKD në përputhje me Memorandumin e 
Bashkëpunimit në mes të KPK dhe IKD, draftin e këtij raporti me gjetje dhe vlerësime rreth zbatimit të Planit të Veprimit, 
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ia ka dërguar Kryetarit të KPK-së, për të marrë komentet e të gjithë Kryeprokurorëve, për t’i përfshirë në raport. Prej të 
gjitha prokurorive, vetëm PSRK ka kthyer komente, të cilat janë adresuar në raport.  
Poashtu, për të qenë sa më të saktë në identifikimin e problemeve si dhe propozimin për zgjidhje të problemeve në 
luftimin e korrupsionit, përkatësisht në zbatimin sa më efikas dhe efektiv të Planit të Veprimit, IKD ka mbledhur dhe 
analizuar në detaje edhe dokumente relevante vendore dhe ndërkombëtare, të cilat ndërlidhen me luftën kundër 
korrupsionit në Kosovë. 
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IV. RASTET E KORRUPSIONIT NË FAZËN E HETIMEVE - PP 

a)  TRENDI I RASTEVE TË PAZGJIDHURA 
Politikat strategjike të pushtetit prokurorial për luftimin e korrupsionit, rezultuan me nxjerrjen e planeve konkrete për 
zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Prej 4 nëntorit 2013, Këshilli Prokurorial i Kosovës (në vazhdim, KPK) ka filluar 
zbatimin e Planit të Veprimit për Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokurorial për Luftimin e Korrupsionit (në vazhdim, 
Plani i Veprimit). Prej kësaj periudhe kohore, Instituti i Kosovës për Drejtësi (në vazhdim, IKD), në bazë të 
Memorandumit të Bashkëpunimit6 me KPK-në ka bërë monitorimin dhe vlerësimin e jashtëm të zbatimit të këtij Plani të 
Veprimit.  

Gjatë kësaj periudhe tre mujore (korrik, gusht, shtator 2014), sikurse prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit, IKD ka 
monitoruar në vazhdimësi aktivitetet e Koordinatores Nacionale kundër Korrupsionit, U.d. së Kryeprokurores së 
Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës si dhe Kryeprokurorëve të shtatë Prokurorive Themelore të Kosovës. 
Monitoruesit e IKD-së kanë bërë vizita të rregullta të drejtpërdrejta tek Koordinatorja Nacionale, Kryeprokurorët e 
Prokurorive Themelore, Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive (në vazhdim, NjShPP). Në këto vizita, 
monitoruesit kanë marrë statistikat nga Koordinatorja Nacionale, Kryeprokurorët dhe NjShPP për të analizuar të gjitha 
trendet e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit nga prokurorët. Prej statistikave të mbledhura, IKD ka krijuar një bazë të të 
dhënave, për të pasur një pasqyrë reale të rasteve të korrupsionit, e cila ka shërbyer për të zhvilluar të gjitha analizat në 
lidhje me lëndët e korrupsionit në punë.7  

Bazuar në analizën statistikore, IKD gjen se për 11 muaj rresht, prokurorët nuk kanë arritur të përmbushin as gjysmën e 
Planit të Veprimit, përkatësisht nuk kanë zgjidhur as gjysmën e rasteve të korrupsionit të regjistruara në Planin e 
Veprimit deri më 4 nëntor 2013. Trendi i rasteve të pazgjidhura nuk ka arritur të shënoj rënie në fund të kësaj periudhe të 
raportimit (30 shtator 2014). Me hyrjen në fuqi të Planit të Veprimit, prokuroritë kanë pasur në punë 516 raste të 

6 Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi me datën 27 dhjetor 2013 kanë nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi “Lidhur me 
monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të Planit të Veprimit lidhur me Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokurorial në Luftimin e Korrupsionit”. Këshilli Prokurorial i Kosovës. 
27 dhjetor 2013.  
7 Shënim: IKD e sheh të nevojshme të bëj këtë sqarim për shkak të paqartësive të shumta të krijuara nga raportimet e vazhdueshme qoftë nga ana e sistemit 
prokurorial apo edhe raporteve të ndryshme të organizatave të shoqërisë civile rreth korrupsionit në Kosovë. Prandaj, IKD analizën e saj e ka bazuar në të dhënat 
zyrtare për rastet e korrupsionit, të cilat janë siguruar në sistemin prokurorial.  
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pazgjidhura me 1682 persona, ndërsa më 30 shtator 2014 kanë mbetur 575 raste të pazgjidhura me 1613 persona. Pra, kemi 
një rritje të numrit të rasteve të pazgjidhura, ndërsa një zvogëlim të numrit të personave ndaj të cilëve nuk janë zgjidhur 
rastet8. IKD ka bërë tri prerje për të bërë krahasim të trendit të rasteve të pazgjidhura dhe personave për periudhën 4 
nëntor 2013, 30 qershor 2014 dhe 30 shtator 2014. Shih tabelën 1.  

 

Tabela 1 – Trendi i rasteve të pazgjidhura në tri periudha kohore: 
 4 nëntor 2013, 30 qershor 2014 dhe 30 shtator 2014 

Trendi i rasteve të pazgjidhura tregon për një jo-efikasitet të prokurorive në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Sipas 
trendit të paraqitur në tabelën 1, rezulton se prokuroritë nuk po arrijnë të ndryshojnë gjendjen fillestare të rasteve të 
pazgjidhura, të cilat i kanë pasur në fillim të Planit të Veprimit. Derisa në fillim ishin 1682 persona ndaj të cilëve nuk janë 

8 Shënim: Numri i rasteve dhe personave në lëndët e korrupsionit mund të ndryshojë, varësisht prej mënyrës së zgjidhjes. Ndodh që në një rast (kallëzim penal) të 
jenë të përfshirë 20 persona të pazgjidhura në fillim të periudhës raportuese, ndërsa në vijim zgjidhja për persona të bëhet në mënyra të ndryshme, duke përfshirë 
këtu hudhjen, pushimin apo ngritjen e aktakuzës ndaj personave të caktuar të të njëjtit rast. Prandaj, IKD sqaron se numri i personave në secilën rubrikë përputhet 
99%, ndërsa numri i rasteve mund të ndryshoj për arsyen e lartcekur. Për të qenë të saktë në analizimin e statistikave, IKD-ja ka i referohet veç e veç rasteve dhe 
personave të cilët janë të evidentuara në regjistrat e Këshillit Prokurorial të Kosovës.  
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zgjidhur rastet, më 30 shtator kanë mbetur 1613 persona ndaj të cilëve nuk janë zgjidhur rastet e korrupsionit, apo vetëm 
4 % më pak persona se sa kanë qenë në fillim të Planit të Veprimit. 

PTh në Prishtinë vazhdon të përballet me një trend të rritjes së rasteve të pazgjidhura. Kjo prokurori assesi nuk ka arritur 
të ndikoj në uljen e numrit të rasteve të pazgjidhura, përkundrazi ka shënuar rritje të lartë. Derisa në fillim të Planit të 
Veprimit kishte 224 raste të pazgjidhura me 777 persona, në fund më 30 shtator 2014, numri i rasteve të pazgjidhura është 
rritur në 355 raste me 978 persona, që rezulton me 201 persona më shumë apo 21% më shumë në fund të muajit shtator. 

Trendi i rritjes së rasteve të pazgjidhura ka vazhduar edhe në PTh të Mitrovicës dhe PSRK. Për dallim prej PTh në 
Prishtinë, në të cilën trendi i rritjes së rasteve të pazgjidhura ishte 201 persona apo 21% më shumë se sa kanë qenë në 
fillim, në PTh të Mitrovicës dhe PSRK, trendi e rritjes ka qenë në përqindje të vogël. PTh në Mitrovicë më 30 shtator 2014 
ka pasur 157 persona apo 16 persona më shumë sesa në fillim më 4 nëntor 2013, ndërsa PSRK ka pasur 237 persona apo 5 
persona më shumë sesa në fillim të Planit të Veprimit. Ndërsa, prokuroritë tjera të gjitha kanë arritur të zvogëlojnë 
numrin e rasteve të pazgjidhura, në krahasim me gjendjen fillestare të hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit. Vëreni në 
tabelën 2, trendin e rritjes së rasteve të pazgjidhura për secilën prokurori, në tri periudha kohore që përfshijnë 4 nëntorin 
2013 (hyrja në fuqi e Planit të Veprimit), 30 qershor 2014 (fundi i zbatimit të Planit të Veprimit për rastet e regjistruara deri më 4 
nëntor 2013) si dhe 30 shtator 2014 (vazhdim i vlerësimit periodik të IKD-së për zbatimin e Planit të Veprimit për tre muajt korrik, 
gusht, shtator 2014). 
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Prokurori i 
Shtetit  

4 nëntor 2013 30 qershor 2014 30 shtator 2014 

    Raste  Persona Raste Persona Raste  Persona 
1 PSRK  35 232 41 221 47 237 
2 Prishtinë 224 777 346 935 355 978 
3 Prizren 70 175 27 49 33 85 
4 Pejë 37 86 24 38 22 45 
5 Gjilan 23 81 7 9 7 12 
6 Mitrovicë 64 141 61 153 62 157 
7 Ferizaj 37 126 27 56 30 62 
8 Gjakovë 26 64 15 27 19 37 
9 Total: 516 1682 548 1488 575 1613 

Tabela 2 – Diferenca e rasteve të pazgjidhura në fillim të hyrjes në fuqi  
të Planit të Veprimit me 4 nëntor 2013, më 30 qershor 2014 dhe në fund më 30 shtator 2014. 

IKD i ka kushtuar rëndësi të veçantë pasqyrimit të të gjitha rasteve të pazgjidhura në fillim me 1 korrik 2014, për secilën 
prokurori, të cilat janë të vjetra ndër vite. Në tabelën 3, vëreni rastet e pazgjidhura me numrin e personave, të cilat i 
takojnë viteve 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dhe rastet e reja të vitit 2014.  
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PSRK                          8 31 5 27 7 38 5 31 16 95 41 221 
Prishtinë 2 8 1 1 5 13 9 30 18 60 7 8 17 49 19 99 36 102 86 341 146 225 346 935 
Prizren                     1 4 1 1 1 1 5 7 5 7 14 29 27 49 
Pejë                                 1 3 10 15 13 20 24 38 
Gjilan                                         7 9 7 9 
Mitrovicë                     3 4 3 7 4 4 12 40 23 68 16 30 61 153 
Ferizaj     1 4     1 2     1 1 2 4     1 4 14 32 7 9 27 56 
Gjakovë     1 1                         1 1 7 12 6 13 15 27 
Total: 2 8 3 6 5 13 10 32 18 60 12 17 31 92 29 131 63 195 150 506 225 430 548 1,488 

Tabela 3 – Trendi i rasteve të pazgjidhura ndër vite në fillim më 1 korrik 2014 

Rastet e vjetra të pazgjidhura në fillim të kësaj periudhe raportuese (1 korrik 2014) që datojnë prej vitit 20039 janë dëshmi 
se me të drejtë janë bërë kritika të shumta ndaj punës së prokurorive nga qytetarët dhe agjencitë e ndryshme shtetërore, 
që kanë parashtruar kallëzime penale për rastet e korrupsionit. Para hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit, ka pasur një 
numër shumë të madh të rasteve të vjetra të pazgjidhura të korrupsionit, që datonin qysh prej vitit 2001. Sado që 
prokurorët kanë zgjidhur disa prej këtyre rasteve shumë të vjetra të korrupsionit, siç mund të vërehet, numri i rasteve të 
vjetra të pazgjidhura vazhdon të mbetet shqetësues.  

Duke u bazuar në këto rezultate të zbatimit të Planit të Veprimit, IKD gjen se kritikat e parashtruesve të kallëzimeve 
penale janë të drejta dhe se sistemi prokurorial deri me hyrjen në fuqi të Planit të Veprimit, nuk i ka dhënë përgjigjen e 

9PTh në Prishtinë është prokuroria më e madhe në sistemin prokurorial, njëherësh prokuroria më e ngarkuar me të gjitha natyrat e rasteve penale, përfshi edhe 
rastet e korrupsionit. Në këtë prokurori në fillim të kësaj periudhe raportuese (1 korrik 2014) ka pasur raste të pazgjidhura të regjistruara në vitin 2008. Janë 2 raste 
me 8 persona, të cilat nuk kanë arritur të zgjidhen as pas tetë muajve të hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit, përkundër faktit se trajtimi i këtyre rasteve ka pasur 
prioritet absolut.  
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duhur rasteve të korrupsionit, përkundër faktit se lufta kundër korrupsionit vazhdimisht ka mbetur si një ndër prioritetet 
shtetërore.10  

Trendi i zbatimit të Planit të Veprimit po dëshmon se këto raste nuk janë trajtuar me prioritet nga prokurorët, të cilët në 
masë të madhe, nuk kanë arritur të zgjidhin rastet e vjetra ndër vite të natyrës korruptive. PK dhe AKK vazhdojnë të 
mbesin dy institucionet me numrin më të madh të kallëzimeve penale të parashtruara nëpër prokurori për veprat penale 
të korrupsionit.  

Në vazhdim, në tabelën 4, vëreni gjendjen e rasteve të vjetra të pazgjidhura të korrupsionit në fillim të kësaj periudhe tre 
mujore, me datën 1 korrik 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

10Shënim: Kosova ka ndërtuar një sërë institucionesh, të cilat në mandatin e tyre në mënyra të ndryshme merren me koordinimin, parandalimin dhe luftimin e 
korrupsionit në Kosovë. Të gjitha këto institucione shtetërore, të cilat kanë mandat që ta zbatojnë ligjin, kanë hartuar dokumente strategjike dhe plane veprimi për 
të luftuar korrupsionin. Ky fakt assesi nuk ka mjaftuar që lufta kundër korrupsionit të ketë sukses, pasi në vazhdimësi ka pasur mungesë të rezultateve konkrete. 
Në këtë drejtim shih edhe vlerësimin e “Raportit të dytë të progresit për Kosovën në përmbushjen e kërkesave të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave”. Komisioni 
Evropian. Bruksel. 24 korrik 2014. 
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PP – Rastet e 
pazgjidhura të 
personave, në fillim të 
periudhës raportuese 
(1 korrik 2014)  me 
parashtrues ndër vite   20
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Total: 

AKK          6 16   21 19 101 111 130 404 
ATK                2         2 
Doganat e Kosovës   4                 9 1 14 
EULEX               13 11 1 9   34 
IPK                   10 11 9 30 
PK  7     9 17 25 7 31 28 46 288 188 646 
Qytetari  1           2 10 25 16 22 29 105 
I dëmtuari    1 2   5 1 1 10 5 6 47 45 123 
Adm. Komunale                 1     2 3 
Pranuar Kompetencë                       14 14 
Titullari i Pronës   1   4 2 18 5 5   15 1 9 60 
Autoriteti Pyjor             1       2   3 
Prokurori 
Vetiniciativë 

                41   4 2 47 

I paidentifikuar                 1   2   3 
Total: 8 6 2 13 30 60 16 92 131 195 506 429 1,488 

Tabela 4 – Trendi i rasteve të pazgjidhura me persona, sipas parashtruesve  
ndër vite në fillim të kësaj periudhe raportuese (1 korrik 2014). 

Siç vërehet nga tabela  4, ngarkesa me lëndë të vjetra të korrupsionit vazhdon të mbetet një ndër problemet më të mëdha 
me të cilat përballet sistemi i drejtësisë. Tabela më sipër, tregon për rastet e pazgjidhura prej vitit 2003, të cilat janë 
parashtruar nga Policia e Kosovës dhe qytetarët, ndërsa prej vitit 2004 kanë mbetur të pazgjidhura rastet e parashtruara 
nga palët e dëmtuara, titullarët e pronave dhe Dogana e Kosovës.11 Ky jo-efikasitet në zgjidhjen e rasteve, padyshim se 

11 Zvarritja e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit të parashtruara vazhdon të mbetet shqetësimi kryesor i të gjithë parashtruesve. Dogana e Kosovës sikurse mund 
ta vëreni më lartë, rezulton se ka parashtruar raste prej vitit 2004, të cilat nuk kanë arritur të zgjidhen deri në këtë periudhë. Drejtori i Përgjithshëm i Doganave të 
Kosovës, z. Lulzim Rafuna, thekson se zvarritja e këtyre rasteve nëpër institucionet e drejtësisë, ka ndikim tejet negativ dhe krijon probleme për Doganën e 
Kosovës, e cila vazhdimisht kur ka raste të tilla, bën denoncime zyrtare. Rafuna ankesat kryesore i ka adresuar tek jo-efikasiteti i gjykatave, në të cilat ende nuk 
janë zgjidhur një numër i rasteve të ngritura pas parashtrimeve nga ana e Doganës së Kosovës. Të njëjta shqetësime përcjellin edhe Administratën Tatimore të 
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ndikon në dështimin e zbulimit të personave të korruptuar, në ndjekjen dhe gjykimin e tyre, faktikisht në amnistinë e të 
korruptuarve dhe ajo që është më e rëndësishmja, ndikon në humbjen e besimit të qytetarëve në drejtësi. Qytetarët e 
Republikës së Kosovës çdo ditë adresojnë ankesa për jo-efikasitetin e sistemit të drejtësisë, pikërisht për shkak të zvarritjes 
së zgjidhjes së rasteve, përkundër faktit se rastet e tyre regjistrohen me vite të tëra në organet e drejtësisë12. IKD gjen se 
ende ekziston një numër i rasteve të korrupsionit të iniciuara nga parashtruesit e kallëzimeve penale që datojnë prej vitit 
2003, të cilat ende nuk janë trajtuar, deri në këtë periudhë raportuese. Ky fakt është tejet shqetësues, sepse dëshmon se 
prokurorët, në këto raste ndër vite nuk kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore. Kjo ndikon drejtpërdrejt tek 
qytetarët, tek të cilët dërgon mesazhin se luftimi i korrupsionit në mënyrë pasive është duke u amnistuar nga vetë 
prokurorët. IKD vlerëson se vazhdimi i këtij trendi në mënyrë indirekte ndikon që kryesit e veprave penale të 
korrupsionit të stimulohen nga sistemi i drejtësisë. Në këtë mënyrë bien zotimet publike të zyrtarëve më të lartë që 
udhëheqin sistemin gjyqësor dhe prokurorial, të cilët përkundër politikave dhe strategjive të zhvilluara dhe miratuara, 
nuk po arrijnë t’i zbatojnë në praktikë.13 Moszbatimi në praktikë i legjislacionit pozitiv në luftimin e korrupsionit, ka 
ndikuar drejtpërdrejt në nxjerrjen e vlerësimeve negative të Komisionit Evropian, i cili përmes Komisionit Vlerësues 
lidhur me plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave, ka vlerësuar se përkundër disa përmirësimeve, nuk ka 
rezultate konkrete dhe përfundimtare të rasteve gjyqësore sa i përket luftës kundër korrupsionit.14 Rezultatet konkrete në 
luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit janë kriter bazë për Republikën e Kosovës, e cila duhet të shënojë 
rezultate për të avancuar drejt proceseve të integrimit evropian, ndërsa përqindja e zbatimit të Planit të Veprimit,  deri në 
këtë periudhë raportuese, është dëshmi se Kosova ka mungesë të rezultateve të prekshme në ndjekjen dhe gjykimin e 
korrupsionit.  

Kosovës, ku sipas drejtorit të saj, z. Behxhet Haliti, ATK ka parashtruar një numër të rasteve të korrupsionit shumë vite më parë, të cilat ende nuk janë zgjidhur 
nga prokuroritë dhe gjykatat. IKD intervista me z. Lulzim Rafuna, Drejtor i Përgjithshëm i Doganave të Kosovës dhe z. Behxhet Haliti, Drejtor i Përgjithshëm i 
Administratës Tatimore të Kosovës. Dhjetor 2014.  
12 Shënim: Zyra e Prokurorit Disiplinor si mekanizëm i brendshëm i disiplinimit të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, vazhdimisht pranon 
ankesa prej qytetarëve që parashtrojnë rastet e tyre ndaj gjykatësve dhe prokurorëve për zvarritje të zgjidhjes së rasteve.  
13 Raporti i Progresit për Kosovën i Komisionit Evropian për vitin 2013. F.13. 
14 “Raporti i dytë i progresit i Kosovës në përmbushjen e kërkesave të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave”. Raport nga Komisioni për Parlamentin dhe Këshillin 
Evropian F.8. Komisioni Evropian. Bruksel. 24 korrik 2014. 

19 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   



      Instituti i Kosovës për Drejtësi     Dhjetor 2014 

Mungesa e rezultateve në luftimin e korrupsionit, në këtë periudhë raportuese, ka ndikuar drejtpërdrejt në humbjen e 
besimit të qytetarëve në sistemin prokurorial. Raporti i UNDP-së për periudhën prill – nëntor 2014, tregon se besimi i 
qytetarëve në punën e Prokurorit të Shtetit, ka shënuar rënien më të madhe të të gjitha kohërave, duke pësuar rënie prej 
17 pikë përqindjeje, duke ulur besimin në vetëm 21%, në krahasim me 38% sa ishte në prill 2014.15  

Besimi i qytetarëve ka rënë në përqindje shqetësuese edhe në sistemin gjyqësor, me të cilin janë të kënaqur vetëm 23% të 
qytetarëve për periudhën prill – nëntor 2014. Derisa, në muajin prill kënaqshmëria e qytetarëve me punën e sistemit 
gjyqësor ishte 38%, gjatë kësaj periudhe raportuese prill-nëntor 2014, ka shënuar rënie për 15%.16  

IKD vlerëson se moszbatimi me efikasitet dhe efektivitet i Planit të Veprimit, ka ndikuar drejtpërdrejt në rënien e njërit 
prej elementeve më të rëndësishme për drejtësinë, në besimin e qytetarëve në punën e institucioneve të drejtësisë, 
përkatësisht në sistemin prokurorial dhe sistemin gjyqësor. Ky fakt është tejet shqetësues dhe IKD vlerëson se ky trend i 
zbatimit të Planit të Veprimit, do të vazhdojë të rrezikoj edhe më tutje rënien e besimit të qytetarëve në sistemin e 
drejtësisë, përkatësisht në ndarjen e drejtësisë për ta.  

Në tabelën e mëposhtme, IKD ka paraqitur rastet e pazgjidhura të korrupsionit, sipas parashtruesve të kallëzimeve penale 
dhe cilësimit të veprave penale për çka dyshohen personat e ngarkuar në këto akte. Në kuadër të kapitullit të veprave 
kundër korrupsionit, të cilat kanë mbetur të pazgjidhura në fillim më 1 korrik 2014, vepra më e shprehur mbetet vepra 
penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, e pasuar nga “Mosdeklarimi i pasurisë” dhe “Arkëtimi dhe pagesa 
e kundërligjshme” etj. Sipas këtyre statistikave, rezulton se korrupsioni shtrihet kryesisht në institucionet publike, në të 
cilat ushtrimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar bëhet duke keqpërdorur pozitën dhe autoritetin zyrtar. Personat ndaj të 
cilëve janë deponuar kallëzimet penale për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, rezulton se me 
vite të tëra kanë ushtruar funksionet e tyre, përderisa rastet ndaj tyre nuk janë trajtuar nga prokurorët dhe kanë mbetur të 
pazgjidhura. Për më tepër shih tabelën 5 në vazhdim.  

15 Shënim: Sistemi prokurorial në periudhën prill – nëntor 2014 ka shënuar pikën më të ulët të të gjitha kohërave të besimit të qytetarëve në punën e  prokurorisë 
prej vetëm 21% (në krahasim me 38% në prill të vitit 2014) . Prokurori i Shtetit ka pësuar një rënie prej rreth 17 pikë përqindjeje, duke ulur nivelin e kënaqshmërisë 
së qytetarëve me punën e Prokurorisë. “Pulsi Publik 8” (Prishtinë: UNDP Kosovë, nëntor 2014), f.2.  
16 Shënim: Gjyqësori po ashtu nuk bën përjashtim në rënien e nivelit të kënaqshmërisë me punën e tij. Përqindja e kosovarëve që janë të kënaqur me punën e 
gjykatave të Kosovës ka rënë nga 38% në 23% në mes të prillit dhe nëntorit 2014. “Pulsi Publik 8” (Prishtinë: UNDP Kosovë, nëntor 2014), f.2. 
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AKK 404 102 272     16 1   1   12         
PK  646   440 102 8 16 9 8 6 43 4 5 4 1   
IPK  30   18     1 5     5 1         
I dëmtuari  123   106   1 6 1   1 4 2 2       
ATK 2   2                         
Autoriteti Pyjor  3   3                         
Dogana e Kosovës 14   4   1             4     5 
Prokurori Vetiniciat. 47   46         1               
Qytetari 105   100   1     1     1 2       
Titullari i Pronës 60   49         2   8   1       
Pranuar Kompetencë 14 2 11             1           
EULEX 34   19   5   4         6       
Adm. Komunale 3   2             1           
I paidentifikuar 3   3                         
Total: 1,488 104 1,075 102 16 39 20 12 8 62 20 20 4 1 5 

Tabela 5 – Trendi i rasteve të pazgjidhura të personave në fillim të kësaj  
periudhe raportuese sipas parashtruesve dhe veprave penale (1 korrik 2014). 
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b) TRENDI I RASTEVE TË PRANUARA GJATË PLANIT TË VEPRIMIT 
Gjatë periudhës raportuese (korrik, gusht, shtator 2014), prokurorët vazhdimisht janë ngarkuar me raste të reja të 
korrupsionit. PSRK së bashku me shtatë Prokuroritë Themelore për këto tre muaj kanë pranuar në punë 82 raste të reja 
me 175 persona. PTh në Prishtinë ka vazhduar të përballet me numrin më të madh të rasteve dhe personave të dyshuar 
për vepra penale të korrupsionit, për shkak të përqendrimit të të gjitha institucioneve qendrore publike në Kryeqytet. 
Vëreni në tabelën 6, trendin e rasteve dhe personave të pranuar për periudhën raportuese tre mujore.  
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PSRK  2 3 1 2 2 6 5 11 
Prishtinë 11 22 7 8 11 23 29 53 
Prizren 5 33 5 9 3 5 13 47 
Pejë 3 12     1 1 4 13 
Gjilan 2 5 1 2 2 2 5 9 
Mitrovicë 8 8 2 2 2 9 12 19 
Ferizaj 5 7 1 1 1 1 7 9 
Gjakovë 2 4 2 2 4 8 8 14 
Total: 38 94 18 26 26 55 83 175 

Tabela 6 – Rastet dhe personat të pranuara për  
secilin muaj (periudha 1 korrik - 30 shtator 2014). 
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Në tabelën në vazhdim (tabela 7) vëreni parashtruesit e kallëzimeve penale për rastet e korrupsionit për secilin muaj. 
Njëjtë sikurse gjatë gjithë periudhës së zbatimit të Planit të Veprimit, edhe gjatë kësaj periudhe raportuese (korrik, 
gusht, shtator 2014) Policia e Kosovës sërish mbetet parashtruesi më i madh i kallëzimeve penale për rastet e 
korrupsionit, ku për këtë periudhë kohore prej tre muajve ka bërë kallëzime penale ndaj 104 personave, e pasuar nga 
palët e dëmtuara me kallëzime penale ndaj 27 personave, nga AKK me kallëzime penale ndaj 12 personave etj. Për më 
tepër shih tabelën 7.  
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AKK 4 4 3 3 3 5 10 12 
PK  18 67 10 16 7 21 35 104 
IPK         1 1 1 1 
Titullari i Pronës 1 3 1 1     2 4 
I dëmtuari  4 7 3 3 10 17 17 27 
EULEX         1 1 1 1 
Qytetari 1 1     2 6 3 7 
Adm. Komunale 1 1         1 1 
Pranuar kompeten. 8 8 2 3 2 2 12 13 
AKP         1 5 1 5 
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Total: 37 94 19 26 27 55 83 17517 
Tabela 7 – Trendi i rasteve dhe personave të  

pranuara sipas parashtruesve për secilin muaj 

c) TRENDI I RASTEVE TË ZGJIDHURA 
Trendi i zgjidhjes së rasteve për periudhën raportuese (korrik, gusht, shtator 2014) ka qenë jashtëzakonisht i ulët për të 
gjitha prokuroritë. Përveç PTh në Prishtinë, e cila në muajin shtator ka zgjidhur një numër më të madh të rasteve dhe 
personave, të gjitha Prokuroritë tjera Themelore dhe PSRK gjatë këtyre tre muajve, kanë zgjidhur një numër të vogël të 
rasteve të korrupsionit. Derisa, në muajin korrik janë zgjidhur 21 raste ndaj 35 personave, në muajin gusht janë zgjidhur 
vetëm 11 raste ndaj 12 personave. Ndërsa në muajin shtator, duhet të veçohet PTh në Prishtinë, e cila ka zgjidhur 26 raste 
ndaj 47 personave, ndërsa të gjitha Prokuroritë tjera Themelore dhe  PSRK për këtë muaj kanë zgjidhur vetëm 22 raste 
ndaj 43 personave. Siç mund të vërehet, në muajin shtator, gjashtë Prokuroritë Themelore dhe PSRK nuk kanë arritur të 
zgjidhin raste sa ka zgjidhur e vetme PTh në Prishtinë. Për më tepër shih tabelën 8 në vazhdim.  
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PSRK  1 1     2 14 3 15 
Prishtinë 5 15 3 3 26 47 34 65 
Prizren 3 6 2 2 4 8 9 16 
Pejë 4 4 2 2 1 1 7 7 

17 Prej 83 rasteve të korrupsionit, ku përfshihen 175 persona, parashtruesit kanë ngarkuar 141 persona për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 
zyrtar”, 15 persona për veprën penale “Mos raportimi i pasurisë”, 12 persona për veprën penale “Dhënia e ryshfetit”, 3 persona për veprën penale “Përvetësimi në 
detyrë”, 2 persona për veprën penale “Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore” dhe nga 1 person për veprat penale “Falsifikimi i dokumentit zyrtar” 
dhe “Marrja e ryshfetit”.  
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Gjilan 2 3 1 2 3 3 6 8 
Mitrovicë 2 2 1 1 8 12 11 15 
Ferizaj 4 4 1 1 1 2 6 7 
Gjakovë     1 1 3 3 4 4 
Total: 21 35 11 12 48 90 80 137 

 Tabela 8 – Trendi i rasteve të zgjidhura me  
persona për secilin muaj për secilën prokurori  

Shtimi i efikasitetit të PTh në Prishtinë gjatë muajit shtator 2014 në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit, vie pas një 
riorganizimi të punës, i cili është bërë në këtë prokurori nga Kryeprokurori i PTh në Prishtinë dhe Koordinatorja 
Nacionale kundër Korrupsionit.18  Koordinatorja Nacionale, ka zbatuar njërin prej rekomandimeve të IKD-së për të 
adresuar çështjen e dështimeve të prokurorëve në PTh në Prishtinë në zbatimin e Planit të Veprimit. Kryeprokurori i PTh 
në Prishtinë dhe Koordinatorja Nacionale, kanë mbajtur mbledhje të kolegjiumit, më 11 shtator 2014, me të gjithë 
prokurorët e kësaj prokurorie, duke nxjerrë disa konkluzione për mënyrën e riorganizimit të punës së prokurorëve për 
zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Konkluzionet e mbledhjes së kolegjiumit janë: 

18 Shënim: Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), më 5 shtator 2014, ka mbajtur një konferencë gjithëpërfshirëse me pjesëmarrjen e të gjithë hisedarëve të 
institucioneve më të larta shtetërore dhe drejtuesve të të gjitha institucioneve të drejtësisë dhe agjencive që e zbatojnë ligjin në luftimin e korrupsionit. Në këtë 
konferencë me titull: “Vlerësimi i zbatimit të Planit të Veprimit për Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokurorial për Luftimin e Korrupsionit”, është publikuar 
raporti voluminoz prej 180 faqesh “Korrupsioni në Kosovë 2: Raport vlerësues gjithëpërfshirës mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të 
veprimit për rastet e korrupsionit”, i cili ka përfshirë gjetjet, vlerësimet dhe rekomandimet për zbatimin e Planit të Veprimit. Në këtë raport, IKD ka konstatuar se 
kjo PTh në Prishtinë ka dështuar më së shumti në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit, ku vetëm 13% të rasteve ka arritur t’i zgjidhë, apo prej rasteve të korrupsionit 
ku janë përfshirë 777 persona, ka arritur të zgjidhë raste vetëm ndaj 98 personave, të cilët kanë qenë të regjistruar deri më 4 nëntor 2013. Ndërsa në total (përfshi 
edhe rastet e pranuara deri më 30 qershor 2014), prokurorët e PTh në Prishtinë, prej 4 nëntorit 2013 deri më 30 qershor 2014, kanë zgjidhur 54 raste ndaj 123 
personave.  
Për shkak të këtij dështimi, IKD si rezultat i monitorimit dhe vlerësimit të vazhdueshëm të punës së kësaj prokurorie, ka rekomanduar që të ndërmerren hapa 
urgjent për të siguruar efikasitet në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Shih rekomandimin e IKD-së h). “KPK duhet të ndërmerr hapa urgjent dhe shumë konkret në 
zgjidhjen e problemeve në PTh Prishtinë për shkak të ngarkesës dhe cilësisë së kryerësve të veprave penale të korrupsionit. Kjo prokurori ka nevojë për menaxhim efikas dhe resurse 
shtesë me prokurorë dhe staf mbështetës”. Në konferencën e IKD-së të mbajtur më 5 shtator 2014, Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit, znj. Laura Pula, dhe 
Kryeprokurori i PTh në Prishtinë, z. Imer Beka, kanë dhënë zotime publike për zbatimin e këtij rekomandimi. Pas konferencës, më datën 11 shtator 2014, 
Koordinatorja Nacionale dhe Kryeprokurori i PTh në Prishtinë, kanë mbajtur një mbledhje të kolegjiumit, e cila ka zgjatur me orë të tëra, me të gjithë prokurorët e 
PTh në Prishtinë për të diskutuar rezultatet e dobëta të kësaj prokurorie në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Në këtë mbledhje, Kryeprokurori dhe Koordinatorja 
Nacionale kanë ndërmarrë veprime konkrete në riorganizimin e punës dhe mënyrën e raportimit për të shtuar efikasitetin e prokurorëve për t’i zgjidhur rastet e 
korrupsionit, gjë që ka dhënë rezultatet e para.  
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• Deri në fund të vitit 2014 do të bëhet përpjekje në zvogëlimin e numrit të lëndëve të korrupsionit. 
• Çdo të premte, jo më larg se ora 15:00 çdo prokuror duhet të raportoj tek Koordinatorja Nacionale dhe Kryeprokurori i 
Prokurorisë Themelore në Prishtinë për lëndët e korrupsionit.  
• Formohet Grupi Punues prej tre prokurorëve, të cilët do të raportojnë tek Kryeprokurori i Prishtinës, dhe tek 
Koordinatorja Nacionale. 

Gjatë muajit shtator, që përfshinë periudhën raportuese, Koordinatorja Nacionale ka mbajtur mbledhje të rregullta të 
përjavshme me Kolegjiumin e prokurorëve të Departamentit të Krimeve të Rënda për të përcjellë zgjidhjen e rasteve të 
korrupsionit, gjë që ka dhënë rezultate konkrete. Vetëm për këta tre muaj prokurorët kanë zgjidhur 26 raste ndaj 47 
personave, ndërsa për tetë muajt paraprak (4 nëntor 2013 deri më 30 qershor 2014) kishin arritur të zgjidhnin 54 raste me 
123 persona.19 Gjithashtu, prej datës 11 shtator 2014 deri më 30 shtator 2014, PTh në Prishtinë ka nxjerrë 71 aktvendime 
për zhvillim të hetimeve për raste të korrupsionit ndaj 77 personave.20   

Riorganizimi i punës në PTh në Prishtinë ka qenë mëse i nevojshëm për të rritur efikasitetin dhe për të vendosur një 
komunikim, i cili mundëson pasqyrimin e gjendjes reale të problemeve, me të cilat duhet të përballet sistemi prokurorial. 
Kjo prokurori ende ka probleme me numrin e pamjaftueshëm të prokurorëve, megjithatë, IKD gjatë monitorimit të 
vazhdueshëm, deri në muajin shtator, ka vërejtur se ka ekzistuar një qasje joserioze e kësaj prokurorie në trajtimin me 
prioritet të rasteve të korrupsionit.  

Duke ditur rëndësinë e kësaj prokurorie, e cila pas PSRK-së, bartë mbi supe rastet më të rënda të korrupsionit, për shkak 
të koncentrimit të administratës shtetërore në Kryeqytet, kjo prokurori rezulton se nuk ka pasur përkushtim të 
mjaftueshëm për t’i identifikuar problemet dhe për t’i zgjidhur rastet e korrupsionit. IKD është duke vazhduar 
monitorimin e aktiviteteve të PTh në Prishtinë, sikurse të të gjitha prokurorive tjera, dhe në vazhdimësi, do të adresojë 
çështjet shqetësuese, të cilat pengojnë zbatimin me efikasitet të Planit të Veprimit për rastet e korrupsionit. 

19 PTh në Prishtinë me hyrjen në fuqi të Planit të Veprimit më  4 nëntor 2013, kishte 224 raste të pazgjidhura me 777 persona. Ndërsa, prej 4 nëntorit 2013 deri më 
30 qershor 2014, kishte pranuar në punë 173 raste të reja me 287 persona, që i bie se në total ka pasur në punë 397 raste me 1064 persona. Prej këtij totali, PTh në 
Prishtinë ka arritur të zgjidhë vetëm 54 raste ndaj 123 personave. Ndërsa, vetëm në periudhën raportuese (korrik, gusht, shtator 2014), kjo prokurori ka zgjidhur 34 
raste ndaj 65 personave, përkatësisht, pas zbatimit të rekomandimit të IKD-së për riorganizimin e punës për shtimin e efikasitetit në zgjidhjen e rasteve të 
korrupsionit, prej datës 11 shtator 2014, prokurorët e kësaj prokurorie kanë zgjidhur 26 raste ndaj 47 personave. 
20 IKD intervistë me Koordinatoren Nacionale kundër Korrupsionit, znj. Laura Pula. Tetor 2014.  
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Prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013 deri në fund të kësaj periudhe raportuese më 30 shtator 2014, 
prokurorët kanë arritur të zgjidhin raste ndaj gjithsej 976 personave për veprat penale të korrupsionit. IKD paraqet më 
poshtë trendin e numrit të personave, ndaj të cilëve janë zgjidhur rastet e korrupsionit, në secilin muaj prej hyrjes në fuqi 
të Planit të Veprimit. Siç mund ta vëreni në tabelën 9, muaji dhjetor 2013, ka shënuar numrin më të madh të rasteve të 
zgjidhura, ndaj gjithsej 195 personave. Trendi i zgjidhjes së rasteve, ka shënuar rënie, varësisht prej muajve, ndërsa muaji 
me numrin më të vogël të rasteve të zgjidhura është shënuar në gusht 2014, ku janë zgjidhur raste vetëm ndaj 12 
personave. Në vazhdim vëreni trendin e zgjidhjes së rasteve për secilin muaj prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit, para 
11 muajve (më 4 nëntor 2013). 
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 Tabela 9 – Trendi i rasteve të zgjidhura me persona për secilin muaj prej hyrjes në fuqi të  
Planit të Veprimit (4 nëntor 2013) deri në fund të kësaj periudhe raportuese (30 shtator 2014).  

d) MËNYRA E ZGJIDHJES SË RASTEVE 
Trendi i zgjidhjes së rasteve të korrupsionit nga prokurorët ka vazhduar në mënyrë të njëjtë, sikurse në tetë muajt 
paraprak të zbatimit të Planit të Veprimit21. Prej rasteve të zgjidhura ndaj 137 personave, në më shumë se ndaj gjysmës së 
tyre janë hudhur poshtë kallëzimet penale apo janë pushuar hetimet, ndërsa më pak se ndaj gjysmës së tyre janë ngritur 

21 Në raportin e vetëm gjithëpërfshirës të publikuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, si rezultat i monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të Planit të Veprimit për 
Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokurorial për Luftimin e Korrupsionit, rezulton se shtatë Prokuroritë Themelore dhe Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit (4 nëntor 2013) deri më 30 qershor 2014, kanë zgjidhur 325 raste ndaj 839 personave. Prej tyre rezulton se ndaj më 
shumë se gjysmës së personave, përkatësisht ndaj 456 personave janë hudhur apo janë pushuar rastet, ndërsa më pak se ndaj gjysmës ndaj tyre, përkatësisht ndaj 
383 personave janë ngritur aktakuza. Sipas raportit të IKD-së, rezulton se ndaj 183 personave janë hudhur kallëzimet penale, ndaj 273 personave janë pushuar 
hetimet, ndaj 41 personave janë shqiptuar Urdhër Ndëshkimor, ndaj 51 personave janë ngritur aktakuza të drejtpërdrejta dhe ndaj 291 personave janë ngritur 
aktakuza pas zhvillimit të hetimeve. Musliu. B. “Korrupsioni në Kosovë 2: Raport vlerësues gjithëpërfshirës mbi efikasitetin e sistemit Prokurorial në zbatimin e 
planit të veprimit për rastet e korrupsionit – Betim Musliu- “. Prishtinë, shtator 2014. F.28. 
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aktakuza. Siç vërehet në tabelën 10, ndaj 60 personave janë hudhur poshtë kallëzimet penale, ndaj 29 personave janë 
pushuar hetimet për korrupsion. Ndërsa, ndaj 2 personave kanë shqiptuar Urdhër Ndëshkimor, ndaj 12 personave kanë 
ngritur aktakuza të drejtpërdrejta, ndërsa ndaj 34 personave kanë ngritur aktakuza pas zhvillimit të hetimeve. IKD 
vlerëson si tejet shqetësuese faktin se prej 137 personave, ndaj të cilëve janë zgjidhur rastet, ndaj 65% prej tyre apo ndaj 89 
personave janë hudhur poshtë kallëzimet penale apo janë pushuar hetimet. Ndërsa, ndaj 35% prej tyre prokurorët kanë 
arritur të ngritin aktakuza.  

Ky trend i mënyrës së zgjidhjes së rasteve, dëshmon se shumë persona ndaj të cilëve janë ngritur kallëzime penale për 
korrupsion, janë mbajtur peng i sistemit të drejtësisë, për shkak të neglizhencës së sistemit prokurorial për t’i zgjidhur 
rastet e tyre. Kjo analizë e mënyrës së zgjidhjes së rasteve, dëshmon se më shumë se gjysma e personave të mbajtur peng, 
kanë qenë të pafajshëm dhe janë mbajtur padrejtësisht në evidencat e sistemit prokurorial si persona ndaj të cilëve është 
iniciuar kallëzimi penal për korrupsion. E njëjta gjë vlen edhe për personat, ndaj të cilëve është ngritur aktakuza. Është 
detyrim ligjor i secilit bartës të funksionit në sistemin prokurorial që të zgjidhë në kohë të arsyeshme të gjitha rastet e 
korrupsionit për të sjellë barazi dhe drejtësi për qytetarët.  

Sikurse është theksuar në raportet paraprake, IKD vlerëson se gjatë trajtimit të këtyre rasteve, prokurorët nuk kanë 
vepruar në pajtim me detyrat dhe përgjegjësitë që dalin nga Ligji për Prokurorin e Shtetit, respektivisht nuk kanë 
respektuar dispozitat ligjore, ku ndër të tjera përcaktohet se prokurorët gjatë ushtrimit të funksioneve prokuroriale punën 
duhet ta bëjnë në mënyrë të pavarur, të drejtë, objektive, të paanshme dhe të sigurohet që të gjithë personat trajtohen në 
mënyrë të barabartë para ligjit, si dhe duhet të zbatojnë standardet më të larta të kujdesit gjatë kryerjes së funksioneve 
zyrtare dhe mbrojtjes së të drejtave ligjore dhe të dëshmitarëve dhe të dyshuar.22 IKD thekson se prokurorët me këtë 
mënyrë të veprimit dhe respektimit të ligjit janë duke ndikuar në mos luftimin e korrupsionit dhe në krijimin e 
percepcionit publik se në Kosovë luftimi i korrupsionit bëhet në mënyrë selektive. Në tabelën 10, vëreni mënyrën e 
zgjidhjes së rasteve të korrupsionit nga prokurorët, për periudhën raportuese korrik, gusht, shtator 2014.  

22 Kreu III. “Detyrat dhe kompetencat e Prokurorit të Shtetit”, “Neni 7 – Detyrat dhe kompetencat e prokurorëve”. Ligji nr.03/L-255 për Prokurorin e Shtetit. Kuvendi i 
Kosovës. 29 tetor 2014.  
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Mënyra e 
zgjidhjes së 

rasteve për secilën 
prokurori për 

periudhën 
raportuese (1 

korrik-30 shtator 
2014)  

 
 
 
Hudhje  

 
 
 
Pushim 

 
 
 
Urdhër 
Ndëshkimor 

 
 
 

Aktakuza të 
drejtpërdrejta 

 
 
 
Aktakuza 
pas 
hetimeve 

 
 
 

Total: 

PSRK 14 1       15 
Prishtinë 30 16 1   18 65 
Prizren 11 3     2 16 
Pejë 1 3 1   2 7 
Gjilan 2 1     5 8 
Mitrovicë 1 5   7 2 15 
Ferizaj       4 3 7 
Gjakovë 1     1 2 4 
Total:   60 29 2 12 34 137 

Tabela 10 – Mënyra e zgjidhjes së rasteve sipas prokurorive 

Problemet me cilësinë e kallëzimeve penale dhe argumentimin e tyre kanë vazhduar edhe në këtë periudhë raportuese. 
Prokurorët kanë zgjidhur raste ndaj 58 personave, për të cilët Policia e Kosovës ka parashtruar kallëzime penale për 
korrupsion. Prej tyre ndaj 33 personave kanë ngritur aktakuza, ndaj 2 personave kanë propozuar shqiptimin e Urdhërit 
Ndëshkimor, ndërsa ndaj 23 personave ka hudhur kallëzimet penale apo ka pushuar rastet. Në këtë periudhë (korrik, 
gusht, shtator 2014), rezulton se kallëzimet penale të Policisë kanë qenë më cilësore, më të argumentuara apo 
vendimmarrja e prokurorëve ka qenë më profesionale.  Për dallim prej rasteve të policisë, rastet e kallëzimeve penale të 
parashtruara nga AKK, kanë vazhduar me trend negativ të vlerësimit nga ana e prokurorëve, të cilët prej 17 personave 
ndaj të cilëve i kanë zgjidhur rastet, vetëm ndaj 4 personave kanë ngritur aktakuza, ndërsa ndaj 13 personave i kanë 
hudhur kallëzimet penale apo i kanë pushuar hetimet për korrupsion. Për më tepër në tabelën 11, vëreni trendin e 
mënyrës së zgjidhjes së rasteve të parashtruesve të kallëzimeve penale për korrupsion. 
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Mënyra e zgjidhjes së 
rasteve sipas 
parashtruesve për 
periudhën raportuese  

 
 
Hudhje 

 
 
Pushim 

 
 
Urdhër 
Ndëshkimor 

 
 
Aktakuza të 
drejtpërdrejta 

 
 
Aktakuza 
pas 
hetimeve 

 
 
Total: 

AKK 2 11   1 3 17 
PK 18 5 2 4 29 58 
I dëmtuari 30 5   2   37 
IPK 3 3       6 
Qytetari 5 1       6 
EULEX 1 1       2 
Prokurori Vetinic.   1       1 
Titullari i Pronës 1 1       2 
Pranuar Kompeten.   1   6 1 8 
Total: 60 29 2 13 33 13723 

Tabela 11 – Mënyra e zgjidhjes së rasteve dhe personave  
sipas parashtruesve (periudha korrik – shtator 2014) 

Mënyra e zgjidhjes së rasteve sipas parashtruesve prej 04 nëntor 2013 deri me 30 shtator 2014 është pasqyruar në tabelën 
vijuese. Nga gjithsej 976 persona ndaj të cilëve janë zgjidhur rastet në periudhën raportuese, ndaj 387 personave është 
ngritur aktakuzë pas hetimeve ose aktakuzë e drejtpërdrejtë, ndaj 43 personave është propozuar shqiptimi i Urdhrit 
Ndëshkimor, kurse ndaj 546 personave kanë pushuar hetimet apo janë hudhur poshtë kallëzimet penale (ndaj 302 
personave kanë pushuar hetimet ndërsa ndaj 244 personave janë hudhur poshtë kallëzimet penale). 

 

23 Prej 137 personave ndaj të cilëve janë zgjidhur rastet e korrupsionit, ndaj 85 personave kanë qenë të parashtruara kallëzime penale për veprën penale të 
“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, ndaj 16 personave për veprën penale “Përvetësimi në detyrë”, ndaj 11 personave për veprën penale “Dhënia e 
ryshfetit”, ndaj 4 personave për veprën penale “Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore”, ndaj 3 personave për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit”, 
ndaj 3 personave për veprën penale “Marrja e ryshfetit”, ndaj 2 personave për veprën penale “Mashtrimi në detyrë”, dhe ndaj 1 personi për veprën penale 
“Arkëtimi i kundërligjshëm i pagesave”.  
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PP - Mënyra e 
zgjidhjes së 
rasteve prej 4 
nëntor 2013 deri 
më 30 shtator 2014 

 
 

Total 
persona 

 
 
Hudhje  

 
 
Pushim 

 
 
Urdhër 
Ndëshkimor 

 
 
Aktakuza të 
drejtpërdrejta 

 
 
Aktakuza 
pas 
hetimeve 

AKK 130 40 39 3 11 37 
PK 579 100 161 38 41 239 
I dëmtuari 100 61 24   3 12 
IPK 31 5 8 2 1 15 
Adm. Komunale 9 2 3   2 2 
Dogana e Kosovës 1         1 
Autoriteti Pyjor 11   11       
Inteligjenca Fin. 2   2       
Qytetari 81 28 50     3 
EULEX 9 1 1     7 
Prokurori Vetinic. 2 1 1       
Titullari i Pronës 13 6 1     6 
Pranuar Kompet. 8   1   6 1` 
Total: 976 244 302 43 64 323 

Tabela 12 - Mënyra e zgjidhjes së rasteve prej 4 nëntor 2013 deri më 30 shtator 2014 

 

Edhe për këtë periudhë raportuese (korrik, gusht, shtator 2014), Policia e Kosovës ka vazhduar të jetë parashtruesi më i 
madh i kallëzimeve penale për rastet e korrupsionit. Prokurorët kanë zgjidhur raste të parashtruara nga Policia, ndaj 
gjithsej 579 personave. Prej tyre, ndaj 261 personave janë hudhur kallëzimet penale apo janë pushuar hetimet, ndërsa ndaj 
318 personave janë ngritur aktakuza të drejtpërdrejta dhe aktakuza pas zhvillimit të hetimeve si dhe janë shqiptuar 
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Urdhër Ndëshkimor.24 Pas Policisë, AKK është parashtruesi i dytë më i madhi kallëzimeve penale për korrupsion, rastet e 
të cilit janë zgjidhur më së shumti pas policisë. Prokurorët prej gjithsej 130 personave ndaj të cilëve i kanë zgjidhur rastet, 
ndaj 79 prej tyre kanë hudhur poshtë kallëzimet penale apo kanë pushuar hetimet, ndërsa ndaj 51 personave kanë ngritur 
aktakuza të drejtpërdrejta, pas zhvillimit të hetimeve apo kanë propozuar shqiptimin e Urdhërit Ndëshkimor. 

Pas policisë dhe AKK-së, prokurorët kanë zgjidhur më së shumti raste të cilat janë parashtruar nga palët e dëmtuara dhe 
qytetarët. Nga gjithsej 100 persona ndaj të cilëve janë zgjidhur rastet e parashtruara nga palët e dëmtuara, ndaj 85 
personave kanë pushuar hetimet apo janë hudhur poshtë kallëzimet penale, ndërsa vetëm ndaj 15 personave janë ngritur 
aktakuza25. Rastet e parashtruara nga qytetarët janë zgjidhur ndaj 81 personave, ku prokurorët vetëm ndaj 3 personave 
kanë ngritur aktakuzë pas zhvillimit të hetimeve, ndërsa ndaj 78 personave të tjerë, kanë hudhur poshtë kallëzimet penale 
apo kanë pushuar hetimet, përkatësisht, ndaj 28 personave kanë hudhur poshtë kallëzimet penale, ndërsa ndaj 50 
personave kanë pushuar hetimet. 

IKD vazhdon të shprehë shqetësim për mënyrën e çështjes së zgjidhjes së rasteve, ku prokurorët në pjesën dërrmuese të 
rasteve janë duke hudhur poshtë dhe janë duke pushuar hetimet për rastet e korrupsionit. Ky shqetësim ngritë nevojën 
për identifikimin e problemeve rreth këtyre rasteve, në të cilat duhet të analizohet cilësia e kallëzimeve penale, 
argumentimi i tyre nga parashtruesit si dhe vendimmarrja e prokurorëve, për të eliminuar problemet për të ardhmen.26  

IKD vazhdon të insistoj te Këshilli Prokurorial i Kosovës që të shqyrtojë përmes mekanizmave të saj, problematikën e 
dështimit të kallëzimeve penale për të identifikuar problemet rreth cilësisë, argumentimit apo vendimmarrjes së 
prokurorëve në rastet e korrupsionit. Në këtë drejtim, KPK duhet të shpreh vullnetin e saj, për të identifikuar dhe sanuar 

24 Shënim: Prokurorët kanë zgjidhur raste ndaj 579 personave, ndaj të cilëve ka ushtruar kallëzime penale Policia e Kosovës. Prokurorët ndaj 100 personave kanë 
hudhur poshtë kallëzimet penale, ndaj 161 personave kanë pushuar hetimet, ndaj 38 personave është propozuar shqiptimi i Urdhrit Ndëshkimor, ndaj 41 
personave është ngritur aktakuzë e drejtpërdrejtë, ndërsa ndaj 239 personave është ngritur aktakuzë pas zhvillimit të hetimeve. 
25 Shënim: Prej 100 personave ndaj të cilëve janë zgjidhur rastet, prokurorët vetëm ndaj 15 personave kanë ngritur aktakuza, ku ndaj 3 personave janë ngritur 
aktakuza të drejtpërdrejta, ndërsa ndaj 12 personave janë ngritur aktakuza pas zhvillimit të hetimeve. 
26 Shënim: Nga analiza statistikore rezulton se Policia e Kosovës në rastet e parashtruara të korrupsionit ndaj 579 personave, ka arritur të argumentojë kallëzimet 
penale vetëm ndaj 318 personave, ndërsa ndaj 261 personave prokurorët kanë hudhur kallëzimet penale apo kanë pushuar hetimet për shkak të mungesës së 
argumentimit të rasteve. Më shqetësuese qëndron situata me rastet e ngritura nga AKK, ku ndaj 130 personave për të cilët ka paraqitur kallëzime penale për 
korrupsion, prokurorët ndaj 79 personave kanë hudhur kallëzimet penale apo kanë pushuar hetimet, ndërsa vetëm ndaj 51 personave kanë ngritur akte akuzuese, 
në të cilat është vlerësuar se kallëzimet penale janë të qëndrueshme.  
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problemet me parashtrimin e kallëzimeve penale, për të siguruar ndjekje efikase të kryerësve të veprave penale të 
korrupsionit në bashkëpunim me të gjitha agjencitë që e zbatojnë ligjin në Kosovë.  

IKD vlerëson se përmes këtyre mekanizmave do mundësohej identifikimi i problemeve, për të mundësuar krijimin e 
politikave adekuate kriminale për ndjekjen e korrupsionit dhe rritjen e kualitetit të arsyetimeve të prokurorëve për 
vendimet e tyre, të cilat padyshim se do të ndikojnë në besimin e qytetarëve se vendimet e tyre janë të drejta dhe të 
bazuara në ligj. 

V. ZBATIMI I PLANIT TË VEPRIMIT PËR RASTET E REGJISTRUARA DERI MË 4 NËNTOR 2013 
 

Trendi i zgjidhjes së rasteve për periudhën raportuese (korrik, gusht, shtator 2014) sa i takon rasteve të regjistruara në 
Planin e Veprimit deri më 4 dhjetor 2013 ka shënuar progres minimal. Për të parë progresin në zbatimin e këtij plani, IKD 
ka vendosur të bëj matjen me rastet e zgjidhura të korrupsionit, të cilat kanë qenë të regjistruara deri me datën 4 nëntor 
2013. Vendosja e këtyre indikatorëve nga IKD, bazohet në detyrimet e dala nga Plani i Veprimit. IKD vlerëson se këto 
raste prokurorët është dashur t’i trajtojnë me prioritet absolut ashtu siç është përcaktuar në Planin e Veprimit,27 duke 
synuar zgjidhjen e rasteve të vjetra, të cilat janë grumbulluar me vite në sirtarët e prokurorive. Prandaj, IKD sqaron se 
progresi i zbatimit të Planit të Veprimit është bazuar në zgjidhjen e rasteve të regjistruara deri me 4 nëntor 2013.  

IKD vlerëson se as për këto tre muaj, prokuroritë nuk kanë arritur ta realizojnë as gjysmën e Planit të Veprimit, bazuar në 
rastet dhe personat e zgjidhura. Me hyrjen në fuqi të Planit të Veprimit me 4 nëntor 2013, prokuroritë kanë pasur në punë 
516 raste të pazgjidhura me 1682 persona. Prej hyrjes në fuqi të planit deri më 30 shtator 2014, prokuroritë kanë arritur të 
zgjidhin raste ndaj 751 personave, apo vetëm ndaj 45% të tyre. Prej këtyre rasteve të zgjidhura, prokurorët ndaj 431 
personave apo 58% të tyre kanë hudhur poshtë kallëzimet penale apo kanë pushuar hetimet, ndërsa ndaj 320 personave 
apo 42% të tyre kanë ngritur aktakuza të drejtpërdrejta, aktakuza pas zhvillimit të hetimeve dhe kanë propozuar 
shqiptimin e urdhrave ndëshkimor.  

27 Neni 4, “Dhënia prioritet lëndëve”, “Plani i Veprimit për Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokurorial në Luftimin e Korrupsionit”, Këshilli Prokurorial i 
Kosovës. 4 nëntor 2013.  
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Për këto tre muaj të periudhës raportuese, prokurorët kanë zgjidhur raste ndaj 66 personave, apo kanë zgjidhur vetëm 4% 
të rasteve të regjistruara deri më 4 nëntor 2013.28 Në vazhdim në tabelën 13, vëreni rastet e zgjidhura dhe mënyrën e 
zgjidhjes së rasteve të cilat kanë qenë të regjistruara deri më 4 nëntor 2013, për secilën prokurori, përkatësisht vëreni 
përqindjen e zbatimit të Planit të Veprimit për secilën prokurori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Shënim: Derisa, prej 4 nëntorit 2013 deri më 30 qershor 2014, prokurorët kishin arritur të zgjidhnin 41%  të lëndëve të regjistruara deri më 4 nëntor 2013, për 
periudhën raportuese tre mujore (korrik, gusht, shtator 2014), prokurorët kanë arritur të zgjidhin vetëm 4% të këtyre rasteve. Për këto tre muaj prokurorët kanë 
zgjidhur raste ndaj 66 personave apo 4% të rasteve regjistruara deri më 4 nëntor 2013. 
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PSRK 232 108 47% 10 9% 80 74%         18 17% 
Prishtinë 777 149 19% 56 38% 29 19%     6 4% 58 39% 
Prizren 175 151 86% 37 25% 48 32%     3 2% 63 42% 
Pejë 86 82 95% 6 7% 55 67%         21 26% 
Gjilan 81 81 100% 18 22% 27 33%     20 25% 16 20% 
Mitrovicë 141 44 31% 31 70% 5 11%     2 5% 6 14% 
Ferizaj 126 84 67% 13 15% 5 6% 35 42% 1 1% 30 36% 
Gjakovë 64 52 81% 7 13% 4 8%         41 79% 
Total: 1682 751 45% 178 24% 253 34% 35 5% 32 4% 253 34% 

Tabela 13 - Mënyra e zgjidhjes së rasteve sipas prokurorive për periudhën 4 nëntor 2013 - 30 shtator 2014 

Siç mund të vërehet nga tabela 13, PTh në Prishtinë vazhdon të jetë prokuroria me efikasitetin më të dobët në 
përmbushjen e obligimeve të Planit të Veprimit. PTh në Prishtinë ka zgjidhur raste vetëm ndaj 19% të personave apo 
vetëm ndaj 149 prej 777 personave, të cilët kanë qenë të regjistruar në Planin e Veprimit deri më 4 nëntor 2013.29 
Megjithatë, në krahasim me prokuroritë tjera, PTh në Prishtinë është prokuroria që ka zgjidhur më së shumti raste për periudhën 
raportuese (korrik, gusht, shtator 2014), gjithsej ndaj 51 personave.  

29 Shënim: PTh në Prishtinë për tetë muaj (prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013 deri më 30 qershor 2014) kishte arritur të zgjidhë 13% të rasteve 
të regjistruara deri më 4 nëntor 2013,  ku prej 777 personave të pazgjidhura kanë zgjidhur raste ndaj 98 personave.  
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Pas Prishtinës, pason PTh në Mitrovicë si prokuroria me jo-efikase, e cila ka zgjidhur raste ndaj 31% të personave apo 
vetëm ndaj 44 prej 141 personave sa i kishte të regjistruar më 4 nëntor 2014.30 Gjatë periudhës raportuese kjo prokurori ka 
zgjidhur raste ndaj 8 personave. IKD gjithsesi ka parasysh këto rezultate të dobëta të kësaj prokurorie, në të cilat kanë 
ndikuar edhe arsyet objektive të kushteve të punës, për të cilat IKD ka kërkuar të adresohet me urgjencë nga Këshilli 
Prokurorial për përmirësimin e kushteve të punës, por që nuk është bërë asgjë.  

PSRK ende nuk ka arritur të zgjidhë as gjysmën e personave të regjistruar në fillim në Planin e Veprimit. Prej rasteve të 
pazgjidhura ndaj 232 personave sa i ka pasur të regjistruar në fillim të Planit, PSRK i ka zgjidhur rastet ndaj 108 apo 47% 
të personave.31 Pra, gjatë tre muajve të periudhës raportuese, PSRK ka zgjidhur vetëm një rast ndaj 1 personi, i cili i takon rasteve të 
regjistruara deri më 4 nëntor 2013.  

Mbi gjysmën e personave ka arritur t’i zgjidhë PTh në Ferizaj, e cila prej 126 personave, i ka zgjidhur 84 apo 67% të 
personave.32 Për këtë periudhë raportuese ka arritur të zgjidhë raste vetëm ndaj 3 personave.  

PTh në Gjakovë gjatë kësaj periudhe tre mujore nuk ka zgjidhur asnjë rast të regjistruar deri më 4 nëntor 2013, ndërsa deri më 
30 qershor, kjo prokurori ka zgjidhur raste ndaj 81% apo 52 prej 64 personave sa i ka pasur në fillim të Planit të 
Veprimit.33  

PTh në Prizren gjithashtu ka arritur të zgjidhë 86% të personave, duke zgjidhur raste ndaj 151 personave prej 175 sa i 
kishte pasur në punë fillim të Planit të Veprimit.34 Gjatë periudhës raportuese ka zgjidhur raste vetëm ndaj 2 personave të 
regjistruar deri më 4 nëntor 2013.  

30 Shënim: PTh në Mitrovicë për tetë muaj (prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013 deri më 30 qershor 2014) kishte arritur të zgjidhë 26% të rasteve 
të regjistruara deri më 4 nëntor 2013, ku prej 141 personave të pazgjidhura kanë zgjidhur raste ndaj 36 personave. 
31 Shënim: PSRK për tetë muaj (prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013 deri më 30 qershor 2014) kishte arritur të zgjidhë 46% të rasteve të 
regjistruara deri më 4 nëntor 2013, ku prej 232 personave të pazgjidhura kanë zgjidhur raste ndaj 107 personave. 
32 Shënim: PTh në Ferizaj për tetë muaj (prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013 deri më 30 qershor 2014) kishte arritur të zgjidhë 64% të rasteve të 
regjistruara deri më 4 nëntor 2013, ku prej 126 personave të pazgjidhura kanë zgjidhur raste ndaj 81 personave. 
 
33 Shënim: PTh në Gjakovë për tetë muaj (prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013 deri më 30 qershor 2014) ka arritur të zgjidhë 81% të rasteve të 
regjistruara deri më 4 nëntor 2013, ku prej 64 personave të pazgjidhura kanë zgjidhur raste ndaj 52 personave. 
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PTh në Pejë ka arritur të zgjidhë 95% të personave apo 82 prej 86 personave sa kishte pasur në fillim të planit.35 Gjatë 
periudhës raportuese kjo prokurori ka zgjidhur vetëm një rast ndaj një personi. 

PTh në Gjilan ka arritur të zgjidhë 100% të rasteve të regjistruara deri më 4 nëntor 2013 në Planin e Veprimit, duke 
zgjidhur të gjitha rastet, përkatësisht 23 raste me 81 persona.  

 

a) MËNYRA E ZGJIDHJES SË RASTEVE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR PERIUDHËN RAPORTUESE  
Sfida kryesore e prokurorëve në lidhje me zbatimin e Planit të Veprimit vazhdon të mbetet zgjidhja e rasteve të 
korrupsionit që konsiderohen më të “vjetra”, të cilat janë regjistruar në regjistra deri më 4 nëntor 2013 në Planin e 
Veprimit. Në këtë drejtim, në periudhën raportuese (korrik, gusht, shtator 2014) prokuroritë kanë zgjidhur një numër të 
vogël të rasteve ku përfshihen vetëm 66 persona. Prokurorët në rastet e zgjidhura ndaj këtyre personave, ndaj 52 prej tyre 
kanë nxjerrë vendime për hudhje të kallëzimeve penale dhe pushim të hetimeve, ndërsa vetëm ndaj 14 personave kanë 
ngritur aktakuza. Kjo mënyrë e zgjidhjes së rasteve, dëshmon për trendin e hedhjes së rasteve, i cili po vazhdon nga 
prokurorët, ndërsa Këshilli Prokurorial ende po heziton të bëjë një analizë të këtyre rasteve, e cila do të shërbente për 
identifikimin e problemeve në të gjitha këto raste të dështuara, dhe për t’iu përgjigjur më pas me politika adekuate 
kriminale, në drejtim të shtimit të efikasitetit të punës si rezultat i ngritjes së cilësisë së kallëzimeve penale dhe veprimeve 
hetimore. Në vazhdim në tabelën 14 vëreni mënyrën e zgjidhjes së rasteve të “vjetra” të regjistruara deri më 4 nëntor 2013, 
për secilën prokurori.  

 

34 Shënim: PTh në Prizren për tetë muaj (prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013 deri më 30 qershor 2014) ka arritur të zgjidhë 85% të rasteve të 
regjistruara deri më 4 nëntor 2013, ku prej 175 personave të pazgjidhura kanë zgjidhur raste ndaj 149 personave. 
35 Shënim: PTh në Pejë për tetë muaj (prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013 deri më 30 qershor 2014) ka arritur të zgjidhë 94% të rasteve të 
regjistruara deri më 4 nëntor 2013, ku prej 86 personave të pazgjidhura kanë zgjidhur raste ndaj 81 personave. 
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zgjidhjes së 
rasteve të 
regjistruara deri 
më 4 nëntor 2013 
të zgjidhura gjatë 
kësaj periudhe 
raportuese 

 
 
 
Hudhje  

 
 
 
Pushim 

 
 
 
Urdhër 
Ndëshkimor 

 
 
 
Aktakuza të 
drejtpërdrejta 

 
 
 
Aktakuza 
pas 
hetimeve 

 
 
 

Total 

PSRK 1         1 
Prishtinë 32 10     9 51 
Prizren   2       2 
Pejë   1       1 
Gjilan             
Mitrovicë 1 5   1 1 8 
Ferizaj         3 3 
Gjakovë             
Total: 34 18   1 13 66 

Tabela 14 - Mënyra e zgjidhjes së rasteve të regjistruara deri më  
4 nëntor 2013 të zgjidhura gjatë periudhës raportuese korrik, gusht, shtator 2014 

Siç mund të vërehet nga tabela më lartë, PTh në Prishtinë, ka qenë prokuroria më efikase gjatë kësaj periudhe raportuese 
në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Derisa për këta tre muaj janë zgjidhur raste ndaj 66 personave, vetëm PTh në 
Prishtinë ka zgjidhur raste ndaj 51 personave apo 77% të tyre, ndërsa të gjitha prokuroritë tjera kanë zgjidhur raste ndaj 
15 personave apo vetëm 23% të tyre. Shtimi i efikasitetit të PTh në Prishtinë, ka ardhur si pasojë e riorganizimit të punës 
në këtë prokurori, si rekomandim i IKD-së për bartësit e sistemit prokurorial.36 Riorganizimi i punës dhe raportimi për 
zgjidhjen e rasteve të korrupsionit ka dhënë rezultatet e para në shtimin e efikasitetit të PTh në Prishtinë në zgjidhjen e 
rasteve të korrupsionit. Prej 11 shtatorit, datë kjo prej kur ka vazhduar puna me organizimin e ri të sistemit të punës, 

36 Shih fusnotën 14. Dhe, IKD intervistë me z. Imer Beka, Kryeprokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, tetor 2014. 
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prokurorët e Prishtinës, vetëm në këtë periudhë kanë zgjidhur raste ndaj 47 personave37, ndërsa vetëm në 20 ditët e fundit 
të muajit shtator, kanë nxjerrë 71 aktvendime për zhvillim të hetimeve për raste të korrupsionit ndaj 77 personave. 
Zgjidhja e  rasteve ndaj 51 personave, sado që ka shënuar rritje në përqindjen e zgjidhjes së rasteve, sërish lë shumë për të 
dëshiruar, mënyra e zgjidhjes së tyre. Prej këtyre personave, vetëm ndaj 9 personave prokurorët kanë ngritur aktakuza, 
ndërsa ndaj 42 personave apo 82% të tyre janë hudhur kallëzimet penale apo janë pushuar hetimet. Dështimi i rasteve të 
korrupsionit në këtë përqindje tregon për një problem ende të paidentifikuar në sistemin prokurorial, i cili po vazhdon ta 
përcjell, sidomos prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit. 

Megjithatë, riorganizimi i punës, praktika e re raportimit për Planin e Veprimit në baza javore, ka ndikuar në rritjen e 
nivelit të përgjegjësisë, efikasitetit dhe llogaridhënies, ku për një kohë të shkurtë kohore, pritet të vërehet progresi i 
prokurorëve të kësaj prokurorie në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit38. Sidoqoftë, për shtimin e efikasitetit të kësaj 
prokurorie, sistemi prokurorial, duhet të shtojë resurset dhe të punojë në specializimin e prokurorëve për hetimin dhe 
ndjekjen e veprave penale karakteristike.39 

Pas Prishtinës, PTh në Mitrovicë për periudhën raportuese ka arritur të zgjidhë raste vetëm ndaj 8 personave të regjistruar 
deri më 4 nëntor 2013 në Planin e Veprimit. Prej tyre ndaj 6 personave ka hudhur kallëzimet penale apo ka pushuar 
hetimet, ndërsa vetëm ndaj 2 personave ka ngritur aktakuza. Siç është theksuar më lartë në këtë raport, kjo është 
prokuroria më e pa përkrahur nga sistemi prokurorial, e cila është lënë në kushte të papranueshme dhe emergjente për 
zhvillimin e procesit të punës. PTh në Mitrovicë ende ka mungesë të kushteve elementare për punë, duke filluar prej 
hapësirave të nevojshme. Kjo i ka detyruar një prokurorët që një një pjesë të konsiderueshme të punës së tyre, ta bëjnë në 

37 Shënim: PTh në Prishtinë në këtë periudhë raportuese për muajt korrik, gusht, shtator 2014 kanë zgjidhur raste ndaj 65 personave. Në muajin korrik prokurorët e 
kësaj prokurorie kanë zgjidhur raste ndaj 15 personave, në muajin gusht ndaj 3 personave, ndërsa vetëm në muajin shtator kanë zgjidhur raste ndaj 47 personave. 
Prej të gjitha këtyre rasteve, 51 persona i takojnë rasteve të regjistruara deri më 4 nëntor 2013 në Planin e Veprimit, duke rritur përqindjen e zbatimit të Planit të 
Veprimit për zgjidhjen e rasteve të “vjetra” në 19%.  
38 IKD intervistë me z. Imer Beka, Kryeprokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, tetor 2014. 
39 “Ndër pengesat kryesore në zbatimin e Planit të Veprimit, të cilat janë parë edhe si sfida kanë qenë: numri i vogël i prokurorëve dhe procesmbajtësve në 
Departamentin e Krimeve të Rënda, lëndët e shumta në Departamentin e Krimeve të Renda, komplikueshmëria e lëndëve të cilat kërkojnë kohë për hetim dhe 
zbulim të veprave për të cilat dyshohen zyrtar nga nivelet e ndryshëm. Duhet shtim i numrit të prokurorëve dhe stafit për të shtuar efikasitetin e punës tonë”. IKD 
intervistë me z. Imer Beka, Kryeprokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, 24 shtator 2014. 
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shtëpitë e tyre, duke punuar në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit.40 IKD vlerëson se një qasje e tillë ndaj PTh në 
Mitrovicë rrezikon çdo ditë shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut, duke pamundësuar funksionimin normal në 
zgjidhjen e rasteve, rrjedhimisht duke pamundësuar realizimin e të drejtave të qytetarëve dhe ndjekjen e kryerësve të 
veprave penale. IKD shpreh shqetësim në lidhje më këtë gjendje të kushteve të punës, ku prokurorët detyrohen që rastet e 
tyre, t’i bartin fizikisht në shtëpitë e tyre për t’i zgjidhur. Ky fakt rritë rrezikun permanent të jetës dhe punës së 
prokurorëve, të cilët mund të jenë subjekt i kërcënimeve, kanosjes apo sulmeve nga individ të ndryshëm që mund të jenë 
subjekt i hetimit në rastet që prokurorët i kanë në punë. IKD vazhdimisht ka kërkuar një përkushtim të sistemit 
prokurorial dhe shtetit për ta adresuar me urgjencë çështjen e PTh në Mitrovicë, sepse vlerëson se kjo gjendje është e 
papranueshme.  

PSRK gjatë periudhës raportuese për tre muaj ka arritur të zgjidhë vetëm 1 rast ndaj 1 personi, dhe atë duke e hudhur 
poshtë kallëzimin penal për korrupsion. IKD shpreh shqetësim për këtë jo-efikasitet të PSRK-së në zgjidhjen e rasteve të 
korrupsionit, përkundër faktit se prokurorët e kësaj prokurorie, vazhdojnë të mbesin prokurorët më të privilegjuar41 në 
kuadër të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës. Drejtuesit e kësaj prokurorie, theksojnë se sfidat kryesore të cilat 
kishin pamundësuar efikasitet më të madh në zbatimin e Planit të Veprimit për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit, 
ndërlidhen me pamundësinë e sigurimit të provave relevante, të bazuara mirë për të mbështetur aktakuzat, sfidat në 
trajtimin me prioritet të rasteve të paraburgimit, situata me rastet e dyshuara për terrorizëm, si dhe ngarkesa e madhe me 
rastet e krimit të organizuar. Kjo ngarkesë me raste, detyron prokurorët e angazhuar në rastet e korrupsionit, që të 
angazhohen edhe në rastet e tjera të krimit të organizuar.42  Megjithatë, IKD vlerëson se kjo performancë e PSRK-së lë 
shumë për dëshiruar me rezultatet e dëshmuara në luftimin e korrupsionit.43 PSRK është njëra prej tri prokurorive që nuk 
ka arritur të zgjidhë as gjysmën e rasteve të korrupsionit të regjistruara deri më 4 nëntor 2013 në Planin e Veprimit.44 

40 IKD intervistë me z. Shyqri Syla, Kryeprokuror në Prokurorisë Themelore në Mitrovicë. Shtator 2014. 
41 Shënim: Prokurorët e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, përveç pagës bazë, pranojnë edhe kompensim shtesë në baza mujore prej 800 eurove në 
emër të rrezikshmërisë në punë dhe rasteve sensitive që i trajtojnë bazuar në kompetencat ligjore. 
42 IKD intervistë me znj. Sevdije Morina, zv/Kryeprokurore në PSRK. Shtator, Dhjetor 2014. 
43 IKD vlerëson sërish se kushtet e punës dhe stimulimi që marrin prokurorët në PSRK është shumë më i madh sesa marrin prokurorët e prokurorive tjera, prandaj 
në këtë drejtim, ky investim i shtetit është bërë për të sjellë rezultate në luftimin e krimeve, të cilat PSRK i ka në kompetencë. Sa për krahasim, IKD ju sjellë 
rezultatet e luftimit të korrupsionit të prokurorisë simotër, e cila vepron në Kroaci. Prokuroria Speciale kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit në Kroaci 
(USKOK) në Kroaci për dallim prej PSRK ka një performancë të shkëlqyeshme në luftimin e kriminalitetit. Në vitin 2012, USKOK prej 283 aktakuzave të ngritura 
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PTh në Ferizaj gjatë periudhës raportuese tre mujore ka arritur të zgjidhë raste vetëm ndaj 3 personave, ndaj të cilëve ka 
ngritur aktakuzë pas zhvillimit të hetimeve. Drejtuesit e kësaj prokurorie ankohen në numrin e pamjaftueshëm të 
prokurorëve, lëndët e trashëguara nga ish-Prokuroria e Qarkut e Prishtinës45, lëndët e paraburgimit, kallëzimet e shumta 
penale të pakompletuara dhe pa argumentuara nga Policia e Kosovës dhe AKK. Të gjitha këto sfida janë pengesë për 
Prokurorinë Themelore në Ferizaj, të cilat ndikojnë në jo-efikasitetin e Prokurorisë. Kjo prokurori për të shtuar efikasitetin 
në trajtimin e rasteve të korrupsionit, duhet të ketë më shumë resurse si nga radhët e prokurorëve ashtu edhe nga stafi 
mbështetës. 46 

PTh në Gjakovë gjatë periudhës raportuese tre mujore nuk ka arritur të zgjidhë asnjë rast ndaj asnjë personi, i cili ka qenë 
i regjistruar deri më 4 nëntor 2013. IKD gjen se nga kjo kategori e rasteve kjo prokurori ka në punë edhe 12 persona. 
Përndryshe, prej 64 personave sa i ka pasur në punë më 4 nëntor 2013, deri më 30 qershor 2014, ka arritur të zgjidhë raste 
ndaj 52 personave apo 81% të tyre. Sfidë në zbatimin me përpikëri të Planit të Veprimit në PTh në Gjakovë mbetet numri i 
pamjaftueshëm i prokurorëve, 47 stafit mbështetës dhe zyrtarëve ligjorë.48  

PTh në Pejë gjatë periudhës raportuese tre mujore ka arritur të zgjidhë vetëm 1 rast ndaj 1 personi, ndaj të cilit i ka 
pushuar hetimet për korrupsion. Kjo prokurori më 4 nëntor 2013, kishte pasur në punë raste ndaj 86 personave, ndërsa 

dhe të përfaqësuara në gjykatat kroate ka arritur të mbrojë 95 të tyre, duke u shpallur 252 aktgjykime dënuese për këto aktakuza. Kjo dëshmon për efikasitetin dhe 
cilësinë e punës së USKOK-ut në hetimin dhe ndjekjen e profileve të larta. (shih raportin në faqen 7 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/GrecoEval4%282013%297_Croatia_EN.pdf). Ndërsa, PSRK është themeluar dhe 
funksionalizuar me Ligjin për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës në vitin 2008.  
(qasur për herë të fundit më 30 qershor 2014 http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L052_al.pdf) 
44 PTh në Prishtinë është prokuroria më e dështuar në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit të regjistruara në Planin e Veprimit me vetëm 19%, pas saj është PTh në 
Mitrovicë me 31% dhe PSRK e cila nuk ka arritur të zgjidhë as gjysmën e rasteve apo 47% të tyre. 
45 PTh në Ferizaj ka trashëguar një numër të madh të lëndëve nga ish-Prokuroria e Qarkut në Prishtinë që përfshin rreth 200 lëndë në fazën e hetimeve dhe rreth 
200 lëndë tjera që i janë referuar procedurave gjyqësore. IKD intervistë me z. Rasim Maloku, ushtrues detyre i Kryeprokurorit në PTh në Ferizaj. Shtator 2014. 
46 PTh në Ferizaj aktualisht ka në punë gjithsej 9 prokurorë, ndërsa për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit ka caktuar 2 prokurorë. Ky numër i prokurorëve është i 
pamjaftueshëm për të përballuar numrin e lëndëve që janë në punë dhe arrijnë çdo ditë, prandaj për të pasur efikasitet dhe efektivitet në punën e saj, PTh në 
Ferizaj duhet të ketë 15 prokurorë. IKD intervistë me z. Rasim Maloku, ushtrues detyre i Kryeprokurorit në PTh në Ferizaj. Shtator 2014.  
47 PTh në Gjakovë ka të angazhuar 2 prokurorë në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Kryeprokurorja e PTh në Gjakovë, znj. Shpresaj Bakija, ka bërë kërkesë në 
KPK për angazhimin e një prokurori shtesë për të zgjidhur rastet e korrupsionit. IKD intervistë me znj. Shpresa Bakija, Kryeprokurore në PTh në Gjakovë. Shtator 
2014. 
48 PTh në Gjakovë nuk ka njohuri se çfarë po ndodhë me kërkesat e kësaj prokurorie për shtimin e numrit të stafit mbështetës dhe zyrtarëve ligjorë. Këto kërkesa 
janë përfshirë edhe në raportimet e PTh të Gjakovës për KPK-në. IKD intervistë me znj. Shpresa Bakija, Kryeprokurore në PTh në Gjakovë. Shtator 2014. 
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deri më 30 qershor 2014, kishte zgjidhur raste ndaj 82 personave apo 95% të tyre. Numri i pamjaftueshëm i prokurorëve 
vazhdon të mbetet sfida kryesore për t’iu përgjigjur me efikasitet zbatimit të Planit të Veprimit, ku kjo prokurori ka të 
angazhuar vetëm një prokurore në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Përveç këtij shqetësimi, niveli i bashkëpunimit me 
policinë dhe efikasiteti i policisë në veprimet e tyre, sfidojnë realizimin e Planit të Veprimit për zgjidhjen e rasteve të 
korrupsionit. 49 Një sfidë tjetër është refuzimi i operatorëve të telefonisë VALA dhe IPKO për t’i përmbushur kërkesat e 
prokurorëve rreth dorëzimit të regjistrimeve telefonike (sms-ve). Ky problem është evident prej marsit 2014 dhe paraqitet 
si pengesë e madhe në hetimet për zbardhjen e rasteve të korrupsionit.50  

PTh në Prizren gjatë periudhës raportuese tre mujore ka arritur të zgjidhë raste ndaj 2 personave, ndaj të cilëve ka 
pushuar hetimet. Kjo prokurori deri më 30 qershor 2014, kishte arritur të zgjidhë 85% të rasteve apo raste ndaj 175 
personave prej 149 sa i kishte të pazgjidhura në fillim të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013. Sfidat në shtimin e 
efikasitetit të kësaj prokurorie për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit mbeten: shtimi i numrit të prokurorëve,51, mos-
përgjigjet në ftesat e prokurorëve nga ana e të pandehurve, numri i madh i të pandehurve, komplikueshmëria e rasteve të 
korrupsionit, dhe pamundësia e qasjes në regjistrimet (sms) për shkak të mos bashkëpunimit të operatorëve të telefonisë 
VALA dhe IPKO, të cilat prej muajit prill kanë refuzuar bashkëpunimin me arsyetimin se janë duke respektuar të dhënat 
personale dhe privatësinë e personave.52 

Parashtruesit e kallëzimeve penale për vepra penale të korrupsionit vazhdojnë të shprehin pakënaqësitë e tyre në lidhje 
me zvarritjen në zgjidhjen e rasteve të tyre. Në vazhdim, pasqyrohen rastet e zgjidhura ndaj 66 personave, të cilët hyjnë 
në kategorinë e rasteve të “vjetra” të regjistruara deri më 4 nëntor 2013 në Planin e Veprimit. Në këtë periudhë raportuese 
tre mujore, rezulton se prokurorët kanë zgjidhur më së shumti raste ndaj personave që janë parashtruar nga palët e 
dëmtuara.  Në tabelën 15, vëreni rastet e “vjetra” të parashtruesve të zgjidhur nga prokurorët. 

49 IKD intervistë me z. Agron Galani, Kryeprokuror në PTh në Pejë. Shtator 2014. 
50 IKD intervistë me z. Agron Galani, Kryeprokuror në PTh në Pejë. Shtator 2014. 
51 PTh në Prizren aktualisht ka të angazhuar 5 prokurorë në zbatimin e Planit të Veprimit për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit, ndërsa ka pasur 6 prokurorë për 
këto raste. Kjo prokurori ka bërë kërkesë në KPK për shtimin e numrit të prokurorëve, stafit mbështetës, bashkëpunëtorëve profesional dhe zyrtarëve ligjorë, 
mirëpo për shkak të mungesës së mjeteve nuk është realizuar kërkesa. IKD intervistë me z. Metush Biraj, ushtrues detyre i Kryeprokurorit në PTh në Prizren. 
Shtator 2014. 
52 IKD intervistë me z. Metush Biraj, ushtrues detyre i Kryeprokurorit në PTh në Prizren. Shtator 2014. 
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Mënyra e zgjidhjes së 
rasteve të regjistruara 
deri më 4 nëntor 2013 
të zgjidhura në 
periudhën korrik-
shtator 2014 sipas 
parashtruesve  

 
 
 
Hudhje  

 
 
 
Pushim 

 
 
 
Urdhër 
Ndëshkimor 

 
 
 
Aktakuza të 
drejtpërdrejta 

 
 
 
Aktakuza 
pas 
hetimeve 

 
 
 

Total: 

AKK 3 10       13 
PK 1 4     12 17 
I dëmtuari 26 1   1   28 
IPK 1       1 2 
Qytetari 1 1       2 
EULEX             
Prokurori Vetinic.   1       1 
Titullari i Pronës 1 1       2 
Pranuar Kompetencë 1         1 
Total: 34 18   1 13 66 

Tabela 15 - Mënyra e zgjidhjes së rasteve të regjistruara deri më 4 nëntor 2013 
të zgjidhura gjatë periudhës raportuese korrik, gusht, shtator 2014 

Siç vërehet nga tabela më lartë, rezulton se prokurorët kanë zgjidhur numrin më të madh të rasteve të parashtruara nga 
palët e dëmtuara, gjithsej ndaj 28 personave. Pasojnë rastet e zgjidhura të parashtruara nga Policia, ndaj 17 personave, 
AKK-së ndaj 13 personave etj. Sërish mënyra e zgjidhjes së rasteve mbetet shqetësim për IKD-në, ku prej të gjithë 
personave të zgjidhur, numri më i madh është hudhur apo është pushuar nga prokurorët. 
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b) RASTET E REJA TË PRANUARA DHE MËNYRA E ZGJIDHJES 
Gjatë periudhës raportuese (korrik, gusht, shtator 2014) prokurorët kanë pranuar vazhdimisht raste të reja të korrupsionit 
në kuadër të Planit të Veprimit. IKD në vazhdim ka identifikuar rastet e reja të pranuara gjatë Planit të Veprimit dhe të 
zgjidhura nga prokurorët. Në tabelën 16, janë paraqitur rastet e reja të zgjidhura. Siç mund ta vëreni prokurorët kanë 
zgjidhur raste ndaj 71 personave, që rezulton se kanë zgjidhur më shumë raste të reja sesa raste të “vjetra” të Planit të 
Veprimit të regjistruara deri më 4 nëntor 201353.  Prej 71 personave, ndaj 34 personave është ngritur aktakuzë apo është 
propozuar shqiptimi i Urdhrit Ndëshkimor, ndërsa për 37 persona janë pushuar hetimet apo janë hudhër poshtë 
kallëzimet penale. Për më tepër shih tabelën më poshtë. 

Mënyra e zgjidhjes 
së rasteve të 

pranuara pas 4 
nëntorit 2014 për 

periudhën 
raportuese 

 
 
Hudhje  

 
 
Pushim 

 
 
Urdhër 
Ndëshkimor 

 
 
Aktakuza të 
drejtpërdrejta 

 
 
Aktakuza 
pas 
hetimeve 

 
 

Total 

PSRK  13 1       14 
Prishtinë   4 1   9 14 
Prizren 11 1     2 14 
Pejë 1 2 1   2 6 
Gjilan 2 1     5 8 
Mitrovicë       6 1 7 
Ferizaj       4   4 
Gjakovë 1     1 2 4 
Total: 28 9 2 11 21 71 

Tabela 16 - Mënyra e zgjidhjes së rasteve të pranuara pas 4 nëntorit 2014 për periudhën raportuese 

53 Shënim: Për periudhën raportuese tre mujore (korrik, gusht, shtator 2014) prokuroritë kanë zgjidhur raste të “vjetra” ndaj 66 personave, të cilët kanë qenë të 
regjistruar në Planin e Veprimit deri më 4 nëntor 2013. 
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PTh në Prishtinë, PSRK dhe PTh në Prizren, janë prokuroritë që më së shumti kanë zgjidhur raste, gjithsej me nga 14 
persona. Pason PTh në Gjilan me 8 persona, PTh në Mitrovicë me 7 persona, PTh në Pejë me 6 persona dhe me nga 4 
persona PTh në Ferizaj dhe PTh në Gjakovë. 

c) RASTET E PAZGJIDHURA NË FUND TË PLANIT TË VEPRIMIT 
Zgjidhja e vetëm 45% të rasteve të “vjetra” të regjistruara në Planin e Veprimit nga ana e prokurorive, padyshim se ka 
lënë një numër të madh të rasteve të pazgjidhura të korrupsionit në fund të kësaj periudhe raportuese më 30 shtator 2014. 
IKD shpreh shqetësim se ende kanë mbetur pa u zgjidhur rastet e vitit 2001, 2003 e tutje. Për të pasur një pasqyrë të qartë 
për rastet e vjetra të korrupsionit, IKD ka paraqitur në tabelën më poshtë, rastet dhe personat për secilën prokurori, për 
secilin vit. Sikurse në raportet paraprake, IKD ka ofruar këtë pasqyrë për akterët e sistemit prokurorial që ta kenë të qartë 
problematikën dhe rrezikun e parashkrimit të këtyre rasteve të pazgjidhura ndër vite.  

IKD vlerëson se gjendja e këtyre rasteve të vjetra të pazgjidhura do të shpie sikurse rastet e tjera deri të arritja e afatit të 
parashkrimit të ndjekjes penale. Rastet e trashëguara nga vitet paraprake duke filluar nga viti 2001, ndikojnë 
drejtpërdrejtë në kualitetin dhe efikasitetin e punës së prokurorive. Sikurse në raportet paraprake, IKD vlerëson se 
prokurorët e kanë shumë të vështirë të mbrojnë rastet e tyre në gjykatë për veprat penale të cilat pretendohet se janë kryer 
në vitet e largëta sikurse viti 2001. Në këto raste ka kaluar një kohë e gjatë nga kryerja e veprës penale dhe është shumë e 
vështirë sigurimi  i dëshmitarëve dhe besueshmëria e deklaratave të tyre lidhur me këto raste.   

Në tabelën më poshtë, do të vëreni për secilën prokurori, gjendjen e rasteve të pazgjidhura më 30 shtator 2014, ndërsa 
rasti më i vjetër i korrupsionit vazhdon të mbetet në PTh në Prishtinë, rasti i pazgjidhur i vitit 2001.54 Për më tepër shih 
tabelën 17.  

 

 

54 Shënim: IKD sqaron se ky rast ishte parashtruar më 10 tetor 2001 nga Titullari i Pronës për veprën penale “Përvetësimi në detyrë”  (lënda me numër 424/01-IPR). 
Por, ky rast nuk ka figuruar asnjëherë në bazën e të dhënave më parë. Ky rast është regjistruar në Mekanizmin Përcjellës për herë të parë në muajin korrik 2014. 
IKD vazhdimisht ka adresuar çështjen e mos respektimit të Mekanizmit Përcjellës si një ndër të arriturat e KPK-së për identifikimin dhe menaxhimin e statistikave 
për veprat penale karakteristike, ku hyjnë edhe rastet e korrupsionit. 
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30 shtator 

2014 

20
01

 

20
03

 

20
04

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 Total 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

Ra
st

e 

Pe
rs

on
a 

PSRK                              7 30 5 27 7 37 6 29 22 114 47 237 

Prishtinë 1 1 1 7 1 1 5 16 8 30 19 61 6 7 17 50 20 100 36 115 77 322 164 268 355 978 

Prizren                          1 4 1 1 1 1 3 5 6 8 21 66 33 85 

Pejë                             1 1     1 3 9 14 11 27 22 45 

Gjilan                                             7 12 7 12 

Mitrovicë                         2 3 3 7 4 4 11 35 21 66 21 42 62 157 

Ferizaj          1 4     1 2     1 1 2 4     1 4 13 31 11 16 30 62 

Gjakovë                                     1 1 6 11 12 25 19 37 

Total: 1 1 1 7 2 5 5 16 9 32 19 61 10 15 31 93 30 132 60 200 138 481 269 570 575 1,613 

Tabela 17 – Rastet e pazgjidhura në fund të muajit më 30 shtator 2014 

Mos zgjidhja e rasteve të korrupsionit, vazhdimisht është kritikuar nga parashtruesit e kallëzimeve penale, të cilët kritikat 
kryesore i kanë adresuar për sistemin prokurorial dhe gjyqësor. Bazuar në statistikat e raportuara për rastet e pazgjidhura 
në përfundim të kësaj periudhe raportuese të Planit të Veprimit, rezulton se shqetësimet e tyre janë ngritur me të drejtë. 
Zvarritja e zgjidhjes së rasteve të tyre, ndikon drejtpërdrejtë në humbjen e besimit të qytetarëve në institucionin e 
Prokurorit të Shtetit dhe në sistemin e drejtësisë. Për të parë më qartë gjendjen e rasteve të pazgjidhura me persona, të 
cilët kanë mbetur në fund të kësaj periudhe me parashtrues dhe vite të vjetra, shih tabelën 18. 
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Raste të pazgjidhura 
sipas parashtruesve në 
fund më 30 shtator 
2014 20

01
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20
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20
14

 

 
 
Total: 

AKK          10 16   22 19 91 111 141 410 
ATK                2         2 
Doganat e Kosovës     4               9 1 14 
EULEX               12 11 1 6   30 
IPK                   10 8 20 38 
PK    7   9 13 25 6 31 29 63 287 255 725 
Qytetari              3 10 25 16 21 37 112 
I dëmtuari      4   7 1 1 10 5 5 31 66 130 
Adm. Komunale                 1     3 4 
Pranuar Kompetencë                       19 19 
Titullari i Pronës 1   1 7 2 19   5   14 1 16 66 
Autoriteti Pyjor              1       2   3 
Prokurori Vetiniciativë                 41   2 6 49 
I paidentifikuar                 1   2 3 6 
AKP                       5 5 
Total: 1 7 9 16 32 61 11 92 132 200 480 572 1,613 

Tabela 18 – Raste të pazgjidhura me persona sipas parashtruesve në fund më 30 shtator 2014  

Policia e Kosovës vazhdon të mbetet parashtruesi i kallëzimeve penale, rastet e të cilit, më së shumti kanë mbetur të 
pazgjidhura në fund të kësaj periudhe raportuese më 30 shtator 2014. Prokurorëve iu kanë mbetur raste të policisë për 725 
persona të dyshuar për korrupsion. Pas policisë, pasojnë rastet e AKK-së, ku prokurorët kanë në punë raste ndaj 410 
personave të dyshuar për korrupsion. Pasojnë palët e dëmtuara dhe qytetarët, rastet e të cilëve, kanë mbetur të 
pazgjidhura nga prokurorët, deri në këtë periudhë raportuese. 

Në tabelën 19, në vazhdim, vëreni rastet e parashtruara nga institucionet dhe palët, të cilat kanë mbetur të pazgjidhura 
më 30 shtator se për çfarë vepra penale dyshohen.  
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AKK 410 101 275     16     2 1 12       1 1   1   
PK  725   518 101 11 15 10 11 6 32 3 3 3 4     1   7 
IPK  38   29     1 3     5                   
I dëmtuari  130   112     6 1   2 7   2               
ATK 2   2                                 
Autoriteti Pyjor  3   3                                 
Dogana e Kosovës 14   4   1             4 5             
Prokurori Vetini. 49   49                                 
Qytetari 112   104   3 1   1     1 2               
Titullari i Pronës 66   58         2 1 5                   
Pranuar Kompetencë 19 4 14             1                   
EULEX 30   18   3   3         6               
Adm. Komunale 4   3             1                   
I paidentifikuar 6   6                                 
AKP 5   5                                 
Total: 1,613 105 1,200 101 18 39 17 14 11 52 16 17 8 4 1 1 1 1 7 

Tabela 19 – Rastet e pazgjidhura sipas parashtruesve dhe veprave penale në fund më 30 shtator 2014 
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VI. RASTET E KORRUPSIONIT NË FAZËN E GRUMBULLIMIT TË INFORMATAVE – PPN 

a) RASTET E PAZGJIDHURA NË FILLIM MË 4 NËNTOR 2013  
Prokurorët kanë vazhduar të ngarkohen me lëndë të reja të kategorizuara si lëndë të cilat gjenden në fazën e grumbullimit 
të informatave apo të njohura në Prokurori të Shtetit si PPN. Gjendja e këtyre rasteve të pazgjidhura nëpër prokurori 
vazhdon të mbetet tejet shqetësuese edhe për periudhën raportuese korrik, gusht, shtator 2014.  

Numri i lëndëve të kësaj kategorie është rritur në të gjitha prokuroritë, duke rënduar punën e tyre në ngritjen e efikasitetit 
për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Në fillim të kësaj periudhe raportuese më 1 korrik 2014, kanë qenë 543 persona 
ndaj të cilëve nuk janë zgjidhur rastet, ndërsa për këto tre muaj janë pranuar raste të reja për 88 persona të kësaj kategorie.  

Përgjegjësinë për zgjidhjen e këtyre rasteve e mbajnë prokurorët dhe policët, të cilët duhet të tregojnë përkushtim dhe 
profesionalizëm më të madh në zhvillimin e hetimeve preliminare, për t’i definuar rastet. Në rastet e iniciuara ku ka 
elemente të veprave penale duhet të avancohen hetimet penale, ndërsa në ato rastet ku nuk ka elemente të tilla të hudhen 
pretendimet për të liruar personat, ndaj të cilëve ngritën dyshime pa bazë, për t’ua hequr çfarëdo ngarkese në evidencat 
penale të sistemit të drejtësisë, në këtë rast prokurorisë dhe policisë.  

KPK, në vitin 2013 kishte miratuar Planin Strategjik për ngritjen e koordinimit dhe bashkëpunimit në mes të Prokurorit të 
Shtetit dhe agjencive tjera që e zbatojnë ligjin në Kosovë, në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit 2013-2015.55 
Gjetjet e IKD-së, tregojnë se përkundër këtij Plani Strategjik, vërehet se koordinimi dhe bashkëpunimi në mes të 
prokurorëve dhe parashtruesve të veprave penale lë shumë për dëshiruar.  Për më tepër, vëreni tabelën 20, ku janë 
pasqyruar rastet e pazgjidhura në fillim të periudhës raportuese për të gjitha prokuroritë.  

 

 

55 “Plani Strategjik – Për bashkëpunim ndër-institucional në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit 2013-2015”. Këshilli Prokurorial i Kosovës. 19 shtator 2012.  
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PSRK                  2 4 1 2 1 6 3 6 10 34 17 52 

Prishtinë 3 3 4 13 10 27 5 5 8 18 18 82 47 102 45 115 9 16 149 381 

Prizren                 1 3     3 3 2 6 16 34 22 46 

Pejë                             14 33 3 6 17 39 

Gjilan                                 7 13 7 13 

Mitrovicë                 1 1 2 4 5 9 6 11 8 11 22 36 

Ferizaj 1 1 2 2 1 4 1 1 1 3 2 2 3 3 14 20 7 11 32 47 

Gjakovë                         1 2 7 13 2 2 10 17 

Total: 4 4 6 15 11 31 6 6 13 29 23 90 60 125 91 204 62 127 276 631 

Tabela 20 – Rastet e vjetra të pazgjidhura ndër vite për secilën  
prokurori në fillim të kësaj periudhe raportuese më 1 korrik 2014 

 
PTh në Prishtinë vazhdon të mbetet prokuroria me numrin me të madh të rasteve të kategorisë PPN, gjithsej 149 raste të 
pazgjidhura me 381 persona. Pas Prishtinës, pason PTh në Prizren me 22 raste të pazgjidhura dhe 46 persona, PTh në 
Mitrovicë me 22 raste të pazgjidhura dhe 36 persona, PSRK me 17 raste të pazgjidhura me 52 persona, si dhe PTh  në Pejë 
me 17 raste të pazgjidhura me 39 persona. PTh në Gjakovë dhe PTh në Gjilan kanë numrin më të vogël të rasteve të kësaj 
kategorie. Për më tepër shih tabelën më lartë. IKD vlerëson si shqetësues faktin se prokuroritë ende vazhdojnë të kenë 
raste të pazgjidhura të kësaj kategorie që i takojnë vitit 2006. Parashtruesit e këtyre rasteve me të drejtë ankohen tek 
prokurorët, të cilët me vite nuk kanë arritur t’i zgjidhin këto raste të fazës së grumbullimit të informatave. Në tabelën 21, 
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vëreni rastet e vjetra të pazgjidhura në fillim të periudhës raportuese (1 korrik 2014) të parashtruara nga parashtruesit e 
ndryshëm. 

PPN Raste të 
pazgjidhura ndër 
vite me parashtrues 
në fillim më 1 
korrik 2014 20
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AKK    4 21 3 14 13 10 12   77 
ATK            4     5 9 
Doganat e Kosovës             3     3 
EULEX         3     4   7 
IPK             1 4 10 15 
PK    3 2 1 7 54 66 87 50 270 
Qytetari      4   1 2 10 8 34 59 
I dëmtuari  4 4   2 4 4 28 63 21 130 
Adm. Komunale                  3 3 
AKP               4   4 
Pranuar Kompet.                 2 2 
Titullari i Pronës           1 5 18 1 25 
Autoriteti Pyjor    4       5       9 
Prokurori Vetinic.             2 4 1 7 
Auditori i Përgjith.     4             4 
I paidentifikuar           7       7 
Total: 4 15 31 6 29 90 125 204 127 63156 

Tabela 21 – Raste të ndër vite me parashtrues në fillim më 1 korrik 2014 

56 Shënim: Prej këtyre rasteve të pazgjidhura ku përfshihen 631 persona të kategorisë PPN, 582 persona kanë mbetur për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës 
apo autoritetit zyrtar”, 14 persona për veprën penale “Marrja e ryshfetit”, 6 persona për veprën penale “Falsifikim i dokumentit zyrtar”, 5 persona për veprën 
penale “Dhënia e ryshfetit”, 4 persona për veprën penale “Keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike”, 3 persona për veprën penale “Arkëtimi dhe pagesa e 
kundërligjshme”, 3 persona për veprën penale “Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore”, 3 persona për veprën penale “Mashtrimi në detyrë”, 3 persona 
për veprën penale “Përdorimi i paautorizuar i pasurisë”, 2 presona për veprën penale “Përvetësimi në detyrë”, 2 persona për veprën penale “Lidhja e kontratës së 
dëmshme”, 2 persona për veprën penale “Keqpërdorimi i informatës zyrtare” dhe nga 1 person për veprat penale “Shpërlarja e parave “ dhe “Lirimi i 
kundërligjshëm i personit të privuar nga liria”.  
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Siç vërehet në tabelën më lartë, numri më i madh i rasteve të pazgjidhura të korrupsionit të kategorisë PPN vazhdon të 
mbetet nga Policia e Kosovës me gjithsej 270 persona. Pas Policisë, palët e dëmtuara janë me numrin më të madh të 
personave ndaj të cilëve nuk janë zgjidhur rastet me gjithsej 130 persona, pasuar nga AKK me 77 persona, qytetarin me 
59, Titullari i Pronës me 25 persona etj.  
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b) RASTET E PRANUARA GJATË PLANIT TË VEPRIMIT 
Gjatë periudhës raportuese (korrik, gusht, shtator 2014), shtatë Prokuroritë Themelore dhe PSRK, kanë pranuar 31 raste të 
korrupsionit me 78 persona të kategorisë së grumbullimit të informatave të njohura si PPN.57 PSRK, PTh në Mitrovicë dhe 
PTh në Prishtinë, janë prokuroritë që kanë pranuar më së shumti raste me persona gjatë kësaj periudhe 3 mujore. PSRK ka 
pranuar 5 raste me 39 persona të cilat gjendën në fazën e grumbullimit të informatave, PTh në Mitrovicë ka pranuar 7 
raste me 7 persona, ndërsa PTh në Prishtinë ka pranuar 5 raste me 8 persona. Në tabelën 22, vëreni trendin e rasteve të 
korrupsionit të kategorisë PPN të pranuara gjatë kësaj periudhe raportuese.  
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PSRK      1 4 4 35 5 39 
Prishtinë 4 6     1 2 5 8 
Prizren 2 2     1 1 3 3 
Pejë 1 1     3 5 4 6 
Gjilan 4 4     1 1 5 5 
Mitrovicë 2 2 4 4 1 1 7 7 
Ferizaj     1 9 1 1 2 10 
Gjakovë                 
Total: 13 15 6 17 12 46 31 78 
 Tabela 23 – Trendi i rasteve të pranuara në secilën  

prokurori për periudhën tre mujore (korrik-shtator 2014) 

57 Shënim: Vetëm PTh në Gjakovë gjatë kësaj periudhe raportuese (korrik, gusht, shtator 2014) nuk kishte pranuar asnjë rast të korrupsionit të kategorisë PPN apo 
lëndë që gjenden në fazën e grumbullimit të informatave.  
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Tabela 24 paraqet rastet e korrupsionit të kategorisë PPN për secilin parashtrues të rasteve. Policia e Kosovës figuron të 
jetë iniciuesi me numrin më të madh të rasteve, gjithsej 12 raste me 26 persona. Pasojnë rastet e qytetarëve, të cilët kanë 
iniciuar numrin me të madh të personave, gjithsej 39 persona, pastaj palët e dëmtuar kanë iniciuar raste ndaj 6 personave, 
IPK kanë iniciuar raste ndaj 5 personave, Administrata Komunale ka iniciuar një rast ndaj një personi dhe Prokurori me 
Vetiniciativë ka iniciuar një rast ndaj një personi. Për më tepër, vëreni më poshtë trendin e rasteve të korrupsionit të 
kategorisë PPN të pranuara gjatë kësaj periudhe raportuese nga secili parashtrues.  
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PK  6 8 1 9 5 9 12 26 
IPK 1 1 4 4     5 5 
I dëmtuari  4 4     2 2 6 6 
Qytetari 1 1 1 4 4 34 6 39 
Administrata Komunale         1 1 1 1 
Prokurori Vetiniciativë 1 1         1 1 
Total: 13 15 6 17 12 46 31 78 

Tabela 24 – Rastet e pranuara sipas parashtruesve për secilin muaj 

Nga gjithsej 78 persona në rastet e korrupsionit të kategorisë PPN të pranuara gjatë periudhës (korrik, gusht, shtator 
2014), ndaj 70 persona janë iniciuar raste për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, ndaj 2 
personave për veprën penale “Marrja e ryshfetit”,  ndaj 2 personave për veprën penale “Shpëlarja e parave”, 1 person për 
veprën penale “Falsifikimi i dokumentit zyrtar”, 1 person për veprën penale “Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve 
gjyqësore”, 1 person për veprën penale “Keqpërdorimi i informatës zyrtare” dhe 1 person për veprën penale “Konflikti i 
interesit”.  
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c) RASTET E ZGJIDHURA DHE MËNYRA E ZGJIDHJES 
Shtatë Prokuroritë Themelore dhe PSRK kanë zgjidhur raste të korrupsionit të kategorisë PPN ndaj 90 personave. 
Karakteristikë e zgjidhjes së këtyre rasteve është se 100% e tyre janë hudhur poshtë apo janë pushuar rastet. IKD vlerëson 
si tejet shqetësuese faktin që këto raste mbesin me vite pa marrë përgjigjen adekuate nga sistemi i drejtësisë. Është e 
pafalshme që në evidencat penale të sigurojnë 90 persona si të dyshuar për veprime korruptive, kur ndaj tyre, nuk ka 
asnjë bazë, gjithnjë duke u bazuar në vendimet për hedhjen e rasteve, dhe të njëjtit persona mbahen peng. Në tabelën 25, 
vëreni zgjidhjen e këtyre rasteve të korrupsionit dhe mënyrën e zgjidhjes për secilën prokurori për këtë periudhë 
raportuese (korrik, gusht, shtator 2014).  

Mënyra e 
zgjidhjes 
së rasteve 

 
Hudhje  

 
Pushim 

 
Total 

PSRK 2   2 
Prishtinë 63   63 
Prizren 4   4 
Pejë 7   7 
Gjilan 5 4 9 
Mitrovicë 4   4 
Ferizaj     0 
Gjakovë 1   1 
Total: 86 4 90 

Tabela 25 – Mënyra e zgjidhjes së rasteve  
PPN për secilën prokurori. 

Nga tabela e mësipërme vërehet se PTh në Prishtinë është prokuroria e cila ka zgjidhur numrin më të madh të rasteve të 
kësaj kategorie. Nga gjithsej 90 personat e përfshirë në rastet e tilla të cilat janë zgjidhur për periudhën raportuese, 63 prej 
tyre i takojnë PTh në Prishtinë. Pas Prishtinës, pason PTh në Gjilan e cila kishte hudhur poshtë dhe kishte pushuar rastet 
ndaj 9 personave etj.  
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Prokurorët në rastet e korrupsionit të kategorisë PPN, kanë zgjidhur numrin më të madh të rasteve të parashtruara nga 
Policia e Kosovës. Për më tepër vëreni tabelën 26, për zgjidhjen e rasteve PPN për secilin parashtrues dhe mënyrën e 
zgjidhjes së këtyre rasteve për periudhën raportuese tre mujore  

 

Bazuar në të dhënat në tabelën e mësipërme, Policia e Kosovës ka qenë 
parashtruesi më i madh, ku gjithsej 9058 personat e përfshirë në rastet e 
zgjidhura, rastet për 52 persona ishin parashtruar nga Policia e Kosovës. Pas 
Policisë së Kosovës, parashtruesi me numrin me të madh të personave të 
përfshirë në rastet e zgjidhura për periudhën raportuese ka qenë të 
dëmtuarit me gjithsej 12 persona, Agjencia Kundër Korrupsionit me 10 
persona e të tjera. Për më shumë, trendi i mënyrës së zgjidhjes sipas 
parashtruesve të rasteve të korrupsionit për periudhën raportuese korrik – 
shtator 2014, është pasqyruar në tabelën e mësipërme. 

 

 
Tabela 26 – Mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit 

sipas parashtruesve të kallëzimeve penale 

 

58 Shënim: Nga gjithsej 90 personat e përfshirë në rastet e korrupsionit të kategorisë PPN, për 78 persona janë parashtruar raste për veprën penale “Keqpërdorim i 
detyrës apo autoritetit zyrtar”, 6 persona për veprën penale “Marrje e ryshfetit”, 3 persona për veprën penale “Keqpërdorim i Informatës Zyrtare”, 2 persona për 
veprën “Arkëtimi i kundërligjshëm i pagesave” dhe 1 person për veprën penale “Lirimi i kundërligjshëm i personit të privuar nga liria”. 

Mënyra e zgjidhjes 
sipas parashtruesve 
të rasteve të 
korrupsionit 

 
 
Hudhje  

 
 
Pushim 

 
 
Total: 

AKK 10   10 
PK 52   52 
I dëmtuari 12   12 
IPK 3 4 7 
Qytetari 4   4 
Adm. Komunale 1   1 
Dogana e Kosovës 3   3 
Titullari i Pronës 1   1 
Total: 90 4 90 
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d) RASTET E PAZGJIDHURA NË FUND TË PLANIT TË VEPRIMIT 
Rastet me persona të pazgjidhura nga kjo kategori mbesin në numër enorm. IKD vlerëson se kjo gjendje është alarmante 
për prokurorët dhe policinë, të cilët duhet të shtojnë efikasitetin në zgjidhjen e këtyre rasteve, për të cilat parashtrohen 
informacione për raste të korrupsionit. Në tabelën 27, janë paraqitur rastet e pazgjidhura, të cilat kanë mbetur në fund të 
kësaj periudhë raportuese më 30 shtator 2014. Për më tepër shih tabelën më poshtë se sa raste të vjetra kanë mbetur të 
pazgjidhura. 

PPN - 
Rastet e 

pazgjidhura 
në fund më 
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PSRK                  1 1 1 2 2 8 4 8 22 89 30 108 
Prishtinë 3 3 4 13 7 17 4 4 6 16 16 67 38 73 48 128 16 28 142 349 
Prizren                  1 3     1 1 1 5 17 34 20 43 
Pejë                             13 32 3 7 16 39 
Gjilan                                 9 12 9 12 
Mitrovicë                     2 4 5 9 6 11 13 13 26 37 
Ferizaj  1 1 2 2 1 4 1 1 1 3 2 2 3 3 14 20 10 21 35 57 
Gjakovë                         1 2 7 12 2 2 10 16 
Total: 4 4 6 15 8 21 5 5 9 23 21 75 50 96 93 216 92 206 288 661 

Tabela 27 – PPN rastet e pazgjidhura në fund të  
periudhës raportuese më 30 shtator 2014 për secilën prokurori 

PTh në Prishtinë mbetet prokuroria me numrin më të madh të rasteve të korrupsionit të pazgjidhura edhe nga kategoria 
PPN, me gjithsej 349 persona. Pas Prishtinës, pasohet PSRK, e cila raste të pazgjidhura ndaj 108 personave nga kjo 
kategori. Parashtruesit e këtyre rasteve të pazgjidhura do të vazhdojnë të humbin besimin në sistemin prokurorial për 
shkak të mos zgjidhjes së rasteve të tyre me vite. Policia e Kosovës sërish mbetet parashtruesi me numrin më të madh të 
rasteve, të cilat nuk janë zgjidhur nga prokurorët, me gjithsej 261 persona. Pas policisë, pasojnë palët e dëmtuara, të cilat 
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kanë parashtruar raste dhe kanë mbetur të pazgjidhura ndaj 150 personave etj. Për më tepër shih tabelën 28, në të cilën 
janë paraqitur rastet e pazgjidhura në fund më 30 shtator 2014, sipas parashtruesve dhe viteve. 

PPN - Raste të 
pazgjidhura në 
fund më 30 shtator 
2014 sipas 
parashtruesve dhe 
viteve  20
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AKK    4 12 3 13 13 10 12 5 72 
ATK            4     2 6 
Doganat e Kosovës               2   2 
EULEX               4 1 5 
IPK             1 3 7 11 
PK    3 1 1 5 29 45 84 93 261 
Qytetari      4   1 2 10 7 68 92 
I dëmtuari  4 4   1 4 14 23 78 22 150 
Adm. Komunale                 3 3 
AKP                4   4 
Pranuar Kompet.                 3 3 
Titullari i Pronës           1 5 18   24 
Autoriteti Pyjor    4       5       9 
Prokurori Vetinic.             2 4 2 8 
Auditori Gjeneral     4             4 
I paidentifikuar           7       7 
Total: 4 15 21 5 23 75 96 216 206 66159 

Tabela 28 – PPN rastet e pazgjidhura në fund të  
periudhës raportuese më 30 shtator 2014 me parashtrues dhe vite 

59 Shënim: Prej rasteve të pazgjidhura të mbetura në fund më 30 shtator 2014, 608 persona kanë mbetur për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 
zyrtar”, 17 persona për veprën penale “Marrja e ryshfetit”, 10 persona për veprën penale “Falsifikimi i dokumentit zyrtar”, 6 persona për veprën penale 
“Keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike”, 4 persona për veprën penale “Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore”, 4 persona për veprën penale 
“Mashtrimi në detyrë”, 2 persona për veprën penale “Dhënia e ryshfetit”, 2 persona për veprën penale “Lidhja e kontratës së dëmshme”, 2 persona për veprën 
penale “Shpëlarje e parave”, 2 persona për veprën penale “Keqpërdorimi i informatës zyrtare”, 1 person për veprën penale “Konflikti i interesit”, 1 person për 
veprën penale “Përdorimi i paautorizuar i pasurisë”, 1 person për veprën penale “Përvetësimi në detyrë” dhe 1 person për veprën penale “Arkëtimi dhe pagesa e 
kundërligjshme”.  
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VII. DËNIMET E GJYKATAVE PËR RASTET E KORRUPSIONIT  
Zvarritja e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit nuk është vetëm fenomen i sistemit prokurorial. Me të njëjtën problematikë 
përballet edhe sistemi gjyqësor. Njëjtë sikurse sistemi prokurorial edhe sistemi gjyqësor i ka shpallur lëndë me prioritet 
zgjidhjen e rasteve të korrupsionit, por në praktikë kjo gjë nuk po ndodhë. 
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GJTh në Prishtinë  5 5 4 8 8 17 6 11 3 4 18 25 44 70 166 374 
GJTh në Gjilan 3 0 6 4 4 3 1 0 2 0 10 9 26 16 69 123 
GJTh në Mitrovicë 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 52 54 
GJTh në Gjakovë 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 4 4 10 10 55 171 
GJTh në Prizren  6 6 4 4 6 6 2 2 6 11 1 1 25 31 40 135 
GJTh në Ferizaj  6 7 2 3 8 11 1 1 3 11 1 1 21 34 25 79 
GJTh në Pejë 3 4 12 13 3 3 2 4 4 9 1 1 25 34 40 75 
Total: 24 23 30 34 30 41 15 21 18 35 35 41 152 195 447 1011 

Tabela 29 – Rastet e korrupsionit të zgjidhura nga gjykatat për periudhën janar – shtator 2014 
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Siç mund ta vëreni në tabelën 29, gjykatësit kanë arritur që për periudhën janar – shtator 2014, të zgjidhin 152 raste me 195 
persona. Ndërsa, në fund të kësaj periudhe raportuese kanë mbetur 447 raste të pazgjidhura me 1011 persona.60 Këto 
rezultate  janë dëshmi se shpallja prioritet e zgjidhjes së këtyre rasteve nuk dallojnë prej frymës së politikave dhe 
agjendave politike për respektimin e sundimit të ligjit në Kosovë.  

Problematika e sistemit prokurorial me mos respektimin e Mekanizmit Përcjellës është e njëjtë edhe në sistemin gjyqësor. 
Rastet e veprave penale karakteristike tek të gjitha institucionet dhe agjencitë që e zbatojnë ligjin, obligohen t’i regjistrojnë 
në Mekanizmin Përcjellës, në këtë rast edhe gjykatat. Këtë detyrim përveç prokurorive, vazhdimisht kanë dështuar ta 
zbatojnë edhe gjykatat. Siç mund ta vëreni në tabelën më lartë janë paraqitur të dhënat e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të 
cilat nuk përputhen me të dhënat e regjistruara në Mekanizmin Përcjellës. Në tabelën 31, vëreni rastet e gjykuara gjatë 
kësaj periudhe raportuese (korrik, gusht, shtator 2014) sipas aktakuzave të ngritura nga secila prokurori. Siç mund ta 
vëreni ekzistojnë dallime të mëdha të statistikave të KGJK-së dhe Mekanizmit Përcjellës, gjë që dëshmon një segment të 
mungesës së bashkëpunimit dhe koordinimit të këtyre institucioneve të drejtësisë për harmonizimin e statistikave të 
korrupsionit.  

 Sipas këtyre të dhënave, të siguruara nga Mekanizmi Përcjellës, rezulton se për këtë periudhë raportuese, gjykatat kanë 
zgjidhur raste të korrupsionit vetëm ndaj 21 personave.61  Prej tyre ndaj 13 personave, gjykatësit kanë hudhur aktakuzat, 
kanë refuzuar aktakuzat apo i kanë shpallur të pafajshëm personat e akuzuar, ndërsa vetëm ndaj 8 personave kanë 
shpallur aktgjykime dënuese për veprat penale të korrupsionit. Për më tepër vëreni tabelën në vazhdim. 

 

 

60 Shënim: Këto të dhëna janë siguruar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Tetor 2014.  
61 Shënim: Sipas të dhënave të Mekanizmit Përcjellës të siguruara në Njësitin për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive në Këshillin Prokurorial të Kosovës, 
rezulton se prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013 deri më 30 qershor 2014 gjykatat kanë regjistruar si lëndë të zgjidhura të korrupsionit rastet 
vetëm ndaj 13 personave. Këto të dhëna janë paraqitur edhe në raportin e IKD-së të publikuar në shtator 2014. Musliu. B. “Korrupsioni në Kosovë 2: Raport 
vlerësues gjithëpërfshirës mbi efikasitetin e sistemit Prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit – Betim Musliu- “. Prishtinë, shtator 2014. 
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PSRK  1       1         
PTh Prishtinë 1       1         
PTh Prizren  14 1 8 2 3 4 4 2   
PTh Pejë 5 1   4     3     
PTh Gjilan                    
PTh Mitrovicë                   
PTH Ferizaj                    
PTh Gjakovë                   
Total: 21 2 8 6 5 4 7 2   

Tabela 30 – Rastet e gjykuara gjatë kësaj periudhe raportuese  
(korrik, gusht, shtator 2014) sipas aktakuzave të ngritura nga secila prokurori 

 

Gjykata Themelore e Prizrenit për këtë periudhë raportuese ka arritur të gjykojë numrin më të madh të personave të 
akuzuar për veprat penale të korrupsionit, gjithsej 14 persona. Gjykata Themelore në Pejë ka zgjidhur raste për 2 persona, 
njëjtë sikurse Gjykata Themelore në Prishtinë.  
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VIII. DËSHTIMI NË RESPEKTIMIN E MEKANIZMIT PËRCJELLËS PËR RASTET E KORRUPSIONIT 
 
Prokuroritë Themelore dh PSRK për njëmbëdhjetë muaj rresht kanë dështuar të respektojnë me përpikëri rregullat e 
Mekanizmit Përcjellës për regjistrimin e rasteve të korrupsionit. Këto dështime ishin konstatuar edhe nga vetë 
mekanizmat e brendshëm të KPK-së në shkurt 2014.62  
IKD duke vlerësuar si qenësore respektimin e këtij mekanizmi, i ka kushtuar rëndësi të veçantë respektimit të tij, si një 
prej obligimeve të Planit të Veprimit. 63 Në këtë drejtim, gjatë monitorimit, IKD ka gjetur se disa prej prokurorive në 
vazhdimësi kanë dështuar në respektimin e Mekanizmit Përcjellës. 
Për periudhën raportuese (korrik, gusht, shtator 2014), IKD ka identifikuar lëndë të pa regjistruara apo të regjistruara me 
vonesë, dhe lëndë të cilat nuk figurojnë fare në regjistrin e të dhënave në Mekanizmin Përcjellës, edhepse të njëjtat lëndë 
ekzistonin në regjistrat paraprak të këtij mekanizmi.64  
Në vazhdim, IKD do të shpalos gjetjet sa i përket numrit të rasteve dhe personave që përgjegjësit kanë dështuar t’i 
regjistrojnë me kohë në Mekanizmin Përcjellës. Në tabelën 30, vëreni rastet dhe personat e regjistruara me vonesë si dhe 
rastet së bashku me numrin e personave të cilët nuk ekzistojnë në regjistrin e të dhënave për këtë periudhë raportuese. 
 
 
 
 
 
 

62 “Raport i Komisionit: Komisioni për Mbikëqyrjen dhe Verifikimin e të Dhënave, të dërguara nga Prokuroritë Themelore dhe Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës lidhur me zbatimin e planit për ngritjen e efikasitetit të Sistemit Prokurorial në luftimin e korrupsionit”. Këshilli Prokurorial i Kosovës. Shkurt 2014. 
63 Neni 5.2 dhe 4.1.“Plani i Veprimit për Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokurorial në Luftimin e Korrupsionit”, Këshilli Prokurorial i Kosovës. 4 nëntor 2013. 
64 Shënim:  IKD ka gjetur se disa lëndë me disa persona kanë ekzistuar në bazën e të dhënave në muajt paraprak dhe në fund të muajit qershor 2014. Të njëjta raste 
nuk figurojnë në regjistrin e lëndëve të zgjidhura, dhe në regjistrin e lëndëve të pazgjidhura në fund të muajit shtator 2014. Nga kjo rezulton se këto raste dhe këta 
persona nuk figurojnë në regjistra dhe se për ta nuk ka ndonjë shpjegim. 
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Prokuroritë Të regjistruara 
me vonesë 

Nuk ekzistojnë 
në regjistra 

TOTAL 

Raste Persona Raste Persona Raste Persona 
PSRK 2 17 2 5 4 22 
PTh Prishtinë 21 43 5 6 26 49 
PTh Gjakovë 2 2 1 1 3 3 
PTh Gjilan 1 1 1 1 2 2 
PTh Prizren 1 1     1 1 
TOTAL 27 64 9 13 36 77 

Tabela 31 – Rastet dhe personat që kanë dështuar  
të regjistrohen me kohë në Mekanizmin Përcjellës  

 
Gjatë kësaj periudhe raportuese, IKD gjatë monitorimit ka identifikuar se PTh në Prishtinë ka numrin më të madh të 
lëndëve të cilat nuk janë regjistruar sipas rregullave të Mekanizmit Përcjellës. Kjo prokurori ka dështuar në 26 raste me 49 
persona. Prej tyre, 21 raste me 43 persona i ka regjistruar me vonesë, ndërsa 5 raste me 6 persona, të cilët kanë ekzistuar 
më parë në regjistra, tanimë nuk ekzistojnë në asnjë regjistër, as në regjistrin e lëndëve të zgjidhura, as në të pazgjidhura. 
Pas Prishtinës, PSRK65 është prokuroria e dytë që ka numrin më të madh të rasteve dhe personave që ka dështuar t’i 
regjistrojë në përputhje me rregullat e Mekanizmit Përcjellës. Kjo prokurori gjatë kësaj periudhe raportuese ka dështuar 
në 4 raste me 22 persona. PSRK ka regjistruar me vonesë 2 raste me 17 persona66, ndërsa 2 raste me 5 persona67, të cilët 

65 Shënim: Në përputhje me Memorandumin e Bashkëpunimit në mes të KPK-së dhe IKD-së, gjetjet dhe vlerësimet e IKD-së për këtë raport, janë dorëzuar tek KPK 
dhe më pas të njëjtat u janë dërguar secilit Kryeprokuror të Prokurorive Themelore dhe PSRK-së për të adresuar gjetjet dhe nëse ka komente për t’i kthyer ato dhe 
përfshirë në raportin përfundimtar periodik të IKD-së. Prej të gjitha prokurorive vetëm PSRK ka kthyer komente. IKD vlerëson se komentet e PSRK-së është 
dashur të adresohen në sistemin prokurorial, përkatësisht në përgjegjësit e Mekanizmit Përcjellës për shkak se IKD iu ka referuar vetëm të dhënave të Mekanizmit 
Përcjellës. IKD sqaron se dështimet vetëm janë identifikuar në bazë të të dhënave të regjistruara në Mekanizmin Përcjellës, ku prokurorët apo zyrtarët e kësaj 
prokurorie nuk e kanë respektuar rregullativën e Mekanizmit Përcjellës për regjistrimin e rasteve të korrupsionit.  
66 Shënim: Sipas komenteve të ud. Kryeprokurores së PSRK-së, znj. Sevdije Morina, rezulton se këto 2 raste me 17 persona janë “verifikuar në databazën e PSRK-së 
dhe databazën e PSH-së të rasteve të korrupsionit dhe që të dy rastet figurojnë të regjistruara datën kur është bërë  pranimi i tyre”. IKD sqaron se pretendimi i znj. 
Morina nuk qëndron poqëse iu referohemi të dhënave të Mekanizmit Përcjellës të siguruara nga Njësiti  për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive. IKD në 
përputhje me Memorandumin e Bashkëpunimit posedon të gjithë këta regjistra të rasteve të regjistruara, të pranura, të zgjidhura dh të pazgjidhura në fund të 
periudhës raportuese. Sipas këtyre regjistrave, rezulton se PSRK këto 2 raste me 17 persona i ka pranuar në muajin maj 2014 (rasti i parë është lënda me numër 
64/14-pps, e cila është pranuar më 8 maj 2014, ndërsa kjo lëndë është regjistruar me vonesë dhe figuron vetëm në regjistrin e lëndëve të pazgjidhura në fund të 
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kanë ekzistuar më parë, më nuk ekzistojnë në asnjë regjistër. Të njëjta dështime por në numër më të vogël janë evidentuar 
në PTh në Gjakovë, Gjilan dhe Prizren, të cilat mund t’i vëreni në tabelën 30. Në tabelën 31, IKD ka paraqitur 27 raste me 
64 persona, të cilat janë regjistruar me vonesë në Mekanizmin Përcjellës. Prej tyre, 13 raste me 31 persona, të cilat janë 
regjistruar me vonesë, i takojnë rasteve para datës 4 nëntor 2013, ndërsa 14 raste me 33 persona që janë regjistruar me 
vonesë i takojnë periudhës pas datës 4 nëntor 2014. Për më tepër, për të parë dështimin e secilës prokurori në regjistrimin 
e rasteve në Mekanizmin Përcjellës, shih tabelën në vazhdim. 
 

Prokuroritë TOTAL - Të 
regjistruara me 

vonesë 

Para 4 Nëntor '13 Pas 4 Nëntor '13 

Raste Persona Raste Persona Raste Persona 
PSRK 2 17     2 17 
PTh Prishtinë 21 43 12 30 9 13 
PTh Gjakovë 2 2 1 1 1 1 
PTh Gjilan 1 1     1 1 
PTh Prizren 1 1     1 1 
TOTAL 27 64 13 31 14 33 

Tabela 32 – Rastet dhe personat që kanë dështuar të regjistrohen me kohë  
në Mekanizmin Përcjellës, të cilët i takojnë dy periudhave, para dhe pas 4 nëntorit 2013.  

 
 

muajit korrik 2014, ndërsa rasti i dytë është lënda me numër 59/14-pps, e cila është pranuar më 12 maj 2014, ndërsa edhe kjo lëndë është regjistruar me vonesë dhe 
figuron vetëm në regjistrin e lëndëve të pazgjidhura në fund të muajit korrik 2014), ndërsa figurojnë vetëm në regjistrin e lëndëve të pazgjidhura në fund të muajit 
korrik 2014. 
67 Shënim: Sipas komenteve të ud. Kryeprokurores së PSRK-së, znj. Sevdije Morina, rezulton se “2 lëndë me 5 persona, të cilat më parë kanë figuruar në 
mekanizmin përcjellës, tanimë nuk figurojnë as në rubrikën e rasteve të zgjidhura, PSRK ka bërë verifikimin e tyre dhe rezulton se lënda me nr. PPS 28/14, e 
pranuar më 1 Prill 2014, për të njëjtën është ngritur aktakuzë me dt. 28.05.2014 dhe e njëjta figuron në dy databazat e lartpërmendura dhe lënda tjetër, me numër 
PPS 17/14, me dt. 19.05.2014, është deleguar në kompetencë të Prokurorisë Themelore, e cila sipas rekomandimeve të PSH-së duhet të fshihet në tërësi nga 
databaza e PSH-së, përderisa e njëjta vazhdon të figuroj në databazën e PSRK-së” 
IKD sqarim: Lënda me numër PPS 28/14 , ku përfshihet 1 person dhe lënda me numër PPS 17/14, ku përfshihen 4 persona sipas hulumtimit të IKD-së në regjistrat 
e Mekanizmit Përcjellës, rezulton se kanë figuruar në regjistrin e lëndëve të pazgjidhura në fillim të muajit korrik, ndërsa të njëjtat lëndë në vazhdim nuk kanë 
figuruar as në regjistrin e lëndëve të zgjidhura, as në regjistrin e lëndëve të pazgjidhura në fund të muajit korrik. 
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Plani i Veprimit në nenin 11, ka përcaktuar obligimin për shqiptimin e masave disiplinore për të gjithë ata që pengojnë 
zbatimin e Planit të Veprimit. Prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit më 4 nëntor 2013, prokuroritë vazhdimisht kanë 
dështuar të respektojnë rregullat e Mekanizmit Përcjellës për regjistrimin e lëndëve të korrupsionit, por deri më tash 
Kryeprokurorët dhe KPK nuk kanë shqiptuar asnjë masë ndaj askujt. IKD ka shprehur në vazhdimësi kritikat për 
kulturën e pandëshkueshmërisë brenda sistemit prokurorial për të nxjerrë përgjegjësit para përgjegjësisë për të sanuar 
problemet dhe për të evituar mundësitë që ato të përsëritën në të ardhmen. 

IX. PËRMBUSHJA E OBLIGIMEVE TË PLANIT TË VEPRIMIT 
Përveç zgjidhjes së rasteve të korrupsionit, secila prokurori ka pasur një varg obligimesh, të cilat janë përcaktuar në 
Planin e Veprimit për Rritjen e Efikasitetit të Sistemit Prokuroria në Luftimin e Korrupsionit.  
Sikurse në raportet paraprake, edhe për këtë periudhë raportuese (korrik, gusht, shtator 2014), IKD ka vendosur 
indikatorët për të bërë matjen e zbatueshmërisë së Planit të Veprimit për secilën prokurori. Përgatitja e raporteve të 
veçanta për secilën lëndë të parashkruar, caktimi i lëndëve me prioritet absolut dhe ndarja sipas cilësisë së kryerësve, 
zbatimi i dispozitave që kanë të bëjnë me sekuestrimin dhe konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale, 
caktimi i ekspertëve, takimet e rregullta me agjencitë që e zbatojnë ligjin e të tjera, kanë qenë disa prej obligimeve dhe 
përgjegjësive kryesore të secilës Prokurori Themelore dhe PSRK-së.  
Për këtë periudhë raportuese tre mujore, IKD ka identifikuar një numër më të vogël të parashkrimit të lëndëve. PTh në 
Prishtinë, PTh në Gjakovë, PTh në Pejë dhe PTh në Mitrovicë janë prokuroritë, të cilat kanë pasur lëndë të parashkruara të 
korrupsionit.  
Obligimi i përcaktuar në nenin 3.2 të Planit të Veprimit ka obliguar Kryeprokurorët që të përpilojnë raporte të veçanta për 
secilin rast që ka arritur afatin e parashkrimit të ndjekjes penale për t’ia dorëzuar Koordinatores Nacionale kundër 
Korrupsionit për t’i raportuar më pas në KPK. Ky obligim nuk është përmbushur nga Kryeprokurorët, edhe pse në 
prokuroritë e tyre ka pasur parashkrim të ndjekjes penale në disa raste të korrupsionit.68 Koordinatorja Nacionale kundër 

68 Shënim: Gjatë monitorimit dhe raportimit në periudhat paraprake, disa prej prokurorive, nuk e kanë përmbushur njërin prej obligimeve në raport me IKD-në, që 
ka të bëjë me dorëzimin e akteve juridike, në përputhje me Memorandumin e Bashkëpunimit në mes të KPK dhe IKD. IKD pasi ka bërë verifikimin e rasteve të 
pranuara të akteve juridike dhe rasteve të cilat figurojnë në bazën e të dhënave të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive ka gjetur se një numër i 
akteve juridike nuk janë dorëzuar nga prokuroritë.  Shënimet për aktet juridike të cilat nuk janë dorëzuar, IKD i ka raportuar te secila prokurori, për t’i kërkuar 

66 
 

                                                           



      Instituti i Kosovës për Drejtësi     Dhjetor 2014 

Korrupsionit, nuk ka pranuar asnjë raport të veçantë të arsyetuar sipas obligimit të përcaktuar në Planin e Veprimit për 
rastet e parashkruara për periudhën e tillë raportuese.69 
Obligimi tjetër i përcaktuar në nenin 5.1 për identifikimin e lëndëve dhe ndarjen e tyre sipas kompetencës, ishte 
përmbushur nga Prokuroritë Themelore dhe PSRK.  
Obligimi i përcaktuar në nenin 5.2 të Planit të Veprimit kishte përcaktuar identifikimin e rasteve që mund të mos jenë të 
raportuara në regjistrin e kallëzimeve penale. Ky obligim nuk është përmbushur nga disa prokurori. IKD gjatë 
monitorimit ka gjetur se një numër i rasteve dhe personave nuk janë raportuar në bazën e të dhënave në Mekanizmin 
Përcjellës, duke i raportuar me vonesë dhe raste të tjera që kanë ekzistuar në regjistra, ndërsa në fund të kësaj periudhe 
raportuese, nuk figurojnë. As Kryeprokurorët dhe as Koordinatorja Nacionale nuk janë në dijeni në lidhje me shkeljen e 
rregullave të Mekanizmit Përcjellës. Për këtë arsye nuk ka pasur as raportim për raste të tilla, siç përcaktohet në obligimet 
e Planit të Veprimit. Për këtë dështim të vazhdueshëm, ka reaguar zyrtarisht në KPK dhe publikisht në media, IKD, duke 
kërkuar zbatimin e vendimeve të KPK-së për të mbajtur përgjegjës prokurorët dhe zyrtarët që kanë dështuar në 
respektimin e Mekanizimit Përcjellës.70 
Caktimi i lëndëve me prioritet absolut dhe të ndara sipas cilësisë së kryerësve është obligimi tjetër i paraparë me nenin 6.3 
të Planit të Veprimit, i cili rezulton se është përmbushur. Megjithatë, PTh në Pejë vazhdon të bëjë përjashtim të praktikës 
unike të ndarjes së rasteve në punë për prokurorët. Derisa tek të gjitha prokuroritë, janë të angazhuar një numër më i 
madh i prokurorëve, në PTh në Pejë është e angazhuar vetëm një prokurore për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit.71  

kopjet fizike, sikurse është vepruar prej hyrjes në fuqi të Planit të Veprimit. Pas identifikimit dhe posedimit të këtyre akteve juridike me vonesë, IKD ka gjetur se 
në PTh në Prishtinë, PTh në Mitrovicë dhe PTh në Pejë ka pasur raste të parashkrimit të ndjekjes penale në këto prokurori, por që IKD nuk ka mundur t’i raportojë 
më parë për shkak të mungesës së akteve juridike dhe analizimit të tyre.  
69 IKD intervistë me Koordinatoren Nacionale kundër Korrupsionit, znj. Laura Pula. Tetor 2014. 
70 IKD ka reaguar zyrtarisht tek anëtarët e KPK-së dhe publikisht në media për dështimin e Këshillit Prokurorial për të mbajtur përgjegjës prokurorët dhe zyrtarët 
e prokurorive që kanë dështuar të respektojnë rregullat e Mekanizimit Përcjellës për regjistrimin e rasteve të korrupsionit. “Reagim ndaj Këshillit Prokurorial të 
Kosovës për politika joadekuate kriminale në luftimin e korrupsionit”, reagim i IKD-së i publikuar më 3 nëntor 2014.  
71 Shënim: IKD gjen se brenda sistemit prokurorial nuk ekziston një praktikë unike e ndarjes së lëndëve për prokurorët. Në të gjitha prokuroritë janë angazhuar 41 
prokurorë në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Përveç, PTh në Pejë, e cila bën përjashtim në caktimin e prokurorëve për t’i zgjidhur rastet e korrupsionit, duke ia 
caktuar të gjitha rastet ekskluzivisht vetëm një prokuroreje, prokuroritë e tjera kanë angazhuar të gjithë prokurorët e Departamentit të Krimeve të Rënda, dhe disa 
prej tyre edhe prokurorët e Departamentit të Përgjithshëm. PTh në Prishtinë ka angazhuar të gjithë prokurorët e Departamentit të Krimeve të Rënda dhe atij të 
Përgjithshëm ku përfshihen gjithsej dymbëdhjetë (12) prokurorë. PTh në Prizren ka angazhuar të gjithë prokurorët e Departamentit të Krimeve të Rënda dhe atij të 
Përgjithshëm, gjithsej 10 prokurorë. PTh në Gjilan ka angazhuar katër (4) prokurorë. PTh në Gjakovë ka angazhuar dy (2) prokurorë, PTh në Ferizaj ka angazhuar 
dy (2) prokurorë, PTh në Mitrovicë ka angazhuar tre (3) prokurorë dhe PSRK ka angazhuar shtatë (7) prokurorë. 
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Obligimi tjetër i përcaktuar në nenin 7.3 të Planit të Veprimit rreth zbatimit të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me 
sekuestrimin dhe konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale është përmbushur pjesërisht. Disa prej 
prokurorive si: PSRK, PTh në Pejë, PTh në Gjilan dhe PTh në Prishtinë kanë bërë kërkesa për sekuestrim të aseteve të 
dyshuara se janë fituar përmes veprës penale gjatë kësaj periudhe raportuese. Koordinatorja Nacionale kundër 
Korrupsionit nuk ka pranuar asnjë raport për sekuestrim apo konfiskim të aseteve.  
Obligimi i përcaktuar në nenin 7.1 për mbajtjen e takimeve të rregullta me Policinë e Kosovës, AKK-në, institucionet dhe 
agjencitë tjera për zbatimin e ligjit, është realizuar pjesërisht. Derisa PTh në Prishtinë, PTh në Pejë, PTh në Gjilan, PTh në 
Gjakovë dhe PTh në Prizren kanë pasur takime të rregullta me të gjitha institucionet,72  PSRK, PTh në Ferizaj dhe PTh në 
Mitrovicë, kanë mbajtur takimet në baza të rregullta me të gjitha institucionet përveç me AKK-në.73 Në anën tjetër 
Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit ka pranuar informata se Prokuroritë Themelore dhe PSRK kanë mbajtur 
takimet me AKK-në përmes pikave kontaktuese të caktuara me prokuroritë. 
Sa i përket obligimit në nenin 8.2 për të raportuar për mbarëvajtjen e Planit të Veprimit nga Prokuroritë për 
Koordinatoren Nacionale, IKD gjen se është përmbushur.  
Obligimi i përcaktuar në nenin 10.1 për angazhimin e ekspertëve të PSRK-së nga Prokuroritë Themelore është 
përmbushur pjesërisht. PTh në Prishtinë, PTh në Pejë dhe PTh në Ferizaj kanë pasur raste të angazhimit të ekspertëve 
brenda periudhës raportuese.74  
Obligimi i përcaktuar në nenin 13.1 të Planit të Veprimit sa i përket komunikimit me publikun është përmbushur 
minimalisht. Ky nen ka përcaktuar obligim për Koordinatoren Nacionale që të mbajë konferenca të rregullta për media 
çdo dy javë për të informuar publikun rreth zbatimit të Planit të Veprimit, gjë që rezulton se prej 6 konferencave për 
media të parapara për tu mbajtur, Koordinatorja Nacionalë ka lëshuar vetëm një komunikatë për media me shkrim. 
Plani Veprimit kishte përcaktuar obligimin që të shqiptohen masa disiplinore ndaj të gjithë përgjegjësve që pengojnë 
zbatimin e Planit të Veprimit. Sikurse në periudhat e paraprake raportuese, Kryeprokurorët dhe KPK nuk kanë shqiptuar 
asnjë masë disiplinore, përkundër problemeve të vazhdueshme me regjistrimin e të dhënave në Mekanizmin Përcjellës 

72 IKD intervista me kryeprokuroret e prokurorive përkatëse, intervistuar në muajin shtator 2014. 
73 IKD intervista me zv/Kryeprokuroren e PSRK-së znj. Sevdije Morina, UD së Kryeprokurorit të PTh në Ferizaj z. Rasim Maloku dhe Kreyprokurorin e PTh në 
Mitrovicë z. Shyqri Syla, intervistuar në muajin shtator 2014. 
74 IKD intervista me Kryeprokurorin e PTh në Prishtinë z. Imer Beka, ud. i Kryeprokurorit të PTh në Ferizaj z. Rasim Maloku dhe prokuroren e rasteve të 
korrupsionit në PTh në Pejë znj. Sahide Gashi. Shtator 2014. 
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dhe problemeve tjera të identifikuara nga vetë KPK. Për të parë në mënyrë të detajuar përmbushjen e secilit prej këtyre 
obligimeve nga secila prokurori, gjeni të bashkangjitur më poshtë indikatorët e IKD-së të bazuar në obligimet e Planit të 
Veprimit. 

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 është dorëzuar asnjë raport i veçantë për 
parashkrimin e lëndëve. 
Zv. Kryeprokurorja: Për periudhën qershor – shtator nuk ka pasur asnjë lëndë të 
parashkruar dhe asnjë vendim të kësaj prokurorie për parashkrim. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja Nacionale: Nuk është dorëzuar asnjë raport i veçantë për 
parashkrimin e lëndëve.  
Kryeprokurori: Me sa jemi në dijeni, nuk kemi pasur raste të parashkrimit, deklaron 
Imer Beka. 

PTH  Prizren Koordinatorja Nacionale: Nuk është dorëzuar asnjë raport i veçantë për parashkrimin e lëndëve. 
Ud. i Kryeprokurorit: Ud. i Kryeprokurorit deklaron se në bazë të informacionit që ai posedonte, 
Prokuroria Themelore në Prizren  nuk kishte raste të parashkruara në këtë periudhe 

PTH  Pejë Koordinatorja Nacionale: Nuk është dorëzuar asnjë raport i veçantë për parashkrimin e lëndëve. 
Kryeprokurori: Kryeprokurori deklaron se Prokuroria Themelore në Pejë nuk ka raste të 
parashkruara dhe si pasojë nuk kishte as raporte të veçanta për rastet që kanë arritur afatin e 
parashkrimit. 

PTH  Gjakovë Koordinatorja Nacionale: Nuk është dorëzuar asnjë raport i veçantë për parashkrimin e lëndëve. 
Kryeprokurorja: Nuk ka pasur raste të parashkrimit. 

PTH  Ferizaj Koordinatorja Nacionale: Nuk është dorëzuar asnjë raport i veçantë për parashkrimin e lëndëve. 
Ud. i Kryeprokurorit: Nuk ka pasur lëndë të parashkruara. 

PTH  Mitrovice Koordinatorja Nacionale: Nuk është dorëzuar asnjë raport i veçantë për parashkrimin e lëndëve. 
Kryeprokurori: Me sa ishte në dijeni Kryeprokurori sipas tij për të gjitha rastet që kanë arritur 
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parashkrimin, prokurorët përkatës përgatisin raport të veçantë të parashkrimit, në të cilat raporte 
përfshijnë arsyet për rastet që kanë arritur parashkrimin. 

PTH  Gjilan Koordinatorja Nacionale: Nuk është dorëzuar asnjë raport i veçantë për parashkrimin e lëndëve. 
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: Është bërë. 
Zv. Kryeprokurorja: Është bërë. Sikurse identifikimi, po ashtu ndarja e tyre sipas 
kompetencës është bërë nga zv. Kryeprokurorja. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja Nacionale: Është bërë 
Kryeprokurori: Po, është bërë. 

PTH  Prizren Koordinatorja Nacionale: Është bërë 
Ud. i Kryeprokurorit: Identifikimi dhe ndarja e lëndëve sipas Ud të Kryeprokurorit bëhet në atë 
mënyrë që fillimisht identifikohen në shkrimore pastaj në bazë të radhës dhe numrit lëndët u 
caktohen prokurorëve që trajtojnë rastet e tilla. 

PTH  Pejë Koordinatorja Nacionale: Është bërë 
Kryeprokurori: Identifikimin e lëndëve në PTh në Pejë e bën vet Kryeprokurori, me ç’rast lëndët 
e natyrës korruptive sipas kompetencës i caktohen Prokurores së vetme për lëndët e korrupsionit. 

PTH  Gjakovë Koordinatorja Nacionale: Është bërë 
Kryeprokurorja: Identifikimi i lëndëve bëhet nga vet Kryeprokurorja e cila edhe harton të gjitha 
masat e nevojshme që lidhen me hetimet. Ndarja e tyre bëhet sipas radhës për të dy prokurorët e 
angazhuar në lëndët e korrupsionit. 

PTH  Ferizaj Koordinatorja Nacionale: Është bërë 
Ud. Kryeprokurorit: Është bërë sipas Ud të Kryeprokurorit Rasim Maloku.. 

PTH  Mitrovicë Koordinatorja Nacionale: Është bërë 
Kryeprokurori: Identifikimin e lëndëve në PTh në Mitrovicë e bënë vet Kryeprokurori, me ç’rast 
lëndët e natyrës korruptive i caktohen të gjithë prokurorëve, me numra sipas radhës. 
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PTH  Gjilan Koordinatorja Nacionale: Është bërë 
Kryeprokurori: Identifikimi dhe ndarja e lëndëve sipas Kryeprokurorit bëhet sipas praktikës së 
mëparshme, të cilat fillimisht identifikohen nga Kreyprokurori, pastaj sipas radhës me numra i 
ndahen secilit prokuror të ngarkuar me rastet e korrupsionit. 

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: Më sa kam njohuri, nuk ka raste të tilla. Si koordinatore 
nuk kam pranuar asnjë raport nga kryeprokurorët për problemet e tilla. 
Zv. Kryeprokurorja: Në PSRK nuk ka pasur raste të tilla për periudhën qershor – 
shtator 2014. 
IKD: Në PSRK janë identifikuar raste dhe persona të par-regjistruara në kohë reale në 
mekanizmin përcjellës. Sipas të dhënave zyrtare të KPK, rezulton se PSRK ka 
regjistruar me vonesë 2 raste me 17 persona, ndërsa 2 raste me 5 persona, të cilat kanë 
figuruar më parë në mekanizmin përcjellës, tanimë nuk figurojnë as në rubrikën e 
rasteve të zgjidhura. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja Nacionale: Më sa kam njohuri, nuk ka raste të tilla. Si koordinatore 
nuk kam pranuar asnjë raport nga kryeprokurorët për problemet e tilla. 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur raste të tilla në periudhën qershor – shtator. 
IKD: Në Pth në Prishtinë janë identifikuar raste dhe persona të par-regjistruara në 
kohë reale në mekanizmin përcjellës. Sipas të dhënave zyrtare të KPK, rezulton se Pth 
në Prishtinë ka regjistruar me vonesë 21 raste me 43 persona, ndërsa 5 raste me 6 
persona, të cilat kanë figuruar më parë në mekanizmin përcjellës, tanimë nuk 
figurojnë as në rubrikën e rasteve të zgjidhura. 

PTH  Prizren Koordinatorja Nacionale: Më sa kam njohuri, nuk ka raste të tilla. Si koordinatore 
nuk kam pranuar asnjë raport nga kryeprokurorët për problemet e tilla. 
Ud. i Kryeprokurorit: Nuk ka pasur raste të tilla. 
IKD: Në Pth në Prizren janë identifikuar raste dhe persona të pa-regjistruara në kohë 
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reale në mekanizmin përcjellës. Sipas të dhënave zyrtare të KPK, rezulton se Pth në 
Prizren ka regjistruar me vonesë 1 rast me 1 person. 

PTH  Pejë Koordinatorja Nacionale: Më sa kam njohuri, nuk ka raste të tilla. Si koordinatore 
nuk kam pranuar asnjë raport nga kryeprokurorët për problemet e tilla. 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur raste të tilla për periudhën raportuese deklaron 
Kryeprokurori Galani. 

PTH  Gjakovë Koordinatorja nacionale: Më sa kam njohuri, nuk ka raste të tilla. Si koordinatore nuk 
kam pranuar asnjë raport nga kryeprokurorët për problemet e tilla. 
Kryeprokurorja: Nuk ka pasur raste të tilla. 
IKD: Në Pth në Gjakovë janë identifikuar raste dhe persona të pa-regjistruara në kohë 
reale në mekanizmin përcjellës. Sipas të dhënave zyrtare të KPK, rezulton se Pth në 
Gjakovë ka regjistruar me vonesë 2 raste me 2 persona, ndërsa 1 raste me 1 person, të 
cilët kanë figuruar më parë në mekanizmin përcjellës, tanimë nuk figurojnë as në 
rubrikën e rasteve të zgjidhura. 

PTH  Ferizaj Koordinatorja Nacionale: Më sa kam njohuri, nuk ka raste të tilla. Si koordinatore 
nuk kam pranuar asnjë raport nga kryeprokurorët për problemet e tilla. 
Ud. i Kryeprokurorit: Nuk ka pasur raste të tilla brenda periudhës raportuese qershor 
– shtator 2014. 

PTH  Mitrovicë Koordinatorja nacionale: Më sa kam njohuri, nuk ka raste të tilla. Si koordinatore nuk 
kam pranuar asnjë raport nga kryeprokurorët për problemet e tilla. 
Kryeprokurori: Nuk janë identifikuar raste të tilla. 

PTH  Gjilan Koordinatorja Nacionale: Më sa kam njohuri, nuk ka raste të tilla. Si koordinatore 
nuk kam pranuar asnjë raport nga kryeprokurorët për problemet e tilla. 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur raste të tilla. 
IKD: Në Pth në Gjilan janë identifikuar raste dhe persona të pa-regjistruara në kohë 
reale në mekanizmin përcjellës. Sipas të dhënave zyrtare të KPK, rezulton se Pth në 
Gjilan ka regjistruar me vonesë 1 rast me 1 person, ndërsa 1 raste me 1 person, të cilët 
kanë figuruar më parë në mekanizmin përcjellës, tanimë nuk figurojnë as në rubrikën 
e rasteve të zgjidhura. 

Caktimi i lëndëve me Në kohë sa më të shpejtë Kryeprokurorët dhe  

72 
 



      Instituti i Kosovës për Drejtësi     Dhjetor 2014 

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

prokurorët e prokurorive 
përkatëse  

PSRK Koordinatorja Nacionale: Është bërë. 
Zv. Kryeprokurorja: Lëndët e korrupsionit trajtohen me prioritet në PSRK, ndërsa brenda 
lëndëve korruptive të ndara sipas cilësisë së kryerësve dhe peshës së veprës, varet nga prokurorët 
e rasteve, të cilët organizojnë dhe menaxhojnë rastet e tyre. Kjo prokurori vazhdon të ketë të 
angazhuar 7 prokuror për rastet e korrupsionit. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja Nacionale: Është bërë. 
Kryeprokurori: Është bërë. “Të gjitha lëndët e korrupsionit, trajtohen me prioritet.. Në 
Prokurorinë Themelore të Prishtinës gjithashtu ka raste kur lëndët e peshës me të rëndë trajtohen 
me prioritet për shkak të rëndësisë dhe peshës së veprës”. PTh në Prishtinë vazhdon të ketë të 
angazhuar 12 prokuror për trajtimin e rasteve të korrupsionit.   

PTH  Prizren Koordinatorja nacionale: Është bërë. 
Ud. i Kryeprokurorit: Sipas Ud. së Kryeprokurorit z. Metush Biraj, të gjitha lëndët e korrupsionit 
trajtohen me prioritet dhe sipas nevojës, peshës dhe cilësisë së kryerësve, lëndët e tilla caktohen 
po ashtu me prioritet. 
Edhepse ish Kryeprokurori pati deklaruar se kishte të angazhuar 11 prokuror për rastet ë 
korrupsionit, Ud. së Kryeprokurorit Metush Biraj, deklaron se kishin 6 të tillë. Ndërsa tani sipas 
tij, janë 5 prokuror. 

PTH  Pejë Koordinatorja Nacionale: Është bërë.  
Kryeprokurori: Sipas Kryeprokurorit Galani, lëndët e korrupsionit vazhdojnë të trajtohen me 
prioritet, ndërsa z. Galani shton se nuk kanë pasur raste të veprave të rënda të korrupsionit që do 
të duhej të trajtoheshin me prioritet ndër lëndët e korrupsionit. 
Prokuroria Themelore në Pejë, vazhdon të ketë të angazhuar vetëm një prokurore për rastet e 
korrupsionit. 

PTH  Gjakovë Koordinatorja Nacionale: Është bërë.  
Kryeprokurorja: Lëndët e korrupsionit trajtohen me prioritet. Ndërsa sa i përket caktimit të 
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lëndëve me prioritet absolut sipas rëndësisë dhe cilësisë së kryerësve, znj. Bakija deklaron se nuk 
kanë lëndë të peshës së veçantë dhe për këtë arsye nuk ka pasur nevoje t’i caktojë me prioritet 
lëndët brenda natyrës korruptive. PTh në Gjakovë vazhdon të ketë të angazhuar dy prokuror për 
rastet e korrupsionit. 

PTH  Ferizaj Koordinatorja Nacionale: Është bërë. 
Ud. i Kryeprokurorit: Është bërë. Sa i përket rasteve të trajtuara me prioritet sipas cilësisë së 
kryerësve dhe peshës së veprës, Ud i Kryeprokurorit deklaron se përveç një rasti në të cilin ishte 
hetuar një zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë, nuk ka pasur raste tjera për shkak të rëndësisë dhe 
natyrës së njëjtë të këtyre veprave. PTh në Ferizaj ka të angazhuar 2 prokuror për rastet e 
korrupsionit, aq sa kishte edhe me parë. 

PTH  Mitrovicë Koordinatorja Nacionale: Është bërë. 
Kryeprokurori: Përveç lëndëve të paraburgimit të cilat si gjithmonë duhet të trajtohen me 
prioritet, Kryeprokurori deklaron se lëndët e korrupsionit vazhdojnë të trajtojnë me prioritet të 
gjithë prokurorët e angazhuar në rastet e korrupsionit.  
Sipas Kryeprokurorit, fillimisht kishin qenë të angazhuar vetëm 3 prokuror, aq sa ka në 
Departamentin e Krimeve të Rënda, ndërsa tani janë të angazhuar gjithsej 7 prokuror. 
“Prokurorët e Departamentit të Përgjithshëm, do të trajtojnë rastet korrupsionit nga kompetenca e 
tyre, në të cilën kryesisht hyjnë veprat penale të raportimit të rremë të pasurisë” deklaron Shyqri 
Syla. 
 

PTH  Gjilan Koordinatorja Nacionale: Është bërë. 
Kryeprokurori: Të gjitha lëndët e korrupsionit trajtohen si lëndë me prioritet, ndërsa varësisht 
nga pesha dhe cilësia e kryerësve, gjithashtu ndahen dhe trajtohen me prioritet brenda lëndëve të 
natyrës korruptive. Për lëndët e tilla korruptive, kryeprokurori deklaron se fillimisht kishte 
angazhuar vetëm një prokuror, mirëpo më pas kishte angazhuar 4 prokurorët për shkak të 
procedimit me efikas për lëndët e tilla. 4 prokurorët vazhdojnë të trajtojnë tutje rastet e 
korrupsionit. 

Zbatimi i dispozitave 
ligjore që kanë të 
bëjnë me 
sekuestrimin dhe 

Gjatë tërë kohës Kryeprokurorët dhe 
prokurorët e prokurorive 
përkatëse 
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konfiskimin e dobisë 
pasurore të fituar me 
vepër penale (neni 7.3 
i PV-së) 

PSRK Koordinatorja Nacionale: Nuk kam pranuar asnjë raport. 
Zv. Kryeprokurorja: Sa i përket Zbatimit të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me sekuestrimin 
dhe konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale, znj. Morina deklaron të mos jetë në 
dijeni nëse ka raste të tilla për periudhën nga qershori deri me tani. Lidhur me këtë, duhet të 
shikohet dhe verifikohet në regjistër, deklaron Morina. Ndërsa zyrtari tjetër në këtë prokurori, 
kompetent për rastet e korrupsionit deklaron të ketë pasur kërkesa për sekuestrim brenda 
periudhës së njëjtë. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja Nacionale: Nuk kam pranuar asnjë raport. 
Kryeprokurori: Kanë filluar kërkesat për sekuestrim dhe konfiskim të dobisë pasurore të fituar 
me vepër penale, i cili shton se nuk di për raste të veçanta”. 

PTH  Prizren Koordinatorja nacionale: Nuk kam pranuar asnjë raport. 
Ud. i Kryeprokurorit: Sipas UD së Kryeprokurorit dhe Shefit të referentëve në PTh në Prizren, 
brenda periudhës raportuese qershor– shtator, PTh në Prizren nuk kishte pasur raste të 
sekuestrimit dhe konfiskimit të dobisë pasurore të realizuar me vepër penale. 

PTH  Pejë Koordinatorja Nacionale: Nuk kam pranuar asnjë raport. 
Kryeprokurori: Derisa Kryeprokurori Agron Galani deklaron se nuk kanë pasur raste të tilla në 
Prokurorinë Themelore në Pejë sipas të cilit kishte vetëm raste të sekuestrimit të detyrueshëm, 
apo ato të zakonshmet, në anën tjetër, vet Prokurorja e ngarkuar me rastet e korrupsionit, 
deklaron se ka raste kur ka propozuar sekuestrimin e pasurisë apo dobisë pasurore të fituar me 
vepër penale. Lidhur me këtë, Kryeprokurori shton se nuk është në dijeni nëse ka raste të tilla në 
PTh në Pejë. 

PTH  Gjakovë Koordinatorja Nacionale: Nuk kam pranuar asnjë raport. 
Kryeprokurorja: Për periudhën qershor – shtator, Prokuroria Themelore në Gjakovë nuk kishte 
pasur raste të sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë apo dobisë pasurore të fituar me vepër 
penale. Kryeprokurorja shton se kishin pasur vetëm raste të sekuestrimit të detyrueshëm. 

PTH  Ferizaj Ud. i Kryeprokurorit: Zbatohen edhepse procedurë mjaftë e komplikuar kjo llogaritur kushtet në 
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të cilat punon prokuroria dhe kapacitetet njerëzore, sipas Ud së Kryeprokurorit në Ferizaj. 
PTH  Mitrovicë Koordinatorja Nacionale: Nuk kam pranuar asnjë raport. 

Kryeprokurori: Sa i përket konfiskimit dhe sekuestrimit të dobisë pasurore të fituar me vepër 
penale, Kryeprokurori Shyqri Syla deklaron se nuk kanë pasur raste të tilla në Prokurorinë 
Themelore në Mitrovicë për periudhën korrik – shtator 2014. 

PTH  Gjilan Koordinatorja Nacionale: Nuk kam pranuar asnjë raport. 
Kryeprokurori: Kryeprokurori dhe Shefit i referentëve në PTh në Gjilan deklarojnë se brenda 
periudhës raportuese qershor – shtator, PTh në Gjilan kishte pasur dy raste të sekuestrimit të 
pasurisë e cila kapë vlerën prej 18,355 Euro. 

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 Koordinatorja Nacionale: Sipas kryeprokurorëve kontaktet janë mbajtur përmes personave të 
cilët janë vendosur si pika kontaktuese me AKK-në. 
Zv. Kryeprokurorja: Është bërë me institucionet, në përjashtim me AKK-në. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja nacionale: Sipas kryeprokurorëve kontaktet janë mbajtur përmes personave të 
cilët janë vendosur si pika kontaktuese me AKK-në. 
Kryeprokurori: Është bërë. 

PTH  Prizren Koordinatorja Nacionale: Sipas kryeprokurorëve kontaktet janë mbajtur përmes personave të 
cilët janë vendosur si pika kontaktuese me AKK-në. 
Ud. i Kryeprokurorit: Ka pasur takime të rregullta me të gjitha institucionet. 

PTH  Pejë Koordinatorja nacionale: Sipas kryeprokurorëve kontaktet janë mbajtur përmes personave të 
cilët janë vendosur si pika kontaktuese me AKK-në. 
Kryeprokurori: Kanë pasur takime të rregullta me të gjitha institucionet. Këtu Kryeprokurori 
veçon takimin e fundit të mbajtur në Prishtinë në të cilin kishin mar pjesë ud. së Kryeprokurorit, 
kryeprokurorët e të gjitha prokurorive, Drejtorit të AKK-së, Drejtorit gjeneral të Policisë së 
Kosovës dhe të gjitha njësiteve tjera të Policisë së Kosovës, IPK-së etj. 

 PTH  Gjakovë Koordinatorja Nacionale: Sipas kryeprokurorëve kontaktet janë mbajtur përmes personave të 
cilët janë vendosur si pika kontaktuese me AKK-në. 
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Kryeprokurorja: Kemi pasë takime të rregullta me të gjitha institucionet, në përjashtim të AKK-
së, më të cilët PTh në Gjakovë nuk ka pasur takim. 

PTH  Ferizaj Koordinatorja Nacionale: Sipas kryeprokurorëve kontaktet janë mbajtur përmes personave të 
cilët janë vendosur si pika kontaktuese me AKK-në. 
Ud. i Kryeprokurorit: Jo me të gjitha. Ud së Kryeprokurorit deklaron se kanë takime të rregullta 
me të gjitha institucionet, përveç atij të AAK-së. 

 PTH Mitrovicë Koordinatorja Nacionale: Sipas kryeprokurorëve kontaktet janë mbajtur përmes personave të 
cilët janë vendosur si pika kontaktuese me AKK-në. 
Kryeprokurori: Takime të rregullta kanë pasur dhe kanë me Policinë e Kosovës, nivelin komunal 
dhe regjional,institucionet e tera ndërsa jo edhe me AKK-në. 

PTH Gjilan Koordinatorja Nacionale: Sipas kryeprokurorëve kontaktet janë mbajtur përmes personave të 
cilët janë vendosur si pika kontaktuese me AKK-në. 
Kryeprokurori: Ka pasur takime të rregullta me të gjitha institucionet. 

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: Ka pasur për çdo muaj përmes raporteve statistikor për zgjidhjen e 
rasteve. 
Zv. Kryeprokurorja: Raportimi i Prokurorisë Speciale bëhet në baza të rregullta mujore me 
shkrim dhe sipas nevojës. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja Nacionale: Ka pasur për çdo muaj përmes raporteve statistikor për zgjidhjen e 
rasteve.  
Kryeprokurori: Raportimi Prishtinës është i rregullt, me shkrim, bëhet në baza javore, mujore dhe 
sipas nevojës.  

PTH  Prizren Koordinatorja Nacionale: Ka pasur për çdo muaj përmes raporteve statistikor për zgjidhjen e 
rasteve. 
Ud. i Kryeprokurorit: Raportimi i Prokurorisë Themelore të Prizrenit është i rregullt, me shkrim 
dhe bëhet në baza mujore. 
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PTH  Pejë Koordinatore Nacionale: Ka pasur për çdo muaj përmes raporteve statistikor për zgjidhjen e 
rasteve. 
Kryeprokurori: Sa i përket raportimit të Prokurorisë për KPK-në, Agron Galani deklaron se 
raportimi bëhet në baza të rregullta mujore, gjithashtu sipas nevojës së kërkuar. 

 PTH  Gjakovë Koordinatorja nacionale: Ka pasur për çdo muaj përmes raporteve statistikor për zgjidhjen e 
rasteve. 
Kryeprokurorja: Raportimi bëhet në baza të rregullta mujore, gjithashtu sipas nevojës. 

PTH  Ferizaj Koordinatorja Nacionale: Ka pasur për çdo muaj përmes raporteve statistikor për zgjidhjen e 
rasteve. 
Ud . i Kryeprokurorit: Raportimi për Këshillin Prokurorial të Kosovës vazhdon të bëhet me 
shkrim në baza mujore, tremujore, gjashtë mujore dhe vjetore. 

 PTH Mitrovicë Koordinatorja Nacionale: Ka pasur për çdo muaj përmes raporteve statistikor për zgjidhjen e 
rasteve. 
Kryeprokurori: Raportimi është i rregullt, me shkrim dhe bëhet në baza mujore dhe sipas nevoje 
për KPK-në. Ndërsa prokurorët që trajtojnë rastet korruptive në Mitrovicë, cdo dy jave i 
raportojnë Kryeprokurorit për veprimet e ndërmarra gjatë trajtimit të rasteve korruptive. 

PTH Gjilan Koordinatorja Nacionale: Ka pasur për çdo muaj përmes raporteve statistikor për zgjidhjen e 
rasteve. 
Kryeprokurori: Raportimi i Prokurorisë Themelore në Gjilan është i rregullt, me shkrim dhe 
bëhet në baza mujore dhe sipas nevojës. 

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:  

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

30 qershor 2014 Këshilli Prokurorial i 
Kosovës 
 
 
 

19 shtator 2014 
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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 kam pranuar raport se po përdoren ekspertët. 
Kryeprokurori: Ka pasur raste të angazhimit të ekspertëve të PSRK-së për periudhën qershor – 
shtator 2014, në veçanti Kryeprokurori përmend faktin se nga muaji shtator, Prokuroria 
Themelore në Prishtinë ka në radhët e sajë një prokuror i cili më parë kishte qenë ekspert në 
PSRK. Sipas Kryeprokurorit, kjo ka ndihmuar tej mase PTh në Prishtinë dhe gjithashtu përveç 
angazhimeve të tij si prokuror, i njëjti është angazhuar edhe në cilësinë e ekspertit, duke lehtësuar 
kështu punën e prokurorisë në trajtimin e rasteve të tilla. 

PTH  Prizren Koordinatorja Nacionale: Nuk kam pranuar raport se po përdoren ekspertët. 
Ud. i Kryeprokurorit: Sa i përket periudhës qershor – shtator, nuk kanë pasur raste kur kishin 
angazhuar ekspertë nga PSRK, deklaron z. Metush Biraj. 

PTH  Pejë Koordinatorja Nacionale: Nuk kam pranuar raport se po përdoren ekspertët. 
Kryeprokurori: Sipas Prokurores për rastet e korrupsionit Sahide Gashi, gjatë trajtimit të rasteve 
për periudhën 01 qershor – 18 shtator 2014, Prokuroria Themelore në Pejë kishte 2 apo 3 raste të 
angazhimit të ekspertëve të PSRK-së. 

PTH  Gjakovë Koordinatorja nacionale: Nuk kam pranuar raport se po përdoren ekspertët. 
Kryeprokurorja: Nuk ka pasur raste 

PTH  Ferizaj Koordinatorja Nacionale: Nuk kam pranuar raport se po përdoren ekspertët.  
Ud. i Kryeprokurorit: Po sipas Ud së Kryeprokurorit. 

PTH Mitrovicë Koordinatorja Nacionale: Nuk kam pranuar raport se po përdoren ekspertët.  
Kryeprokurori: Sipas Kryeprokurorit, Prokuroria Themelore e Mitrovicës është në dijeni për 
ekspertët, mirëpo për periudhën pas 30 qershorit 2014, nuk ka angazhuar ekspertët e tillë. Kjo për 
faktin se Prokuroria nuk kishte në punë lëndë që kishin nevoje për ekspertizën e ekspertëve 
përkatës dhe për këtë arsye, nuk është konsideruar i nevojshëm angazhimi i tyre, shton 
Kryeprokurori. 

79 
 



      Instituti i Kosovës për Drejtësi     Dhjetor 2014 

PTH Gjilan Koordinatorja Nacionale: Nuk kam pranuar raport se po përdoren ekspertët. 
Kryeprokurori: Për periudhën qershor – shtator, nuk kanë pasur raste kur kishin angazhuar 
ekspertë nga PSRK, deklaron Jetish Maloku, i cili arsyeton me faktin se nuk ka ekzistuar nevoja 
për angazhimin e tyre.. 

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: Kemi pasur përkrahjen e 
nevojshme. 

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: Kam qenë në të njëjtën kohë 
Koordinatore Nacionale për Zgjedhje dhe se në 
periudhën e parë të këtij tre mujori jam angazhuar në 
aktivitetet e rasteve të zgjedhjeve që i kanë pasur në punë 
prokurorët, gjithashtu ka qenë koha e pushimeve. 

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

Çdo dy javë Këshilli 
Prokurorial i 
Kosovës 

Koordinatorja nacionale: K 
 
IKD: Koordinatorja Nacionale është dashur të mbajë  6 
konferenca për media për të mbajtur të informuar 
publikun rreth mbarëvajtjes së Planit të Veprimit. 
Koordinatorja për këtë periudhe raportuese ka lëshuar 
vetëm një komunikatë pr media. 

Nënshkrim i 
Memorandumeve të 
Bashkëpunimit (neni 
13. 2 i PV-së) 

Në fillim të zbatimit të 
Planit të Veprimit 

KPK me OJQ 
të interesuara 

 

Masa disiplinore për 
moszbatim të PV-së 

Gjatë tërë kohës KPK Koordinatorja nacionale:  

PSRK 
 

Koordinatorja Nacionale: Nuk ka informacion nëse është shqiptuar ndonjë masë ndaj ndokujt. 
Zv/ Kryeprokurorja: Nuk ka pasur raste të shqiptimit të masave disiplinore. 

PTH  Prishtinë Koordinatorja Nacionale: Nuk ka informacion nëse është shqiptuar ndonjë masë ndaj ndokujt. 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur raste të shqiptimit të masave disiplinore. 
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PTH  Prizren Koordinatorja Nacionale: Nuk ka informacion nëse është shqiptuar ndonjë masë ndaj ndokujt. 
Ud. i Kryeprokurorit: Nuk ka pasur raste të shqiptimit të masave disiplinore. 

PTH  Pejë Koordinatorja Nacionale: Nuk ka informacion nëse është shqiptuar ndonjë masë ndaj ndokujt. 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur raste të shqiptimit të masave disiplinore. 

PTH  Gjakovë Koordinatorja Nacionale: Nuk ka informacion nëse është shqiptuar ndonjë masë ndaj ndokujt. 
Kryeprokurorja: Nuk ka pasur raste 

PTH  Ferizaj Koordinatorja nacionale: Nuk ka informacion nëse është shqiptuar ndonjë masë ndaj ndokujt. 
Ud. i Kryeprokurorit: Nuk ka pasur raste të shqiptimit të masave disiplinore. 

PTH Mitrovicë Koordinatorja Nacionale: Nuk ka informacion nëse është shqiptuar ndonjë masë ndaj ndokujt. 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur raste të shqiptimit të masave disiplinore dhe as që do shqiptojë 
ndonjëherë derisa punohet në këto kushte, deklaron Kryeprokurori Shyqri Syla. 

PTH Gjilan Koordinatorja Nacionale: Nuk ka informacion nëse është shqiptuar ndonjë masë ndaj ndokujt. 
Kryeprokurori: Nuk ka pasur raste të shqiptimit të masave disiplinore. 

Indikatorët e IKD-së për vlerësimin e përmbushjes së obligimeve të Planit të Veprimit  
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X. KOMENTIMI I AKTEVE JURIDIKE  
Në përputhje me Memorandumin e Bashkëpunimit me KPK-në, IKD ka pranuar dhe ka analizuar aktet juridike 
prokuroriale (aktvendimet për hedhjen e kallëzimeve penale, aktvendimet për pushimin e hetimeve si dhe aktakuzat e 
ngritura) që përfshijnë periudhën qershor – shtator 2014.75 Pranimi dhe dorëzimi i akteve juridike nga prokuroritë te 
monitoruesit e IKD-së është bërë duke i eliminuar të gjitha të dhënat personale nga to. Analizimi i këtyre akteve nga IKD, 
është fokusuar në marrjen e vendimeve karshi dispozitave ligjore, gjithnjë duke ruajtur standardet më të larta 
profesionale dhe duke mos komentuar diskrecionin e prokurorëve dhe vlerësimin subjektiv të tyre për vendosjen e 
rasteve.76 

Problemet e identifikuara në muajt paraprak në aktet juridike prokuroriale, IKD ka vazhduar t’i has edhe në vendimet e 
nxjerra në këtë periudhë raportuese (korrik, gusht, shtator 2014). Ndër problemet më kryesore në aktvendimet e 
prokurorëve në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit ndërlidhen me shkeljen e afateve ligjore për vendosje77, referimi jo 
adekuat në dispozitat penale dhe procedurale penale, mos-përputhje të pjesës hyrëse, dispozitivit dhe arsyetimit të akteve 

75 Sqarim: Përjashtimisht në këtë pjesë të analizimit të akteve juridike janë të përfshira edhe aktet prokuroriale të periudhës janar – maj 2014, të cilat më parë nuk 
janë dorëzuar tek monitoruesit e IKD-së. Pas kërkesës së IKD-së, të bërë gjatë muajit tetor 2014, për secilën prokurori, ato kanë ofruar këto akte të muajve 
paraprak, dhe të njëjtat IKD i ka përfshirë në këtë raport. 
76 Shënim: IKD respekton të gjitha dispozitat ligjore dhe standardet profesionale dhe etike për analizimin e akteve juridike prokuroriale dhe në asnjë mënyrë nuk 
komenton diskrecionin e prokurorëve në marrjen e vendimeve. IKD çmon lartë pavarësinë e prokurorëve në vendimmarrje dhe në këtë drejtim ka pasur kujdes të 
veçantë gjatë analizimit të akteve juridike në mënyrë që të respektohen standardet më të larta profesionale dhe assesi të mos krijohet as perceptimi për ndërhyrje 
në vendimmarrje. IKD sqaron se analizimi i akteve juridike bëhet vetëm karrshi shkeljes së dispozitave ligjore por assesi nuk lëshohet në vlerësimet subjektive të 
prokurorëve në vendimmarrje. 
77 Shënim: IKD gjatë analizimit të akteve juridike prokuroriale ka identifikuar raste të shumta të mos-respektimit të afatit 30 ditor për hedhjen poshtë të kallëzimit 
penal siç parashihet në nenin 82 të Kodit Procedurës Penale të Kosovës. Prokurorët në këto raste kanë shkelur këtë dispozitë të procedurës penale me rastin e 
nxjerrjes së aktvendimit për hudhje poshtë të kallëzimeve penale, duke vendosur jashtë këtij afati ligjor. 
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akuzuese. Ndërsa, shqetësuese mbetet numri i rasteve të parashkrimit të ndjekjes penale për rastet e korrupsionit, si 
relativ ashtu edhe parashkrimi absolut78.  

GJETJET E VEÇANTA: 

IKD ka identifikuar pesë raste të arritjes së parashkrimit të ndjekjes penale për rastet e korrupsionit. PTh në Prishtinë, PTh 
në Mitrovicë, PTh në Gjakovë dhe PTh në Pejë, ishin prokuroritë që kishin nxjerrë vendime për hudhje poshtë të 
kallëzimeve penale dhe pushim të hetimeve për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit të ndjekjes penale.  

Gjatë monitorimit të IKD-së79 nëpër secilën prokurori, janë zhvilluar intervista me Kryeprokurorët. Në këto intervista disa 
prej Kryeprokurorëve, nuk kanë qenë në dijeni se në prokuroritë e tyre ka pasur raste të parashkrimit të ndjekjes penale 
për rastet e korrupsionit80, derisa të tjerët kanë pohuar se për secilin rast të parashkruar, kanë përpiluar raporte të veçanta 
të arsyetuara për vendimet për parashkrim.81  

Përkundër këtyre deklarimeve, IKD gjatë analizimit të akteve juridike ka identifikuar se gjatë kësaj kohe ka pasur raste të 
parashkrimit të ndjekjes penale në këto prokurori dhe se gjithashtu ato nuk ishin raportuar tek Koordinatorja Nacionale 

78 Shënim: Rastet e parashkrimit të identifikuara në raportet paraprake të IKD-së janë subjekt i hetimeve nga Zyra e Prokurorit Disiplinor. Drejtori i kësaj zyre, z. 
Zef Prendrecaj, ka njoftuar IKD-në se janë 44 raste të cilat janë paraqitur në raportet e IKD-së dhe të cilat po hetohen nga inspektorët e Zyrës së Prokurorit 
Disiplinor. Deri më tash në dy raste janë gjetur sjellje të pahijshme të prokurorëve nga ana e inspektorëve dhe rastet e tyre janë dorëzuar në Komisionin Disiplinor 
të KPK-së për vendosje.  
79 Shënim: Problemet e evidentuara në vazhdimësi në raportet paraprake të IKD-së për rastet e korrupsionit janë identifikuar edhe nga vetë mekanizmat e 
brendshëm të KPK-së. KPK përmes vendimit me numër 298/2014 më 16 tetor 2014 kishte autorizuar Kryeprokurorin e Prokurorisë së Apelit në Prishtinë z. 
Aleksandër Lumezi, që të përgatiste një raport në lidhje me analizimin e akteve juridike prokuroriale të vendimeve për hudhje të kallëzimeve penale dhe 
vendimeve për pushimin e hetimeve në rastet e korrupsionit. Ky raport është prezantuar në mbledhjen e KPK-së të mbajtur më 24 dhjetor 2014, në të cilin janë 
identifikuar dështimet, problemet dhe sfidat të cilat i ka identifikuar vazhdimisht në raportet paraprake IKD. Z. Lumezi ka pasur kompetencën të lëshohet edhe në 
analizimin dhe vlerësimin e vendosjes së rasteve të prokurorëve, në të cilat ka identifikuar gjetje shqetësuese, të cilat përbëjnë elemente të mjaftueshme për 
sanksionimin e prokurorëve. Raporti në mënyrë të detajuar i referohet shkeljeve të evidentuara paraprakisht nga IKD dhe në fund ofron rekomandime konkrete se 
si t’i qaset këtyre problemeve KPK. Një pjesë e këtyre rekomandimeve janë bërë në raportet e IKD-së vazhdimisht prej marsit 2014. 
80 Shënim: IKD ka intervistuar Kryeprokurorin e PTh në Prishtinë, z. Imer Beka dhe Kryeprokuroren e PTh në Gjakovë znj. Shpresa Bakija dhe të dytë janë 
përgjigjur se nuk janë në dijeni se në prokuroritë e tyre ka raste të parashkrimit të ndjekjes penale për rastet e korrupsionit. Ndërkohë, IKD ka pranuar në fund të 
shtatorit të gjitha aktet juridike prokuroriale dhe gjatë analizimit të tyre ka identifikuar dy raste të parashkrimit të rasteve të korrupsionit në PTh në Prishtinë dhe 
një rast të parashkrimit në PTh në Gjakovë. IKD intervistë me Kryeprokurorin e PTh në Prishtinë, z. Imer Beka dhe Kryeprokuroren e PTh në Gjakovë, znj. 
Shpresa Bakija. Shtator 2014.  
81 IKD intervistë me Kryeprokurorin e PTh në Mitrovicë, z. Shyqri Syla. Shtator 2014. 
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kundër Korrupsionit82, sipas obligimit të përcaktuar në Planin e Veprimit për rastet e parashkruara. Në vazhdim janë 
paraqitur gjetjet e IKD-së, si rezultat i analizimit të akteve juridike prokuroriale për secilën prokurori për rastet e 
korrupsionit.  

 

I - RASTET E PARASHKRIMIT TË NDJEKJES PENALE  

PROKURORIA THEMELORE NË MITROVICË 

1. Lënda PPN-II. me numër 02/2010 më datën 1 gusht 2014. Hudhje poshtë e raportit, Porkuroria Themelore në 
Mitrovicë. Vepra penale “Marrja e ryshfetit”.83  

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

 

PROKURORIA THEMELORE NË PRISHTINË 

1. Lënda PP me numër 396/2014 më 17 qershor 2014. Pushim i pjesërishëm i hetimeve, Prokuroria Themelore në 
Prishtinë. Veprat penale “Shpërdorim i detyrës zyrtare dhe Falsifikim i dokumenteve zyrtare”.84  

      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 1003-2/2008, më 23 shtator 2014. Pushim i pjesërishëm i hetimeve, Prokuroria Themelore 
në Prishtinë. Vepra penale “Shpërdorim i detyrës zyrtare”. 85  

82 IKD intervistë me Koordinatoren Nacionale kundër Korrupsionit znj. Laura Pula. Tetor 2014. 
83Sipas aktvendimit të datës 1 gusht 2014, PTh në Mitrovicë ka hudhur poshtë kallëzimin penal të Inspektoratit Policor të Kosovës, për veprën penale “Marrja e 
ryshfetit” nga neni 343 i KPPK-së për arsye se ka arritur afati i parashkrimit të ndjekjes penale.  

84 Sipas aktvendimit të datës 17 qershor 2014, PTh në Prishtinë, ka pushuar pjesërisht hetimet për veprat penale “Shpërdorim i detyrës zyrtare” dhe “Falsifikimi i 
dokumentit zyrtar” për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit të ndjekjes penale. 
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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.  

PROKURORIA THEMELORE NË GJAKOVË 

1. Lënda PP/I. me numër 174/2014 më 8 shtator 2014. Hudhje poshtë e kallëzimit penal, Prokuroria Themelore në 
Gjakovë. Vepra penale “Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar” 86  

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

PROKURORIA THEMELORE NË PEJË 

1. Lënda PP-I. me numër 106/14 më 13 maj 2014. Hudhje e kallëzimit penal, Prokuroria Themelore në Pejë. Veprat 
penale “Shpërdorim i detyrës zyrtare” dhe “Falsifikimi i dokumentit zyrtar”.87  

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

85 Në bazë të aktvendimit konstatohet se ndjekja penale për veprën penale të dyshuar, ka arritur afatin e parashkrimit të ndjekjes penale sepse vepra penale ka 
ndodhur në vitin 2007, ndërsa kallëzimi penal ka arritur në prokurori më 10 prill 2008, ekspertiza është kryer me 27 nëntor 2008, ndërsa veprimi i fundit në 
prokurori ka ndodhur më 15 dhjetor 2008. Hyrja në fuqi e Kodit të ri Penal, ka bërë aplikimin e ligjit me të favorshëm në rastin konkret, dhe kualifikimin e veprës 
së tillë sipas nenit 422 të Kodit të ri, “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, e cila ndëshkohet deri në 5 vjet. Pasi veprimi i fundit i prokurorisë ishte kryer 
me 15 dhjetor 2008, rezulton se deri me 5 dhjetor 2013 kanë kaluar 5 vjet, për çka edhe është parashkruar ndjekja penale për këtë vepër. Nga kjo rrjedhë se nga 5 
dhjetor 2008 deri në momentin e vendosjes në muajin shtator 2014, Prokuroria Themelore e Prishtinës nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për procedimin e lëndës së 
tillë, me çka edhe ka lejuar arritjen e afatit të parashkrimit të ndjekjes penale. 

86 Prokuroria Themelore në Gjakovë kishte nxjerrë këtë vendim bazuar në nenin 82 par. 1 nënparagrafi 1.2 i KPPK-së, me anë të të cilit hudhet poshtë kallëzimi 
penal me arsyetimin se ka arritur afati i parashkrimit të ndjekjes penale. Në bazë të aktvendimit konstatohet se ndjekja penale për veprat penale të dyshuara, ka 
arritur afatin e parashkrimit sepse  maksimumi i dënimit për veprën e tillë, siç parasheh Kodi Penal i Republikës së Kosovës, është deri në 5 vite, ndërsa veprimet 
kishin ndodhur në vitin 2008. Si rrjedhojë, për shkakun se nga koha e dyshimit të  kryerjes së veprës penale, deri në momentin e ushtrimit të kallëzimit penal, 
kishin kaluar më shumë se 5 vjet, konform nenit 106 par 1 pika 1.4 e KPRK-së Gjykata vendosi bazuar në nenin 82 par. 1 nënparagrafi 1.2 i KPPK-së. 
87 Prokuroria Themelore në Pejë në bazë të nenit 82 par. 1 pika 1.2 e KPPK-së, ka nxjerr më 18 mars 2014 aktvendim për hedhjen e kallëzimit penal të ushtruar nga 
Njësia Hetimore për Krime Ekonomike dhe Korrupsion të Policisë së Kosovës, për shkak të arritjes së parashkrimit të ndjekjes penale. 
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II – RASTET E SHKELJES SË AFATEVE LIGJORE PËR VENDOSJE 

Gjatë analizimit të akteve juridike prokuroriale, IKD ka identifikuar raste të mos-respektimit të afatit ligjor prej 30 ditëve 
për hedhjen poshtë të kallëzimit penal. Në vazhdim janë paraqitur rastet e evidentuara për secilën prokurori. 

PROKURORIA THEMELORE NË MITROVICË 

1. Lënda PP-I me numër 126/2013 më 16 korrik 2014. Hudhje e Kallëzimit Penal, Prokuroria Themelore në Mitrovicë. 
Veprat penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve”.88  

IKD: Në bazë të shkresave në Aktvendimin e Prokurorisë, del se kallëzimi penal është pranuar në PTh në Mitrovicë me 4 
korrik 2013, ndërsa Prokuroria ka vendosur me 16 korrik 2014. Në këtë rast, Prokuroria Themelore në Mitrovicë kishte 
nxjerrë vendim pas me shumë se një viti, edhe pse Kodi i Procedurës parasheh afatin 30 ditor.89 

PROKURORIA THEMELORE NË PEJË. 

1. Lënda PP-I. me numër 119/2014 më 31 korrik 2014. Hudhje e Kallëzimit Penal, Prokuroria Themelore në Pejë. 
Vepra penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.90 

IKD: Në bazë të shkresave në aktvendimin e Prokurorisë, del se kallëzimi penal është pranuar në PTh në Pejë më 18 mars 
2014, ndërsa Prokuroria ka vendosur me 31 korrik 2014. Në rastin konkret, rezulton se prokuroria nuk ka respektuar 

88 Prokuroria Themelore në Mitrovicë nxjerr aktvendim me anë të të cilit hudhet poshtë kallëzimi penal për veprat e tilla me arsyetimin se për veprën penale 
“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm, ndërsa për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve” për shkakun se vepra e tillë është përfshirë në amnisti, neni 3 par 1.2 pika 1.2.5 i Ligjit mbi amnistinë e Kosovës. 
89 Neni 82 i Kodit të Procedurës penale të Kosovës shprehimisht parasheh se 1. Prokurori i shtetit me aktvendim e hudhë kallëzimin penal të pranuar nga policia 
apo burime tjera brenda tridhjetë (30) ditëve, nëse nga raporti është e qartë se: 1.1. nuk ekziston dyshim i arsyeshëm se është kryer vepër penale; 1.2. ka kaluar 
afati i parashkrimit për ndjekje penale; 1.3. vepra penale është përfshirë me amnisti ose me falje; 1.4. i dyshuari gëzon imunitet dhe heqja e tij nuk është e mundur 
ose nuk është miratuar nga organi kompetent; ose 1.5. ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e përjashtojnë ndjekjen. 
90 Prokuroria Themelore në Pejë, në bazë të nenit 82 par. 1.1 të KPPK-së, PTh në Pejë kishte nxjerr aktvendim me anë të të cilit kishte hudhur poshtë kallëzimin 
penal nga vepra e tillë me arsyetimin se për veprën penale nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm. 
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dispozitat procedurale me rastin e aplikimit të tyre, duke bërë kështu shkelje të Kodit të Procedurës Penale, duke nxjerrë 
vendim pas më shumë se 4 muaj.91 

 

 

PROKURORIA THEMELORE NË PRISHTINË 

1. Lënda PP me numër 670/2013 më 12 qershor 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorimi i 
pozitës apo autoritetit zyrtar”.92  

IKD: Në bazë të shkresave në Aktvendimin e Prokurorisë, del se kallëzimi penal është pranuar në PTh në Prishtinë me 27 
korrik 2013, ndërsa Prokuroria ka vendosur me 12 qershor 2014. Prokuroria nuk ka respektuar dispozitat procedurale me 
rastin e aplikimit të tyre, me ç’rast për rastin kishte nxjerrë vendim pothuajse pas një viti, edhepse Kodi i Procedurës 
përcakton afatin 30 ditor. 

2. Lënda PP me numër 749/2013 më 22 korrik 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar; etj”.93 

IKD: Në bazë të shkresave në Aktvendimin e Prokurorisë, del se kallëzimi penal është pranuar në PTh në Prishtinë me 15 
gusht 2013, ndërsa Prokuroria ka vendosur me 22 korrik 2014. Prokuroria nuk ka respektuar dispozitat procedurale me 
rastin e aplikimit të tyre, duke bërë kështu shkelje të nenit 82 të Kodit të Procedurës Penale, me ç’rast për rastin kishte 
nxjerrë vendim pas 11 muajve, përkundër afatit 30 ditor të paraparë me dispozitat procedurale penale. 

91 Neni 82 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës shprehimisht parasheh se Prokurori i shtetit me aktvendim e hudhë kallëzimin penal të pranuar nga policia apo 
burime tjera brenda tridhjetë (30) ditëve. 
92 Në bazë të nenit 82 par. 1.1 të KPPK-së, PTh në Prishtinë nxjerr aktvendim me anë të të cilit hudhet poshtë kallëzimi penal për veprat e tilla me arsyetimin se për 
veprën penale nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm. 
93 Ibid. 
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3. Lënda PP. I me numër 596/2013 më 15 shtator 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i 
pozitës apo autoritetit zyrtar”, “Fyerja dhe Shpifja”.94  

IKD: Bazuar në Aktvendimin e Prokurorisë, del se kallëzimi penal është pranuar në Prokurorinë Themelore në Prishtinë 
me 23 prill 2013, ndërsa Prokuroria ka vendosur me 15 shtator2014. Për rastin kishte nxjerrë vendim pas 1 vit e më shumë 
se 4 muaj, edhepse Kodi i Procedurës parasheh afatin 30 ditor, duke bërë shkelje të nenit 82 të Kodit të Procedurës Penale. 

4. Lënda PP. I me numër 819/2014 më 19 shtator 2014. Hudhje e kallëzimit penal: Vepra penale “Dhënia e 
ryshfetit”.95  

IKD: Bazuar në Aktvendimin e Prokurorisë, rrjedhë se kallëzimi penal ishte pranuar në PTh në Prishtinë me 31 korrik 
2014, ndërsa Prokuroria kishte vendosur me 19 shtator 2014. Prokuroria kishte nxjerr vendim pas pothuajse 50 dite, 
edhepse Kodi i Procedurës parasheh afatin 30 ditor. 

5. Lënda PP me numër 1070/13 më 23 shtator 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i detyrës 
apo autoritetit zyrtar”.96  

IKD: Bazuar në Aktvendimin e Prokurorisë, del se kallëzimi penal është pranuar në PTh në Prishtinë me 30 tetor 2013, 
ndërsa Prokuroria kishte vendosur me 23 shtator 2014. Edhe për rastin konkret, Prokuroria kishte nxjerr vendim 
pothuajse pas 11 muajve, edhepse Kodi i Procedurës Penale parasheh afatin 30 ditor. 

6. Lënda PP. me numër 650/14 më 17 shtator 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorimi i detyrës 
apo autoritetit zyrtar”.97  

94 Në bazë të nenit 82 par. 1 pika 1.1 dhe nenit 1.5 par 1 të KPPK-së, Prokuroria Themelore në Prishtinë nxjerr aktvendim me anë të të cilit hudhet poshtë kallëzimi 
penal për veprat e tilla me arsyetimin se për veprën penale nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm. 
95 Në bazë të nenit 82 par. 1 pika 1.5 të KPPK-së, Prokuroria Themelore në Prishtinë nxjerr aktvendim me anë të të cilit hudhet poshtë kallëzimi penal për veprën e 
tillë me arsyetimin se për veprën penale nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm. 
96 Po aty.  
97 Edhe në rastin konkret, bazuar në nenin 82 par. 1 pika 1. 1 i KPPK-së, PTh në Prishtinë nxjerr aktvendim me anë të të cilit hudhet poshtë kallëzimi penal për 
veprën e tillë me arsyetimin se për veprën penale nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm. 
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IKD: Bazuar në Aktvendimin e Prokurorisë, del se kallëzimi penal ishte pranuar me 11 qershor 2013, ndërsa Prokuroria 
kishte vendosur me 17 shtator 2014, pas më shumë se 1 vit e gjysmë nga dita kur do të duhej të vendoste, në përputhje me 
dispozitat e KPPK-së për afatin 30 ditor.  

7. Lënda PP. I me numër 8836/13 më 6 qershor 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Mos-raportimi apo 
raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”.  

IKD: Bazuar në Aktvendimin e Prokurorisë, rrjedhë se kallëzimi penal ishte pranuar në PTh në Prishtinë me 17 
dhjetor 2014, ndërsa Prokuroria kishte vendosur më 6 qershor 2014, pothuajse pas gjashtë muaj nga pranimi i 
Kallëzimit Penal, edhe pse KPPK parasheh afatin 30 ditor.  

8. Lënda PP. I me numër 1065/2013 më 6 qershor 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i 
detyrës apo autoritetit zyrtar”.  

IKD: Po ashtu bazuar në Aktvendimin e Prokurorisë, kallëzimi penal ishte pranuar në PTh në Prishtinë me 29 tetor 2013, 
ndërsa Prokuroria kishte vendosur me 3 shtator 2014, pas me shumë se 10 muaj nga pranimi i Kallëzimit Penal, edhe pse 
KPPK parasheh afatin 30 ditor për rastet e tilla.  

9. Lënda PP. I me numër 726/2014 më 17 shtator 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i 
detyrës apo autoritetit zyrtar”. 

IKD: Sikurse në rastet paraprake, sipas aktvendimit të Prokurorisë kallëzimi penal ishte pranuar në PTh në Prishtinë me 
08 prill 2014, ndërsa Prokuroria kishte vendosur me 19 shtator 2014, pas me shumë se 5 muaj nga pranimi i Kallëzimit 
Penal, edhe pse KPPK parasheh afatin 30 ditor për rastet e tilla.  

10. Lënda PP. I me numër 338/2013 më 17 shtator 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Dhënia e ryshfetit”.  

IKD: Sikurse në rastet paraprake, sipas aktvendimit të Prokurorisë kallëzimi penal ishte pranuar në PTh në Prishtinë me 
25 prill 2013, ndërsa Prokuroria kishte vendosur me 22 shtator 2014, pas pothuajse 1 viti e gjysmë nga data e pranimit të 
Kallëzimit Penal, edhe pse KPPK parasheh afatin 30 ditor për rastet e tilla.  
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11. Lënda PP. I me numër 268/2014 më 19 shtator 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i 
detyrës apo autoritetit zyrtar”. 

IKD: Sikurse në rastet paraprake, sipas aktvendimit të Prokurorisë kallëzimi penal ishte pranuar në PTh në Prishtinë me 
20 mars 2014, ndërsa për të Prokuroria kishte vendosur me 19 shtator 2014, pas pothuajse 6 muaj nga data e pranimit të 
Kallëzimit Penal, edhe pse KPPK parasheh afatin 30 ditor për rastet e tilla.  

12. Lënda PP. I me numër 392/2014 më 09 shtator 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i 
detyrës apo autoritetit zyrtar dhe Ushtrimi i ndikimit”. 

IKD: Sipas aktvendimit të Prokurorisë kallëzimi penal ishte pranuar në PTh në Prishtinë me 14 prill 2014, ndërsa për të 
Prokuroria kishte vendosur me 9 shtator 2014, pas pothuajse 5 muaj nga data e pranimit të Kallëzimit Penal, edhe pse 
KPPK parasheh afatin 30 ditor për rastet e tilla.  

PROKURORIA THEMELORE NË PRIZREN  

1. Lënda PP me numër 114/2014 më 23 qershor 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Shpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar, etj”.98 

IKD: Bazuar në aktvendimin e tillë del se kallëzimi penal ishte pranuar në PTh në Prizren me 21 mars 2014, ndërsa 
Prokuroria kishte vendosur me 23 qershor 2014. Edhepse me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës për rastet e tilla ishte 
paraparë që të vendosej brenda 30 dite nga pranimi i kallëzimit penal, Prokuroria Themelore në Prizren kishte nxjerrë 
vendim pothuajse pas 3 muajve nga data e pranimit të kallëzimit penal. 

2. Lënda PP me numër 121/2013 më 27 qershor 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i 
pozitës apo autoritetit zyrtar etj”.99  

98 Prokuroria Themelore e Prizrenit kishte vendosur duke u banuar në nenin 82 par. 1 nënp. 1, pika 1.5 e KPPK-së, me anë të të cilit ishte hudhur poshtë kallëzimi 
penal për veprat penale me arsyetimin se nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm. 
99 Ibid. 
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IKD: Në bazë të shkresave në Aktvendimin e Prokurorisë, kallëzimi penal është pranuar në PTh në Prizren me 02 korrik 
2013, ndërsa Prokuroria kishte vendosur me 27 qershor 2014. Në rastin konkret, Prokuroria Themelore në Prizren nuk ka 
respektuar dispozitat procedurale me rastin e aplikimit të tyre, duke bërë kështu shkelje të Kodit të Procedurës Penale, 
nenit 82, me ç’rast për rastin konkret kishte nxjerrë vendim pothuajse pas 1 viti, edhepse Kodi i Procedurës parasheh 
afatin 30 ditor. 

3. Lënda PP. me numër 192/2013 më 30 qershor 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Veprat penale “Nxjerrja e 
kundërligjshme e vendimeve” dhe “Deklarimet e rrejshme”. 

IKD: Në Aktvendimin e Prokurorisë shkruan se kallëzimi penal është pranuar me 11 shtator 2013, ndërsa Prokuroria 
kishte vendosur me 30 qershor 2014. Me këtë rast, Prokuroria Themelore në Prizren kishte nxjerrë vendim pas me shumë 
se 9 muajsh duke mos respektuar afatin 30 ditor sipas dispozitave procedurale penale. 

4. Lënda HP. me numër 184/2013 më 30 qershor 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Falsifikim i 
dokumentit zyrtar”.  

IKD: Edhe në këtë rast, bazuar në Aktvendimin e Prokurorisë, kallëzimi penal është pranuar më 27 qershor 2013, ndërsa 
është vendosur me 30 qershor 2014 duke hudhur poshtë kallëzimin penal me arsyetimin se nuk ekziston dyshimi i 
arsyeshëm. Në rastin konkret, Prokuroria Themelore në Prizren kishte nxjerrë vendim pas me shumë se 10 muajsh, duke 
bërë kështu shkelje të Kodit të Procedurës Penale, përkatësisht nenit 82. 

5. Lënda HP. me numër 208/2014 më 30 korrik 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Nxjerrja e 
kundërligjshme e vendimeve gjyqësore”. 

IKD: Prokuroria Themelore në Prizren kishte pranuar kallëzimin penal me 26 shkurt 2014, ndërsa kishte vendosur me 30 
korrik 2014 me arsyetimin se për veprën e tillë nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm. Edhe në rastin konkret, Prokuroria 
kishte nxjerrë vendim pas me shumë se 10 muajsh. 
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6. Lënda PP. me numër 65/2014 më 09 shtator 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i pozitës 
zyrtare, Ushtrim i ndikimit”.100  

IKD: Kallëzimi Penal ishte pranuar me 11 mars 2014, ndërsa Prokuroria kishte vendosur me 09 shtator 2014. Prokuroria 
Themelore në Prizren kishte nxjerrë vendim pas me shumë se 6 muajsh, me ç’rast nuk kishte respektuar dispozitat 
procedurale për afatin 30 ditor, duke bërë kështu shkelje të Kodit të Procedurës Penale, përkatësisht nenit 82 të KPPK-së. 

PROKURORIA THEMELORE NË GJAKOVË 

1. Lënda PP/I. me numër 250/2013 më 13 shkurt 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Shpërdorimi i 
pozitës zyrtare ose i autorizimit” nga neni 339 par 1 i KPK-së dhe “Cenimi i të drejtave të punësimit”. 

IKD: Kallëzimi Penal ishte pranuar nga Agjencia Kundër Korrupsionit me 06 shkurt 2013, ndërsa Prokuroria kishte 
vendosur me 28 janar 2014. Prokuroria Themelore e Gjakovës kishte vendosur pas pothuajse një viti nga dita e fundit kur 
do të duhej të vendoste me ç’rast nuk kishte respektuar dispozitat procedurale duke bërë kështu shkelje të Kodit të 
Procedurës Penale, përkatësisht nenit 82 të KPPK-së. 

PROKURORIA THEMELORE NË GJILAN 

1. Lënda PP/I. me numër 250/2013 më 13 shkurt 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i 
pozitës apo autoritetit zyrtar”.  

IKD: Kallëzimi Penal ishte pranuar me 23 gusht 2013, ndërsa Prokuroria kishte vendosur me 13 shkurt 2014. Prokuroria 
Themelore e Gjilanit kishte vendosur pas me shumë se pesë muaj nga dita e fundit kur do të duhej të vendoste me ç’rast 
nuk kishte respektuar dispozitat procedurale duke bërë kështu shkelje të Kodit të Procedurës Penale, përkatësisht nenit 
82 dhe 83.5 të KPPK-së. 

100 Prokuroria Themelore në Prizren kishte nxjerrë aktvendimin duke u bazuar në nenin 82 par. 1 nënparagrafi. 1 i KPPK-së, me anë të të cilit kishte hudhur poshtë 
kallëzimi penal me arsyetimin se për veprat e tilla nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm. 
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2. Lënda PP/I. me numër 100/2014 më 8 gusht 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar”.  

IKD: Kallëzimi Penal ishte pranuar me 17 prill 2014, ndërsa Prokuroria kishte vendosur me 08 gusht 2014. Prokuroria 
Themelore në Gjilan kishte nxjerrë vendim pas me shumë se 3 muajsh. 

3. Lënda PP/I. me numër 64/2014 më 6 prill 2014. Hudhje e kallëzimit penal. Vepra penale “Keqpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar”.  

IKD: Kallëzimi Penal ishte pranuar me 27 shkurt 2014, ndërsa Prokuroria kishte vendosur me 06 prill 2014. Prokuroria 
Themelore në Gjilan kishte nxjerrë vendim pas kalimit të afatit 30 ditor, afat ky i paraparë në KPPK. 

XI. REKOMANDIMET  
 

Instituti i Kosovës për Drejtësi në bazë të të gjeturave gjatë procesit të monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të Planit të 
Veprimit, sikurse në raportet paraprake nxjerr këto rekomandime për Këshillin Prokurorial të Kosovës: 
 

I - Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të zbatojë obligimet, të cilat vetë i ka miratuar në Planin e Veprimit, duke 
përfshirë: 

  
1. Vlerësimin e performancës së Kryeprokurorëve të Prokurorive Themelore dhe PSRK-së si dhe prokurorëve të 

këtyre prokurorive për zbatimin e Planit të Veprimit deri në këtë periudhë raportuese.  
2. Përgjegjësinë e Kryeprokurorëve që nuk kanë shqiptuar asnjë masë disiplinore ndaj punonjësve, për të cilët janë 

konstatuar shkelje të detyrave të punës nga ana e Komisionit për Mbikëqyrjen  dhe Verifikimin e të Dhënave për 
rastet e korrupsionit. Shkeljet e evidentuara duhet patjetër të sanksionohen në mënyrë që të ngritët përgjegjësia e 
stafit mbështetës për të respektuar legjislacionin pozitiv dhe Mekanizmin Përcjellës. Në të kundërtën, shkeljet e 
rregullave të Mekanizmit Përcjellës, do të vazhdojnë, sikurse kanë vazhduar edhe në këtë periudhë raportuese. 
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3. Përgjegjësinë e Kryeprokurorëve që nuk kanë përpiluar raporte të veçanta me arsyetim për secilin rast që ka arritur 
afatin e parashkrimit. Të njëjtat raporte duhet të vazhdojnë të përgatiten veç e veç për secilin rast për KPK. 

4. KPK duhet të kërkojë llogari më të madhe prej Kryeprokurorëve për moszbatimin e dispozitave ligjore për 
Sekuestrim dhe Konfiskim të dobisë pasurore. Prokurorët në secilin rast ku ka hapësirë ligjore duhet të zbatojnë 
këto dispozita.  

5. KPK duhet të krijojë një mekanizëm të brendshëm për të analizuar zgjidhjen e rasteve të korrupsionit, me fokus në 
analizimin e rasteve të hudhjes së kallëzimeve penale dhe pushimit të hetimeve nga ana e parashtruesve të këtyre 
akteve. Në këtë drejtim duhet analizuar, sidomos rastet e parashtruara të Policisë së Kosovës dhe AKK-së për 
shkak të numrit të madh të hudhjes dhe pushimit të tyre. Kjo është e vetmja rrugë për të mundësuar krijimin e 
politikave adekuate kriminale për luftimin e korrupsionit.  

6. KPK duhet të vazhdojë të ofrojë mbështetje në zgjidhjen e problemeve në PTh Prishtinë për shkak të ngarkesës dhe 
cilësisë së kryerësve të veprave penale të korrupsionit.  

7. KPK duhet të ndërmerr hapa urgjent dhe shumë konkret për përmirësimin e kushteve të punës për PTh në 
Mitrovicë. Pa sigurimin e kushteve elementare të punës, prokurorët dhe stafi mbështetës në këtë prokurori e kanë 
të vështirë të dëshmojnë rezultate pozitive. 

8. KPK duhet të obligojë prokuroritë që të dhënat për rastet e korrupsionit të futen në bazë për çdo ditë, duke 
përditësuar të dhënat në Mekanizmin Përcjellës për të qenë të qasshme të dhënat në çdo kohë.  

9. KPK duhet të investojë në profilizimin dhe specializimin e prokurorëve që merren me rastet e korrupsionit. 
10. Prokurorët të dëshmojnë vetiniciativë në inicimin e rasteve të korrupsionit. 

 

II - Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit duhet të: 

 

1. Raportoj në baza të rregullta në KPK për të gjitha pengesat që hasë në moszbatimin e Planit të Veprimit. 
2. Respektoj mekanizmin e brendshëm të mbledhjes së informatave nga Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së 

Prokurorive, përkatësisht nga baza e të dhënave nga Mekanizmi Përcjellës.  
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3. Respektoj afatet e parapara në Planin e Veprimit për komunikim me publikun në baza të rregullta dy javore, duke 
përmbushur një prej obligimeve të planit për të mbajtur të informuar publikun, duke rritur transparencën dhe 
duke qenë llogaridhënës para publikut për secilën prokurori.  

4. Progresi i zbatimit të Planit të Veprimit ku përfshihen informata rreth gjendjes së rasteve të korrupsionit duhet të 
publikohen në baza të rregullta dy javore në uebfaqen e Prokurorit të Shtetit në mënyrë që kenë qasje të lehtë 
publiku dhe mediat. 

 

III - KPK dhe ZPD duhet të bashkëpunojnë ngushtë në ndërmarrjen e masave disiplinore sa i përket: 

1. Rasteve të korrupsionit të vendosura në kundërshtim me dispozitat ligjore (rastet e evidentuara nga IKD dhe të 
tjera). 

2. Rasteve të prokurorëve të cilët me vite të tëra nuk i kanë trajtuar fare lëndët e korrupsionit të dërguara nga 
parashtruesit.  

3. Prokuroria Themelore e Pejës duhet të angazhojë në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit të gjithë prokurorët e 
Departamentit të Krimeve të Rënda. 
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