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I. Hyrje   
 

Instituti i Kosovë për Drejtësi (IKD) në kuadër të misionit ka për qëllimin qasjen e qytetarëve 
në drejtësi dhe fuqizimin e sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës. Ankesat e vazhdueshme 
të qytetarëve të Republikës së Kosovës adresohen për shkeljen e të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut dhe cenimin e sigurisë juridike si rezultat i mostrajtimit të rasteve hetimore 
dhe gjyqësore në kohë të arsyeshme dhe të drejtë nga sistemi i drejtësisë.  

Në këtë drejtim, IKD ka zhvilluar programin e monitorimit të sistemit të drejtësisë, në kuadër 
të së cilit hyn monitorimi i Policisë, Prokurorive dhe Gjykatave. Në kuadër të këtij monitorimi, 
në fokus janë veprat penale kundër korrupsionit të trajtuara nga Policia, Prokuroritë dhe 
Gjykatat Themelore dhe Gjykata e Apelit në Prishtinë. Përveç, veprave penale kundër 
korrupsionit, IKD ka monitoruar Departamentet e Përgjithshme në tri Gjykatat Themelore në 
Prishtinë, Pejë dhe Prizren si dhe Departamentin Administrativ në Gjykatën Themelore të 
Prishtinës.  

Gjetjet e monitorimit tregojnë se sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të sfidohet nga numri 
i madh i lëndëve të trashëguara, të cilat pamundësojnë trajtimin në kohë të arsyeshme të 
procedurave hetimore dhe gjyqësore, duke ndikuar në shkeljen e të drejtave dhe lirive 
themelore të qytetarëve për gjykim të drejtë dhe të arsyeshëm në kohë.  

IKD ka analizuar të gjitha trendet e trajtimit të rasteve të monitoruara për periudhën tre mujore 
prej 1 janarit deri më 31 mars 2017. Buletini ka për qëllim të ofrojë një pasqyrë të gjetjeve të 
monitorimit sistematik të IKD-së, në mënyrë që të shërbejë për politikë bërësit dhe zbatuesit e 
ligjit për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien me qëllim të shtohet efikasiteti dhe 
efektiviteti i sistemit të drejtësisë për t’iu ofruar sa më shumë qasje në drejtësi të gjithë 
qytetarëve në mënyrë të barabartë, të drejtë dhe në kohë të arsyeshme. 
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II. Rastet e korrupsionit në fazën e hetimeve në organet e ndjekjes  

a) Rastet e korrupsionit të iniciuara në Polici  
 
a. Tabela më poshtë paraqet statistikat e Policisë së Kosovës (PK) lidhur me veprën penale të 
korrupsionit gjate tre mujorit të parë të vitit 2017 (janar, shkurt, mars).  PK gjatë tre mujorit të 
parë ka të hapura 52 raste dhe ka ngritur kallëzime penale ndaj 76 personave të dyshuar; prej 
tyre 18 persona janë të arrestuar.  Ndërsa PK ka 25 raste të mbetura nën hetime.  Sqarimi i PK-
së lidhur me rastet e mbetura, i përket që ky numër vjen nga muaji paraprak, d.m.th në fund të 
janarit janë bartur 20 raste për shkurt, në shkurt janë bartur 20 në mars, dhe  gjatë marsit kanë 
ardhur 5 raste të reja dhe barten 25 për muajin e prillit.   

Statistikat e 
veprave 
penale të 
Korrupsionit 

Rastet 
e 
hapura 

Rastet e 
mbetura 
nën 
hetime 

Rastet e 
dërguara 
në 
Prokurori 
me 
kryerës të 
njohur 

Rastet e 
dërguara 
në 
Prokurori 
me N/N 

Rastet e 
dërguara 
me raport 
te 
Prokurori 

Numri i të 
arrestuarve 

Kundër sa 
të 
dyshuarve 
është 
shtruar  
K. P 

Janar 17 20 15 1 2 5 25 
Shkurt 14 20 11  - 3 3 21 
Mars 21 25 20  - 1 10 30 
Total 52 25 46 1 6 18 76 
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                          Krahasim i statistikave të Policisë së Kosovës me të Prokurorisë: 
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Sipas të dhënave të mbledhura nga Prokuroria lidhur me rastet penale me kallëzime penale 
(PP), tregon që gjate tre mujorit të parë të vitit 2017, Policia e Kosovës ka qenë parashtruesi 
më i madh lidhur me veprën penale për korrupsion (shih tabelën më lartë).  Sipas tabelës për 
tre mujorin e parë të vitit 2017, PK ka parashtruar 50 raste kundër 83 personave lidhur me 
veprën penale të korrupsionit.  Këto statistika nuk përputhen me të dhënat nga PK (shih tabelën 
dhe grafikun më lartë) sepse sipas të dhënave statistikore nga PK, gjatë muajve janar, shkurt, 
mars 2017, PK ka dërguar 53 raste në prokurori me 76 persona dhe jo 50 raste me 83 persona 
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Rastet e hapura
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Prokurori
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siç janë statistikat e Prokurorisë.  Tutje ka diskrepancë në vet statistikat e policisë, ku në “raste 
të hapura” janë shënuar 52 kurse kur llogaritet numri i kallëzimeve penale të dërguar në 
prokurori del që janë dërguar 53 raste, kjo nën kupton që një rast e kanë shtuar apo nëse 
bazohemi në statistikat e prokurorisë, mungojnë 3 raste sepse aty evidentohen 50 raste të 
parashtruar nga policia.   

Tutje nuk përputhet numri i rasteve të dërguar në prokurori nga ana e policisë për çdo muaj me 
statistikat e prokurorisë, për shembull sipas PK-së në muajin janar i kanë dërguar 18 raste kurse 
në Prokurori evidentohen 20 raste (2 raste diferencë), në muajin shkurt PK ka dërguar 15 kurse 
në Prokurori evidentohen 13 (2 raste diferencë) dhe në muajin mars PK ka dërguar 21 raste tek 
prokuroria, kurse sipas prokurorisë janë evidentuar 17 (4 raste diferencë).  

Grafiku më poshtë tregon mënyrën e zgjidhjes së rasteve në prokurori  për 83 persona gjate tre 
mujorit të parë të vitit 2017.   
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b) Hetimet në rastet e korrupsionit në sistemin prokurorial  
Prokurori i Shtetit (PSh), gjatë tre mujorit të parë të vitit 2017, ka pasur në punë 462 lëndë me 
1227 persona subjekt të procedurave penale të korrupsionit, të pazgjidhura nga vitet paraprake, 
ku numri më i madh i rasteve dhe personave ishte në Prokurorinë Themelore në Prishtinë me 
230 raste dhe 673 persona.  

RASTET E KORRUPSIONIT NË SISTEMIN PROKURORIAL NË PERIUDHËN RAPORTUESE 
(01.01.2017 - 31.03.2017) 
Prokurori i Shtetit 
 
 
 
 
Prokurori i 
Shtetit  

Të 
pazgjidhura 
në fillim 
(01.01.2017) 

Të pranuara 
(01.01.2017 
deri më 
31.03.2017) 

Të zgjidhura 
(01.01.2017 
deri më 
31.03.2017) 

Mënyra e zgjidhjes Të 
pazgjidhura 
në fund 
(31.03.2017) 
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PSRK 40 162 0 0 6 16 1 2 13  31 135 
Prishtinë 230 673 68 104 61 106 57 21 23 5 225 642 
Prizren 24 51 10 27 17 51 6 11 31 3 21 50 
Pejë 26 48 17 25 18 27 16  11  20 37 
Gjilan 25 53 15 22 15 26 4 7 15  17 41 
Mitrovicë 80 156 8 12 4 5 1 2 2  86 199 
Ferizaj 17 47 5 7 4 14  4 10  18 41 
Gjakovë 20 37 4 7 7 10 6 1 3  17 32 
Total: 462 1,227 127 204 132 255 91 48 108 8 435 1,177 

Tabela numër 1 – Rastet e korrupsionit në sistemin prokurorial 

PSh gjatë tre mujorit të parë të vitit 2017,  ka pranuar 127 lëndë të reja të korrupsionit me 204 
persona. Përderisa, në të njëjtën periudhë kohore prokurorët kanë zgjidhur 132 raste të 
korrupsionit me 255 persona. Në rastet ndaj 255 personave, ndaj 91 personave janë hudhur 
kallëzimet penale, ndaj 48 personave janë pushuar hetimet dhe ndaj 108 personave janë ngritur 
aktakuza për vepra penale të korrupsionit. Në fund të tre mujorit të vitit 2017, në PSh kanë 
mbetur 435 raste të pazgjidhura të korrupsionit me 1177 persona. Vërehet se është ulur numri 
i rasteve të pazgjidhura dhe numri i personave të përfshirë në këto raste por me një diferencë 
shumë të vogël. Numri më i madh i lëndëve të pazgjidhura vazhdon të jetë në PTh në Prishtinë 
me 230 lëndë dhe 673 persona, pasuar nga PTh në Mitrovicë, me 80 lëndë me 156 persona dhe 
PSRK me 40 lëndë me 162 persona.  IKD vlerëson se ky trend i rritjes së zgjidhjes së rasteve 
të korrupsionit, iu atribuohet rasteve të vjetra, të cilat në masë të madhe deri në vitin 2010 janë 
zgjidhur dhe ku në një pjesë të madhe të tyre ka arritur afati i parashkrimit të ndjekjes penale. 
Në këto raste të parashkrimit, prokurorët kanë pasur punë të lehtë për arsye se është dashur 
vetëm të konstatojnë dhe të nxjerrin një vendim për parashkrim të veprave penale. Gjithashtu, 
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përgjatë viteve 2015 dhe 2016 numri i prokurorëve është rritur në sistemin prokurorial dhe po 
ashtu në kuadër të PTh në Prishtinë janë krijuar Njësite të veçanta, të cilat janë marrë 
ekskluzivisht me këto lëndë.1 

RASTET E KORRUPSIONIT NË SISTEMIN PROKURORIAL NË PERIUDHËN RAPORTUESE (01.01.17 - 
31.03.2017) 
 
 
 
PARASHTRUESIT  
E KALLËZIMEVE PENALE  

Të 
pazgjidhur
a në fillim 
(01.01.201
7) 

Të pranuara 
(01.01.2017 
deri më 
31.03.2017) 

Të zgjidhura 
(01.01.2017 
deri më 
31.03.2017) 

Mënyra e zgjidhjes 
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Persona Persona Persona Persona Persona Persona 

Agjencia Kundër Korrupsionit 185 33 31 7 24 178 
Agjencioni Kosovar i Pronës       
Administrata Tatimore  15  2 1 1 11 
Doganat e Kosovës 21     20 
EULEX 10     10 
Inspektorati Policor i Kosovës 52 1 37 1 36 75 
Policia e Kosovës 450 83 86 14 72 424 
Qytetari  139 26 34 21 13 118 
I dëmtuari  163 22 40 35 5 143 
Administrata Komunale 2 2    5 
Auditori i Përgjithshëm       
Titullari i Pronës 18 4 1   18 
Autoriteti Pyjor i Kosovës       
Prokurori me Vetiniciativë 55  3 3  50 
I paidentifikuar 1     1 
Pranuar në kompetencë  116 33 21 9 12 124 
Pa parashtrues       
Total: 1,227 204 255 91 164 1,177 

Tabela  - Rastet e korrupsionit në fazën e grumbullimit të informatave sipas parashtruesve 

IKD2 si rezultat i monitorimit të punës së PSh në trajtimin e rasteve të korrupsionit ka gjetur 
se edhe përkundër miratimit të politikave nga KPK lidhur me trajtimin e lëndëve të korrupsionit 
nëpër prokurori, PSRK dhe PTh në Prishtinë vazhdojnë të përballen me numër të madh të 
lëndëve të korrupsionit dhe vonesave në trajtimin e këtyre lëndëve. 

Shqetësuese vazhdon të mbetet mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit. Mbi 50 % e 
rasteve të korrupsionit janë mbyllur nga prokurorët. Shih grafikonin më poshtë. 

1 Shënim: Sistemi prokurorial vazhdimisht ka shënuar rritje të numrit të prokurorëve. Gjatë vitit 2014, sistemi 
prokurorial ka pasur në punë 139 prokurorë, në vitin 2015 ka pasur në punë 149, ndërsa në vitin 2016 i janë shtuar 
edhe 25 prokurorë të rinj, ndërkohë që ka pasur dorëheqje të një prokurori dhe disa prokurorë të pensionuar, por 
gjatë vitit 2016 kanë qenë rreth 170 prokurorë. 
2 Shënim: Instituti i Kosovës për Drejtësi përmes 12 monitoruesve në teren në mënyrë sistematike monitoron të 
gjitha rastet e korrupsionit në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë e Kosovës. Për çdo rast të monitoruar të 
korrupsionit raportohet në kohe reale në ëëë.betimiperdrejtesi.com 
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Grafika 1 - Krahasimi i rasteve të mbyllura dhe ngritjes së aktakuzave 

 

Sipas grafikonit të lartë-përmendur, ndaj 255 personave që janë zgjidhur lëndët, rezulton se 
ndaj 139 personave ose 54.50% janë mbyllur rastet e korrupsionit, përkatësisht janë hudhur 
kallëzimet penale apo janë pushuar hetimet penale, ndërsa ndaj 108 personave apo 42.35% janë 
ngritur aktakuza. 

Grumbullimi i lëndëve të pazgjidhura të korrupsionit nëpër prokurori 

Sistemi prokurorial ka shndërruar në praktikë moszbatimin dhe shkeljen e politikave dhe 
vendimeve të miratuara nga KPK. IKD gjen se vullneti i sistemit prokurorial në trajtimin e 
lëndëve të korrupsionit vazhdon të mbetet në hartim të politikave, të cilat nuk po zbatohen në 
praktikë. KPK ka hartuar Plan Veprimi, Plan Strategjik, ka themeluar Komisionin për 
Mbikëqyrje të zbatimit të Planit të Veprimit, ka themeluar Njësitet brenda Departamenteve të 
PTh në Prishtinë për luftimin e korrupsionit. Zbatimi i obligimeve në praktikë, vazhdon të 
mbetet i mangët.  

Kjo dëshmohet me faktin se ende në sistemin prokurorial ka lëndë të vjetra të pazgjidhura të 
korrupsionit. PSh ka ende në punë 15 raste të pazgjidhura të korrupsionit me 46 persona të 
përfshirë që i takojnë periudhës nga vitet 2008 deri 2010. PSRK-së i kanë mbetur 3 raste të 
pazgjidhura me 7 persona, PTh në Mitrovicë i ka mbetur 1 raste të pazgjidhura me 2 persona, 
PTh në Ferizaj i ka mbetur 1 rast i pazgjidhur me 1 person dhe PTh në Prishtinë i kanë mbetur 
9 raste të pazgjidhura me 35 persona të para vitit 2010.  

 

Mbyllja e rasteve 
për: 

139 persona

54.50%

Aktakuza 
për: 

108 persona

42.35%

Mënyrë tjetër për: 

8
persona

3.15%
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 Tabela numër 2 – Rastet e pazgjidhura të korrupsionit më 31.03.2017 

 

 Grumbullimi i lëndëve të pazgjidhura të korrupsionit sipas parashtruesve të rasteve 

PSh në fund të tre mujorit të parë të vitit 2017, ka përfunduar me 435 raste të korrupsionit të 
pazgjidhura me 1177 persona subjekt të procedurave penale të korrupsionit. Parashtruesi më i 
madh i kallëzimeve penale në PSh mbetet Policia e Kosovës, e cila ka ngritur kallëzime penale 
ndaj 424 personave apo me 36 %, pasuar nga Agjencia Kundër Korrupsion me kallëzime penale 
të ngritura ndaj 178 personave apo 15%.  

PP - Parashtruesit në 
fund të periudhës 
raportuese (31.03.2017) 
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AKK 16     7 28 35 26 16 21 29 178 
ATK            1 5 1 4   11 
Doganat           9   11     20 
EULEX     2 6 1     1     10 
IPK         2 1 4 18 49 1 75 
PK  8 3 12 6 7 13 106 80 133 56 424 
Qytetari      3 15   13 9 18 41 19 118 
I dëmtuari    1   2   7 9 65 41 18 143 
Titullari i pronës-OP 1       8   2 1 2 4 18 
Prokurori me 
vetiniciativë.       40     2   8   50 
Pranuar në kompetencë             8 52 35 29 124 
Administrata Komunale             1   2 2 5 
Paidentifikuar       1             1 
Totali  25 4 17 77 46 79 172 263 336 158 1,177 

                          Tabela numër 3 – Rastet e pazgjidhura të korrupsionit sipas parashtruesve 
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c) Hetimet preliminare në rastet e korrupsionit në sistemin prokurorial  
 

PSh në fillim të tre mujorit të parë të vitit 2017, ka pasur 704 lëndë të pazgjidhura të 
korrupsionit të kategorizuara në regjistrin PPN3, ku përfshihen 1221 persona. Përderisa  gjatë 
kësaj periudhe raportuese, PSh ka pranuar lëndë të reja nga kjo kategori ndaj 159 personave. 
Kurse gjatë periudhës raportuese, PSh ka zgjidhur lëndët e korrupsionit nga kjo kategori ndaj 
186 personave, që rezulton se PSh gjatë tre mujorit të parë të vitit 2017 ka zgjidhur numër më 
të vogël të personave subjekt të procedurave penale të korrupsionit në raport me numrin e 
pranuar. Nëse krahasohet numri i personave të pranuar dhe të zgjidhur gjatë  tre mujorit të parë, 
në përqindje del se PSh ka qenë efikas 116.98% në trajtimin e rasteve të regjistrit PPN. 

Përderisa, numri i personave subjekt të veprave penale të korrupsionit nga kjo kategori në fillim 
të vitit 2017 ka qenë 1221 persona, ky numër në fund të tre mujorit të parë, është zvogëluar  në 
1201.  

Nga 1 janari 2017 deri më 31 mars 2017 , sipas tabelës më poshtë, rezulton se PTh-të dhe PSRK 
kanë pranuar gjithsej 704 lëndë të kategorizuara në regjistrin PPN, me 1221 persona të përfshirë 
me pretendime për vepra penale të korrupsionit. Numri më i madh i këtyre lëndëve janë pranuar 
në PTh në Prishtinë, gjithsej 397 raste me 698 persona të përfshirë, kurse PSRK me 57 raste 
me 140 persona të përfshirë.  

RASTET PRELIMINARE (PPN) TË KORRUPSIONIT NË SISTEMIN PROKURORIAL 
(01.01.2017 - 31.03.2017) 
 
 
 
 
 
PROKURORI I 
SHTETIT   
PPN 

Prokurori i Shtetit 
Të pazgjidhura 
në fillim 
(01.01.2017) 

Të pranuara 
(01.01.2017 
deri më 
31.03.2017) 

Rastet e 
zgjidhura me 
persona 
(01.01.2017 
deri më 
31.03.2017 

Mënyra e 
zgjidhjes 

Të 
pazgjidhura 
në fund 
(31.03.2017) 
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PSRK 57 140 1 5 2 4 60 3 53 131 
Prishtinë 397 698 53 53 63 115 2   396 653 
Prizren 43 64 8 26 11 22 1   43 72 
Pejë 70 111 16 25 18 28 44 1 75 116 
Gjilan 4 4 3 5 0 0 52 2 4 6 
Mitrovicë 54 77 6 7 0 0 2   61 86 
Ferizaj 57 98 10 21 6 9 1   54 90 
Gjakovë 22 29 8 17 6 8 16 2 28 47 
Total: 704 1,221 105 159 106 186 178 8 714 1,201 

3 Regjistri PPN përfshin informatat e regjistruara në Prokurori lidhur me dyshimin për kryerjen e veprave penale. 
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                        Tabela numër 44 - Rastet e korrupsionit në fazën e grumbullimit të informatave 

PSRK gjatë kësaj periudhe raportuese ka arritur të zgjidhë rastet ndaj 4 personave të përfshirë 
në regjistrin PPN, përderisa ka pranuar 1 rast të ri të korrupsionit me 5 persona. PTh në 
Prishtinë gjatë kësaj periudhe raportuese ka pranuar 53 raste me 53 persona, përderisa ka 
zgjidhur rastet ndaj 115 personave apo 15.3% të tyre.  

Tabela e më poshtme paraqet rastet e korrupsionit me persona sipas parashtruesve të 
kallëzimeve penale, të cilat kanë mbetur të pazgjidhura më 31 mars 2017. Nga rastet e 
pazgjidhura ndaj 1201 personave, numri më i madh i tyre i takojnë rasteve të parashtruara nga 
PK me 370 persona, pasuar nga i dëmtuari me 237 persona dhe qytetarët me 190 persona.  

 

RASTET PRELIMINARE (PPN) TË KORRUPSIONIT NË SISTEMIN PROKURORIAL NË PERIUDHËN 
RAPORTUESE (01.01.2017 - 31.03.2017) 
 
 
 
PARASHTRUESIT  
E KALLËZIMEVE PENALE 
PPN 

Të 
pazgjidhur
a në fillim 
(01.01.201
7) 

Të pranuara 
(01.01.2017 
deri më 
31.03.2017) 

Të zgjidhura 
(01.01.2017 
deri më 
31.03.2017) 

Mënyra e zgjidhjes 
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Persona Persona Persona Persona Persona Persona 

Agjencia Kundër Korrupsionit 21     13 
Agjencioni Kosovar i Pronës 1     1 
Administrata Tatimore   7    7 
Doganat e Kosovës 3     2 
EULEX 5  2 2  4 
Inspektorati Policor i Kosovës 48 1 1 1  46 
Policia e Kosovës 385 60 63 60 3 370 
Qytetari  180 16 18 16 2 190 
I dëmtuari  258 22 45 44 1 237 
Administrata Komunale 6 6    12 
Auditori i Përgjithshëm       
Titullari i Pronës 13  1 1  12 
Autoriteti Pyjor i Kosovës       
Prokurori me Vetiniciativë 13  2 2  10 
I paidentifikuar       
Pranuar në kompetencë  288 47 54 52 2 297 
Pa parashtrues       
Total: 1,221 159 186 178 8 1,201 

Tabela 55 - Rastet e korrupsionit në fazën e grumbullimit të informatave sipas parashtruesve 

4 Shënim: Informatat nga kjo tabelë janë gjeneruar nga Mekanizmi Përcjellës për Harmonizimin e Raporteve 
Statistikore. Këshilli Prokurorial i Kosovës. 
5 Shënim: Informatat nga kjo tabelë janë gjeneruar nga Mekanizmi Përcjellës për Harmonizimin e Raporteve 
Statistikore. Këshilli Prokurorial i Kosovës. 
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Lëndët e vjetra PPN të pazgjidhura sipas parashtruesve të informatave  

IKD ka gjetur se edhe tek lëndët e regjistruara PPN, ka raste të vjetra, të cilat nuk janë trajtuar 
nga PSh që datojnë nga viti 2004 dhe 2006 kur janë raportuar. Sipas tabelës së më poshtme, në 
këto dy lëndë, informatat lidhur me dyshimin e kryerjes së veprës penale janë parashtruar prej 
të dëmtuarve nga veprat penale të korrupsionit. Mungesa e një sistemi efikas të trajtimit të 
rasteve të korrupsionit në një kohë të arsyeshme dhe brenda afateve ligjore ndikon 
drejtpërdrejtë në besimin e qytetarëve në sistemin prokurorial të Kosovës. IKD nga monitorimi 
i rasteve të korrupsionit, ka gjetur se mos trajtimi apo zgjidhja e rasteve të korrupsionit për vite 
të tëra apo në raste të caktuara edhe mbi 10 vite dëshmon mungesën e vullnetit dhe 
përgjegjësisë për të trajtuar rastet e korrupsionit me prioritet, dhe vë në pah neglizhencën dhe 
jo seriozitetin e sistemit prokurorial. Në tabelën më poshtë janë paraqitur rastet e pazgjidhura 
të parashtruesve të informatave për veprat penale të korrupsionit.  

PPN Parashtrues të 
pazgjidhura në fund të 
periudhës raportuese 
(31.12.2016) 
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AKK        5   1 1 3 2 1     13 
ATK                       7 7 
EULEX               4         4 
Doganat e Kosovës               2         2 
IPK             1 1 7 23 13 1 46 
PK        1   19 19 35 52 85 108 51 370 
Qytetari            2 8 7 30 39 81 23 190 
I dëmtuari 1 1         3 27 10 63 113 19 237 
 Adm. Komunale                 3 2 1 6 12 
Titullari i Pronës         1   3 1 2 3 2   12 
Prokurori me vetinic.             1 3 1 2 3   10 
AKP               1         1 
Pranuar në kompet.     4       3 2 6 56 198 28 297 
Totali  1 1 4 6 1 22 39 86 113 274 519 135 1,201 

             Tabela 6 – Rastet e pazgjidhura të korrupsionit sipas parashtruesve më 31.03.2017 

Në tabelën më poshtë janë paraqitur rastet e pazgjidhura të informatave për veprat penale të 
korrupsionit për secilën prokurori. 
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                       Tabela 7 – Rastet e pazgjidhura të korrupsionit sipas prokurorive më 31.03.2017 

 

d) Ngritja e aktakuzave nga Prokuroritë  
 
b. Tabela më poshtë tregon numrin e aktakuzave për tre mujorin e parë të vitit 2017 nga 
Prokurori i Shtetit.   

Data Pozita e personit të akuzuar 
Vlera e dëmit 
të shkaktuar 

Kërkesa për 
sekuestrim/konfiskim 

Numri i 
personave Prokuroria 

12.01.2017 1 Zyrtar I MTI 
s'ka 
informacion s'ka informacion 2 PSRK 

 
1 Biznesmen 

s'ka 
informacion s'ka informacion 

  

23.01.2017 1 Zyrtar 
s'ka 
informacion s'ka informacion 1 PSRK 

13.02.2017 1 ish Kryetar Komune 
s'ka 
informacion s'ka informacion 10 PSRK 

 
8 Zyrtar  

s'ka 
informacion s'ka informacion 

  

 
1 ndërtues 

s'ka 
informacion s'ka informacion 

  

14.02.2017 1 ish Kryetar Komune  
s'ka 
informacion s'ka informacion 3 PSRK 

 

1 ish drejtor për buxhet dhe 
financa 

s'ka 
informacion s'ka informacion 
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Tabela më lartë tregon numrin e aktakuzave të ngritura gjatë tre mujorit të parë të vitit 2017 lidhur me 
korrupsion 

 

c. Ngritja e aktakuzave të profilit të lartë 

 
Gjatë tre mujorit të parë të vitit 2017, janë ngritur tri (3) aktakuza ndaj tre (3) personave të 
profilit të lartë; Palë Lekaj – ish Kryetar i Komunës së Gjakovës, Shukri Buja – ish Kryetar i 
Komunës së Lipjanit dhe Dalibor Jevtiq - ish-ministri i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim 
(MKK).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ish menaxher prokurimit 

s'ka 
informacion s'ka informacion 

  

24.02.2017 4 Zyrtar policorë 
s'ka 
informacion s'ka informacion 4 PTh Prizren 

01.03.2017 1 Zyrtar policorë 
s'ka 
informacion s'ka informacion 1 PTh Prizren 

02.02.2017 20 Zyrtar policorë 
s'ka 
informacion s'ka informacion 20 PTh Prizren 

15.03.2017 1 Ministër 
s'ka 
informacion s'ka informacion 3 PSRK 

 
1 Sekretar I Përgjithshëm 

s'ka 
informacion s'ka informacion 

  

 
1 Drejtor  

s'ka 
informacion s'ka informacion 
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III. Monitorimi i proceseve gjyqësore të korrupsionit në Gjykatat Themelore  
 

Monitoruesit e IKD-së, nga 1 janari e deri më 31 mars 2017 kanë monitoruar 344 seanca 
gjyqësore, ku përfshihen 172 raste të korrupsionit me 530 persona. Shih tabelën më poshtë. 

 

                     Grafika 3 – Rastet e korrupsionit të monitoruara nga IKD (1 janar – 31 mars 2017) 

a) Analiza e rasteve gjyqësore të korrupsionit të monitoruara nga IKD  
Në këtë raport, subjekt i hulumtimit dhe analizës janë rastet e korrupsionit të monitoruara gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2017 (janar, shkurt, mars 2017), ndërsa rastet tjera do të trajtohen në 
raportin e radhës. Sa i përket tremujorit të parë të vitit 2017, IKD ka monitoruar 344 seanca 
gjyqësore, ku përfshihen 172 raste të korrupsionit me 530 persona6. Në grafikonin më poshtë 
janë paraqitur numri i seancave dhe rasteve të korrupsionit të monitoruara nga IKD. Gjithashtu 
janë paraqitur edhe numri i seancave të mbajtura dhe të shtyra për arsye të ndryshme. 

6 Sqarim: IKD përgjatë muajit janar ka monitoruar 93 seanca gjyqësore, ku përfshihen 70 raste të 
korrupsionit me 231 persona. Gjatë muajit shkurt janë monitoruar 111 seanca gjyqësore, ku 
përfshihen 84 raste të korrupsionit me 274 persona. Ndërkaq, gjatë muajit mars janë monitoruar 140 
seanca gjyqësore, ku përfshihen 103 raste të korrupsionit me 325 persona. Megjithatë, marr parasysh 
faktin se një rast i monitoruar në janar, ka vazhduar edhe gjatë dy muajve të tjerë, nga kjo del se 
analiza e raportit për këtë periudhë do të përfshijë 171 raste të korrupsionit me 529 persona. 

172 raste të 
monitoruara

344 seanca të 
monitoruara

530 persona të 
akuzuar

Rastet e monitoruara nga IKD 
(1 janar - 31 mars 2017)

Numri i rasteve të monitoruara

 Numri i seancave të monitoruara

 Numri i personave të akuzuar
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           Grafika 4 – Rastet e monitoruara gjyqësore në periudhën 01.01.2017 deri më 31.03.2017. 

 

b) Vonesat e prokurorive në procedimin e aktakuzave në gjykata 
 
IKD gjatë monitorimit të rasteve të korrupsionit në prokurori dhe gjykata ka identifikuar pesë 
(5) raste të zvarritjes së dërgimit të aktakuzave nga prokurorët në gjykata. IKD, sjell sipas 
tabelës së më poshtme rastet në të cilat prokurorët me vonesë i kanë dërguar aktakuzat në 
gjykatë. 

                          Tabela 15 - Zvarritjet prokurorëve në procedimin e aktakuzave në gjykata 

c) Kohëzgjatja e proceseve gjyqësore 
IKD edhe në këtë periudhë raportuese të monitorimit, ka identifikuar shkeljet e institucioneve 
të drejtësisë në trajtimin e rasteve të korrupsionit. IKD përmes monitorimit të trajtimit të rasteve 
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Gjykatat Themelore dhe Degët 
e Gjykatave Themelore 
1 Gjilan PP.I.nr.50/15 05.10.2015 05.11.2015 31 ditë 
2 Prishtinë PP.nr.218-7/08 17.09.2008 13.10.2008 26 ditë 
3 Prishtinë PP.nr.5345-4/11 26.10.2011 08.11.2011 13 ditë 
4 Prishtinë PP.I.nr. 112/2016 16.09.2016 28.09.2016 12 ditë 
5 Pejë PP/I.nr.23/2015 28.01.2016 08.02.2016 11 ditë 
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të korrupsionit në prokurori dhe gjykata, përfshi të gjitha fazat e procedurës penale, paraqet 
gjendjen reale se sa kohë iu merr institucioneve përgjegjëse për trajtimin e një lënde të 
korrupsionit, prej kohës së inicimit të kallëzimit penal deri në shpalljen e aktgjykimit. 

Prej 344 seancave gjyqësore të monitoruara në shtatë GjTh, ku për analizë përfshihen 172 raste 
të korrupsionit, IKD ka identifikuar shkelje në të gjitha fazat e procedurës penale. IKD ka 
vendosur disa indikatorë për të matur në secilën fazë të procedurës penale kohën e kaluar për 
trajtimin e rastit përfshi: 1) kohën e trajtimit të kallëzimit penal deri në fillimin e hetimeve; 2) 
kohën e trajtimit prej fillimit të hetimeve deri në përfundimin e hetimeve; 3) kohën e trajtimit 
prej fillimit të hetimeve deri në ngritjen e aktakuzës; 4) kohën e trajtimit prej përfundimit të 
hetimeve deri në ngritjen e aktakuzës; 5) kohën e trajtimit prej ngritjes së kallëzimit penal deri 
në ngritjen e aktakuzës; 6) koha prej ngritjes së aktakuzës deri në caktimin e shqyrtimit 
fillestar; 7) koha prej shqyrtimit fillestar deri në caktimin e shqyrtimit të dytë; 8) koha prej 
shqyrtimit të dytë deri në caktimin e shqyrtimit kryesor; 9) numri i seancave të mbajtura dhe 
10) koha e trajtimit prej caktimit të shqyrtimit kryesor deri në shpalljen e aktgjykimit në shkallë 
të parë. 

Bazuar në këta indikatorë, IKD ka bërë matjen e 1567 rasteve të korrupsionit të monitoruara në 
këtë periudhë raportuese (janar – mars 2017). Edhe gjatë kësaj periudhe raportuese, gjetjet e 
IKD-së tregojnë se prokurorët dhe gjykatësit vazhdimisht shkelin afatet e përcaktuara ligjore 
në Kodin e Procedurës Penale. Në tabelën më poshtë, IKD ka paraqitur të gjithë indikatorët e 
fazave të caktuara të procedurës penale dhe mesataren e kohës së kaluar për secilën fazë8. 

7 Sqarim: Në këtë analizë nuk janë përfshirë 16 rastet e korrupsionit të kthyera në rigjykim, pasi për këto raste 
është bërë analizë e veçantë .  
8Shënim: Matjet e realizuara për secilin indikatorë në secilën fazë dallojnë për sa i përket numrit të rasteve. IKD ka 
bërë matjet dhe analizat vetëm për aq raste sa ka arritur të kompletoj të dhënat për secilën fazë të procedurës penale 
të vendosur në indikatorë.  
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d) Kohëzgjatja e rasteve të korrupsionit deri në shpalljen e aktgjykimit  
 

Gjatë monitorimit të IKD-së në tremujorin e parë të vitit 2017, Gjykatat kanë shpallur 469 
aktgjykime për rastet e korrupsionit. Në të gjitha këto raste, në të cilat janë shpallur 
aktgjykimet, IKD ka analizuar kohëzgjatjen e secilës fazë të procedurës penale dhe respektimin 
e afateve ligjore të përcaktuara në Kodin e Procedurës Penale. Në tabelat në vijim janë paraqitur 
dy faza të rëndësishme për të matur kohëzgjatjen e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit, prej 
fillimit të kallëzimit penal dhe prej ngritjes së aktakuzës deri në shpalljen e aktgjykimit në 
shkallë të parë. Shih tabelat në vazhdim. 

 
                

9 Sqarim: Në këtë analizë nuk përfshihen aktgjykimet e shpallura për rastet e kthyera në rigjykim.  
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  Grafika 6 - Kohëzgjatja prej trajtimit të kallëzimit penal deri në shpallje të aktgjykimit në 4610 raste  
                                                të monitoruara nga IKD gjatë periudhës janar-mars 2017. 

 
Sipas grafikës më lartë shihet se koha më e shkurtë e trajtimit të rastit të korrupsionit nga koha 
e paraqitjes së kallëzimit penal deri në shpallje të aktgjykimit është 9 ditë, përderisa rasti që ka 
marr më së shumti kohë deri në shpallje të aktgjykimit është 3689 ditë apo mbi 10 vjet. 

Grafika e më poshtme paraqet kohëzgjatjen prej ngritjes së aktakuzës deri në shpalljen e 
aktgjykimit. Sipas  rasteve të korrupsionit të monitoruara nga IKD, rezulton se koha më e 
shkurtë ka qenë 5 ditë, ndërsa rasti që ka marr më së shumti kohë është në 3385 ditë apo mbi 9 
vjet. 

10 Shënim: IKD ka bërë matjet dhe analizat vetëm për aq raste sa ka arritur të kompletoj të dhënat për këtë fazë të 
procedurës penale të vendosur në indikatorë.  
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Grafika 7 – Kohëzgjatja prej ngritjes së aktakuzës deri në shpallje të aktgjykimit në 4611 raste  
                                       të monitoruara nga IKD gjatë periudhës janar-mars 2017. 

 

e) Analiza e trajtimit të rasteve të korrupsionit të kthyera në rigjykim 
 

Gjatë monitorimit të 172 rasteve të korrupsionit në tremujorin e parë (janar-mars 2017), 
monitoruesit e IKD-së kanë identifikuar 16 raste të cilat janë kthyer në rigjykim. Nga këto 16 
raste, 4 raste i përkasin GjTh në Prizren, 3 raste GjTh në Prishtinë, 3 raste GjTh në Ferizaj, 3 
raste GjTh në Pejë, 2 raste GjTh në Gjilan dhe 1 rast GjTh në Gjakovë. 

IKD edhe në këto raste ka vendosur indikatorët për matjen e kohës së kaluar për trajtimin e 
rastit në secilën fazë të procedurës penale, mirëpo fokusi kryesor ka qenë në këto tri faza: 
1)kohën e ngritjes së aktakuzës deri në shpalljen e aktgjykimit të parë; 2) kohën nga shpallja e 
aktgjykimit të parë deri në aktvendimin për kthimin e lëndës në gjykatë dhe 3) kohën nga 
aktvendimi për  kthimin e lëndës në gjykatë deri në mbajtjen e shqyrtimit kryesor. Gjetjet e 
IKD-së tregojnë që gjyqtarëve dhe prokurorëve i’u duhen vite për të filluar apo përfunduar një 
rast. 

11 Shënim: IKD ka bërë matjet dhe analizat vetëm për aq raste sa ka arritur të kompletoj të dhënat për këtë fazë të 
procedurës penale të vendosur në indikatorë.  
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Në grafikën më poshtë, IKD ka paraqitur indikatorët e tre fazave të lartpërmendura me 
mesataren e kohës së kaluar për secilën fazë12. 

 

 

Grafika 1- Mesatarja e kohëzgjatjes së tre fazave të procedurës penale në 16 rastet  
                                                     e korrupsionit të kthyera në rigjykim 

 
Gjetjet e IKD-së, nga procesi i monitorimit të rasteve të korrupsionit të kthyera në rigjykim, 
tregojnë se në 9 rastet me 12 persona ndaj të cilëve është marr aktgjykim i dytë, një person ka 
marr dënim me burg në kohëzgjatje prej 12 muaj, një person ka marr dënim me burg në 
kohëzgjatje prej 4 muaj, dy persona dënim me burg në kohëzgjatje prej 5 muaj secili dhe dënim 
me gjobë në shumë prej 400 euro secili, një person dënim me kusht në kohëzgjatje prej 11 
muaj, ndërsa për shtatë persona është shpallur aktgjykim lirues.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12 Shënim: Matjet e realizuara për secilin indikatorë në secilën fazë dallojnë për sa i përket numrit të rasteve. IKD 
ka bërë matjet dhe analizat vetëm për aq raste sa ka arritur të kompletoj të dhënat për secilën fazë të procedurës 
penale të vendosur në indikatorë. 

• Koha prej ngritjes 
së aktakuzsës deri 
në shpalljen e 
aktgjykimit të parë

13 raste
681 ditë

• Koha prej shpalljes së
aktgjykimit të parë
deri në aktvendimin 
për kthimin e lëndës 
në gjykatë

12 raste
269 ditë • Koha aktvendimit 

për kthimin e lëndës 
në gjykatë deri në
mbajtjen e 
shqyrtimit gjyqësor

11 raste
202 ditë
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f) Profili i personave të gjykuar në rastet gjyqësore të korrupsionit  
 

Profili i 530 personave të akuzuar në këto 172 raste të korrupsionit të monitoruara nga IKD 
gjatë kësaj periudhe raportuese (janar-mars 2017) është i kryesisht i ulët dhe i mesëm dhe një 
numër i kufizuar i personave të akuzuar i takon profilit të lartë.            

 

 

Grafika 13 - Profili i 53013 personave të akuzuar për vepra penale të korrupsionit                                                             
në Gjykata Themelore gjatë periudhës raportuese (janar-mars 2017) 

 

Profili i lartë i personave të akuzuar 
për vepra penale të korrupsionit  në 
muajt janar-mars 2017 

Pr
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ht
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ë 

To
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l: 

Kryetar Gjykate 2     2 
Kryetarë Komune 1 1 1 4 1 8 
Deputetë 1     1 
Ministra 4     4 
Kryetar i OSHP-së 1     1 

Tabela 11 – Profili i lartë i personave të akuzuar për vepra penale  
                           të korrupsionit në muajt janar-mars 2017. 

 

IV. Politika e dënimeve në rastet e korrupsionit 
 

13 Sqarim: Katër persona të akuzuar prej të cilëve dy i takojnë profilit të ulët dhe dy profilit të lartë, janë të përfshirë 
në më shumë se 1 rast.  

I ulët
I mesëm

I lartë     289 
persona 

 

     225 
persona 

     16 
persona 
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a) Politika ndëshkimore në rastet e korrupsionit  
 

IKD vlerëson se politika e dënimeve në rastet e korrupsionit është e butë. Në 46 aktgjykime të 
shpallura në shkallë të parë në rastet e korrupsionit të monitoruara nga IKD, rezulton se 
gjykatësit kryesisht zbatojnë politikë të butë ndëshkimore, ndaj kryesve të veprave penale të 
korrupsionit.  Në vazhdim është paraqitur tabela, e cila pasqyron vendimet e shqiptuara nga 
ana e gjykatësve ndaj 89 personave të përfshirë në këto 46 aktgjykime për rastet e korrupsionit. 
Shih tabelën. 
 

      

Dënim 
me burg 

Dënim me 
kusht 

Dënim me 
gjobë 

Aktgjykim 
lirues 

Aktgjykim 
refuzues 

Hudhje 
aktakuzës 
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M
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j 
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a 

M
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j 
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a 
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a 
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on
a 
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rs
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a 
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714 152 2315 270 17 148,700 17 17 8 

                                     Tabela 17 - Rastet e aktgjykimeve të monitoruara nga IKD.  

b) Analizë e proceseve gjyqësore të korrupsionit të përfunduara me 
aktgjykime 

 

• RASTI ENVER HASANI: ISH-KRYETAR I GJYKATËS KUSHTETUESE  

Gjykata Themelore në Prishtinë 
Numri i lëndës:  PKR.nr.14/16 
Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “falsifikim i dokumentit 
zyrtar”.  
Kryetari i Trupit Gjykues: Shashivar Hoti 
Prokuror: Abdurrahim Islami  
I pandehur: Enver Hasani 

Avokat: Bajram Tmava 

Më 14 prill 2015, ishte ngritur kallëzim penal kundër Enver Hasanit, ish-Kryetar i Gjykatës 
Kushtetuese. Në të njëjtën ditë më 14 prill 2015, PSRK kishte marr aktvendim për fillimin e 
hetimeve kundër të njëjtit.  Më 13 janar 2016, PSRK ka ngritur aktakuzë në Gjykata Themelore 
në Prishtinë, kundër Enver Hasanit për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” dhe “Falsifikim i dokumentit zyrtar”. Enver Hasani akuzohej për vendimin e Gjykatës 
Kushtetuese lidhur me Dekretin e Presidentes rreth vazhdimit të mandatit të tre gjyqtarëve 
ndërkombëtarë. Sipas kësaj aktakuze, në kohën kur ishte Kryetar i Gjykatës Kushtetuese, 
Hasani akuzohej se kishte shënuar emrin e gjyqtarit Robert Carolan edhe pse ky i fundit nuk 

14 Sqarim: Nga 7 personat e dënuar me burg, 3 prej tyre janë të njëjtit të cilët kanë marr edhe dënim me gjobë, në 
total në vlerë prej 3,200 euro.  
15 Sqarim: Nga 23 personat e dënuar me kusht, 5 prej tyre janë të njëjtit të cilët kanë marr edhe dënim me gjobë, 
në total në vlerë prej 3,250 euro. 
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kishte marrë pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje, ngase bëhej fjalë edhe për vazhdimin e 
mandatit të tij. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Karakteristikë e këtij rasti është ndërrimi i shpeshtë i prokurorëve, respektivisht këtë rast nga 
fillimi deri në fund e kanë trajtuar tre prokurorë nga PSRK, Blerim Isufaj, Drita Hajdari dhe 
Abdurrahim Islami. Edhe në këtë rast obligimi ligjor për caktimin e shqyrtimit fillestar brenda 
30 dite pas ngritjes së aktakuzës është shkelur. Respektivisht, shqyrtimi fillestar në këtë çështje 
është caktuar më 1 korrik 2016, apo mbi 5 muaj pas ngritjes së aktakuzës. Seanca e caktuar më 
1 korrik 2016, është shtyrë për shkak të mungesës së Prokurorit.16 Lidhur me këtë rast janë 
mbajtur edhe dy seanca gjyqësore lidhur me shqyrtimin fillestar më datat 15 korrik dhe 8 
shtator 2016. Në seancën e mbajtur më 8 shtator 2016, Enveri Hasani para trupit gjykues ka 
deklaruar se rasti ndaj tij është “është hakmarrje ordinere e Kryeprokurorit të Shtetit, 
Aleksandër Lumezi dhe shefave të tij, për shkak se Gjykata Kushtetuese e kishte rrëzuar 
procesin e zgjedhjes së Kryeprokurorit Lumezi”.17 

Shqyrtimi i dytë në rastin kundër Enver Hasanit është mbajtur më 11 tetor 2016. Në këtë seancë 
gjyqësore, mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Bajram Tmava gjatë kundërshtimit të aktakuzës 
kundër klientit të tij ka bërë të ditur se vendimin të cilin e kishte marrë Hasani në kohën kur 
ishte kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës është vendosur në frymën e 
Kushtetutës së Kosovës si dhe ligjeve në fuqi.18 

Më 10 janar 2017, Gjykata e Apelit e Kosovës ka hudhur poshtë aktakuzën e ngritur ndaj ish-
kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani veprat penale “keqpërdorim të detyrës zyrtare” 
dhe “falsifikim të dokumentit zyrtar”. Përfaqësuesi i ish–kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, 
avokati Bajram Tmava ka thënë se Gjykata e Apelit e ka aprovuar në tërësi ankesën kundër 
aktvendimit të Gjykata Themelore në Prishtinë dhe se pushimi i procedurës penale ndaj klientit 
të tij është bërë pasi Gjykata e Apelit ka vlerësuar se të gjitha veprimet e ndërmarra nga Hasani 
kanë qëndruar në kuadër të autorizimeve të tij si kryetar i Gjykatës Kushtetuese.19 

Sekuestrimi dhe Konfiskimi 

Nuk ka kërkesa.  

 

 

 

16 Raport nga monitorimi i shqyrtimit fillestar në rastin kundër Enver Hasanit, 1 korrik 2016, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurori-shtyhet-seanca-ndaj-enver-hasanit/  
17 Raport nga monitorimi i seancës gjyqësore kundër Enver Hasanit, 8 shtator 2016, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/enver-hasani-kjo-aktakuze-eshte-hakmarrje-e-kryeprokurorit-aleksander-lumezi/ 
18 Raport nga monitorimi i shqyrtimit të dytë në rastin kundër Enver Hasanit, 11 tetor 2016, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/avokati-i-enver-hasanit-ne-asnje-presje-nuk-kam-gjetur-veprim-antiligjor-te-te-
mbrojturit-tim/ 
19 Raport nga monitorimi i rastit kundër Enver Hasanit, 10 janar 2017, në: http://betimiperdrejtesi.com/hudhet-
aktakuza-ndaj-ish-kryetarit-te-gjykates-kushtetuese-enver-hasani/  
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• RASTI IMRI ISENI: QYTETAR I AKUZUAR PËR 4 EURO  

Gjykata Themelore në Ferizaj 
Numri i lëndës: PKR.nr.119/16 
Vepra penale: “Dhënia e ryshfetit” 
Kryetari i Trupit Gjykues: Sahit Krasniqi 
Prokuror: Shukri Jashari 
I pandehur: Imri Iseni 

Më 17 maj 2016, ishte ngritur kallëzim penal ndaj qytetarit Imri Iseni për dyshimin e kryerjes 
së veprës penale “Dhënia e ryshfetit”.  Më 14 korrik 2016, Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
kishte ngritur aktakuzë kundër Imri Isenit, pasi më 2 maj 2016, në Ferizaj, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë i kishte ofruar përfitim personit policit Besim Rashiti që mos të veproj në pajtim 
me detyrat zyrtare. Iseni akuzohet se përmes telefonit të tij, i kishte dërguar 4 euro mbushje 
telefonike policit. Iseni akuzohet se këtë vepër penale e ka kryer me qëllim që polici pastaj t’ia 
jep lejen e qarkullimit të kamionit transportues, e cila leje i ishte marrë nga po i njëjti polic më 
28 prill 2016, për shkak të kundërvajtjes që kishte kryer. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Shqyrtimi fillestar lidhur me këtë rast është mbajtur pas gati pesë muajve në kundërshtim me 
ligjin, përkatësisht më 16 nëntor 2016, ndërsa më 12 janar 2017, aktakuza e ngritur ndaj Imri 
Isenit për dhënie të ryshfetit, është hedhur poshtë me aktvendim nga kryetari i trupit gjykues, 
gjyqtari Sahit Krasniqi. Krasniqi ka aprovuar kërkesën e të pandehurit për hudhjen e aktakuzës 
me arsyetimin se vepra penale është e rëndësisë së vogël dhe se aktakuza nuk është e bazuar 
në prova dhe fakte relevante. 

Iseni, në shqyrtimin fillestar  të mbajtur më 16 nëntor 201620 në Gjykata Themelore në Ferizaj, 
pas leximit të akuzës nga ana e prokurorit të çështjes Shukri Jashari  është deklaruar i pafajshëm 
dhe nuk ka pranuar fajësinë. Ndërkaq ka deklaruar se është e vërtetë që ai kishte dërguar një 
mbushje të telefonit  zyrtarit policor Besim Rashiti, mirëpo siç ka thënë këtë mbushje i’a ka 
dërguar gabim sepse ai mbushjen ka dashur të i’a dërgoj dikujt tjetër.21 

Sekuestrimi dhe Konfiskimi 

Nuk ka kërkesa.  

 

20 Raport nga monitorimi i shqyrtimit fillestar në rastin kundër Imri Isenit, 16 nëntor 2016, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/nuk-e-pranon-fajesine-i-akuzuari-per-dhenie-te-ryshfetit/  
21 Raport nga monitorimi i rastit kundër Imri Isenit, 12 janar 2017, në: http://betimiperdrejtesi.com/hudhet-
aktakuza-ndaj-te-akuzuarit-per-kater-euro-ryshfet/  
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• RASTI AGIM PECI, ETJ.: ISH-DREJTOR I SPITALIT RAJONAL TË 
MITROVICËS 

Gjykata Themelore në Mitrovicë 
Numri i lëndës:  P.nr.88/2016 
Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”  
Kryetari i Trupit Gjykues: Avni Mehmeti 

Prokuror: Ismet Ujkani  
I pandehur: Agim Peci, Hysni Hoxha dhe Lulzim Bakalli 

Policia e Kosovës më 15 prill 2015, ka parashtruar kallëzim penal kundër Agim Pecit, ish-
drejtor i Spitalit Rajonal të Mitrovicës, Hysni Hoxhës, zyrtar nga kompania “Lindi” dhe Lulzim 
Bakallit, zyrtar nga kompania NSHP “ENG-CO”. Prokuroria Themelore e Mitrovicës më 9 
shtator 2015, kishte marr aktvendim për fillim të hetimeve ndaj të njëjtive. Kurse më 19 korrik 
2016 është ngritur aktakuza ndaj tyre, për kryerjen e veprës penale “Keqpërdorim i pozitës apo 
autoritetit zyrtar”. 

Sipas aktakuzës, Agim Peci në cilësinë e drejtorit të spitalit “Dr. Sami Haxhibeqiri”, duke 
shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar ka tejkaluar kompetencat dhe nuk ka përmbushur 
detyrat e tij me qëllim që të përfitojnë dobi personat e tjerë. Në këtë drejtim, ai në dhjetor të 
vitit 2012 ka formuar komisionin për dorëzim-pranim të projektit “furnizim me material dhe 
pajisje për sistemin qendror të gazrave medicionale si dhe implementimi i rrjetit”. Kontrata e 
këtij projekti kapte vlerën prej 223.846.00 euro dhe aneks kontrata kapte vlerën prej 16.750.50 
euro. Stabilimentet e montuara të gazrave medicionale janë lëshuar në shfrytëzim pa pranim 
teknik nga një komision ekspertësh nga inspekcioni, ashtu siç kërkohet në Ligjin për Pajisjet 
në Tension. Të njëjtat janë përdorë prej 26 dhjetorit 2012 deri më 30 shtator 2014 kur 
inspektorët kanë dalë ne vend të ngjarjes, me ç‘rast janë shkelë të drejtat e pacientëve. 

Hysni Hoxha akuzohej se në cilësinë e personit zyrtar nga Kompania fituese “Lindi”, nuk e ka 
njoftuar inspekcionin për pajisjet nën presion me rastin e fillimit të instalimit të gazrave 
medicionale, siç kërkohet në ligj. Për këtë mos njoftim akuzohet edhe Lulzim Bakalli, në 
cilësinë e personit të autorizuar të kompanisë NSHP “ENG-CO”, kompani kjo e autorizuar për 
mbikëqyrjen e implementimit të këtij projekti. 

Ish-drejtori Peci po ashtu akuzohej se nuk e kishte bërë ndarjen e mjeteve për stimulimin e 
punëtorëve sipas performancës në shumë prej 5.700 euro, por këto mjete ai i ka përdorur për të 
blerë karburante për nevojat e spitalit. 

 Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Aktakuza kundër tre të lartpërmendurve është ngritur më 19 korrik 2016, ndërsa shqyrtimi i 
parë ishte caktuar të mbahej më 26 shtator 2016, më shumë se një muaj pas afatit të paraparë 
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ligjor. Mirëpo, i njëjti ishte shtyrë për shkak të mungesës së të akuzuarit Lulzim Bakalli. Në 
shqyrtimin fillestar të mbajtur më 10 tetor 201622 në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, Agim 
Peci, Hysni Hoxha dhe Lulzim Bakalli u deklaruan të pafajshëm të pafajshëm për veprën me 
të cilën i ngarkon aktakuza. “Assesi nuk e ndjej veten fajtorë për këto akuza dhe mendoj se 
veprimet e mija ne këtë rast nuk përbejnë vepër penale”, deklaroi ish-drejtori i Spitalit Rajonal 
të Mitrovicës, Agim Peci, pas leximit të aktakuzës nga prokurori Ismet Ujkani.  

Pas pothuajse 3 muaj nga mbajtja e shqyrtimit fillestar, është hedhur23 poshtë aktakuza e ngritur 
ndaj Agim Pecit, Hysni Hoxhës dhe Lulzim Bakallit. Në aktvendimin për hudhjen e aktakuzës, 
thuhej se një akuzë e tillë me gjithë këto lëshime e të meta, në mënyrë të drejtpërdrejtë cenojnë 
të drejtat bazë të të pandehurve dhe parimet bazë të drejtësisë, dhe se shembuj të tillë në të 
ardhmen mund të krijojnë pasiguri juridike për qytetarët e Kosovës.  

Hudhja e aktakuzës është bërë pas kërkesës së mbrojtësve të të akuzuarve.  

Sekuestrimi dhe Konfiskimi:  

Nuk ka kërkesa.  

 

• RASTI AGIM BAHTIRI: KRYETAR I KOMUNËS SË MITROVICËS 

Gjykata Themelore në Mitrovicë 
Numri i lëndës:  PKR.nr.20/16 
Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “Marrëveshje për kufizimin 
e konkurrencës përmes ftesave për tender” 
Kryetari i Trupit Gjykues: Beqir Halili 

Prokuror: Agron Bajrami  
I pandehur: Agim Bahtiri, Haxhimet Ferati dhe Fatbardh Makolli 

Policia e Kosovës më 18 nëntor 2015, ka parashtruar kallëzim penal kundër Agim Bahtirit, 
Kryetar i Komunës së Mitrovicës. PSRK më 4 shkurt 2016, kishte marr aktvendim për fillim 
të hetimeve ndaj të njëjtit. Kurse më 1 mars 2016, PSRK ka ngritur aktakuzë kundër Agim 
Bahtirit për kryerjen e veprave penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. 

PSRK akuzon Agim Bahtirin se si Kryetar i Mitrovicës, së bashku me Haxhimet Feratin, shef 
i zyrës së prokurimit të kësaj Komune, kanë tejkaluar kompetencat me qëllim të përfitimit të 
kundërligjshëm. Këtë përfitim pretendohet se e kanë sjellë për operatorin ekonomik " 
HESALIGHT A/S, ku drejtor për Kosovë është i akuzuari Gazmend Kelmendi. Ata kanë 
nënshkruar kontratën me titull "Furnizim, montim dhe mirëmbajtje e ndriçimit publik efiçiente 
në të gjitha rrugët e qytetit të Mitrovicës", ofertë kjo e bazuar në marrëveshje të kundërligjshme, 

22 Raport nga monitorimi i seancën gjyqësore në rastin kundër Agim Pecit, etj., 26.09.2016, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/agim-peci-ish-drejtor-i-spitalit-rajonal-te-mitrovices-dhe-te-tjeret-deklarohen-te-
pafajshem-per-akuzuar-per-keqperdorim-te-detyres/  
23 Raport nga monitorimi i seancën gjyqësore në rastin kundër Agim Pecit, etj, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/hudhet-aktakuza-ndaj-ish-drejtorit-te-spitalit-rajonal-te-mitrovices-dhe-dy-te-
akuzuarve-tjere/  
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qëllimi i të cilës ishte kufizimi i konkurrencës së lirë. Tutje sipas prokurorisë, Komuna e 
Mitrovicës ka pranuar ofertën e paraqitur nga Kelmendi me çmim prej 767.940.00 euro, dëm 
ky i shkaktuar Komunës, gjegjësisht buxhetit të Kosovës. Në këtë mënyrë të pandehurit kanë 
vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore, duke mos e njoftuar KRPP-në. Po ashtu te njëjtit 
nuk e kanë publikuar njoftimin për dhënie të kontratës me qëllim që të shpërblehet operatori 
ekonomik në fjalë, përkundër faktit se ka pasur edhe operatorë tjerë lidhur me ofrimin e 
shërbimeve të njëjta. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Aktakuza kundër Agim Bahtirit është ngritur më 1 mars 2016, ndërsa shqyrtimi i parë i caktuar 
për 22 qershor 2016, ishte shtyrë për 15 korrik 2016. Në seancën e mbajtur më 15 korrik 2016, 
në Gjykata Themelore në Mitrovicë, të pafajshëm u deklaruan Agim Bahtiri, Haxhimet Ferati, 
shef i prokurimit në Mitrovicë, dhe Gazmend Kelmendi, drejtor për Kosovë i operatorit 
ekonomik “Hesalight”. Pasi që prokurori Agron Bajrami lexoi aktakuzën, i pandehuri Bahtiri 
tha se këtë gjykim e konsideron politik dhe se aktakuza nuk ka të bëjë aspak me të.24 

Pas pothuajse 8 muaj nga mbajtja e shqyrtimit fillestar, është hedhur25 poshtë aktakuza e ngritur 
ndaj kryetarit të Komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri, shefit të Prokurimit në Mitrovicë 
Haxhimet Ferati, dhe drejtorit të operatorit ekonomik “Hesalight” për Kosovë Gazmend 
Kelmendit. Pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, mbrojtësi i Kryetarit të Mitrovicës, avokati 
Mahmut Halimi, kishte parashtruar kundërshtimet e tij lidhur me provat e cekura në aktakuzë. 
Gjyqtari Beqir Halili kishte hedhur poshtë kundërshtimet e mbrojtjes dhe kishte konfirmuar 
aktakuzën.  

Ndaj këtij aktvendimi, mbrojta kishte parashtruar ankesë në Gjykatën e Apelit. Kjo e fundit i 
kishte aprovuar ankesat e mbrojtjes, dhe lëndën e kishte rikthyer në rivendosje. Megjithatë, 
edhe pas rikthimit të lëndës në rivendosje, gjyqtari Halili nuk u kishte dhënë të drejtë mbrojtjes, 
dhe kishte hedhur poshtë ankesat e tyre, duke konfirmuar edhe një herë tjetër aktakuzën.26 Por, 
Gjykata e Apelit në Prishtinë, në seancën e kolegjit të mbajtur më 27 shkurt 2017, ka aprovuar 
si të bazuara ankesat e të pandehurve, kundër aktvendimit të Gjykatës  Themelore në Mitrovicë, 
duke e rrëzuar aktakuzën pasi ka konsideruar se nuk ka pasur prova që mbështesin dyshimin e 
bazuar mirë se të akuzuarit i kanë kryer veprat penale për të cilat ngarkohen. 

Sekuestrimi dhe Konfiskimi:  

Në rastin kundër Agim Bahtirit, sipas prokurorisë Komuna e Mitrovicës e ka pranuar ofertën e 
paraqitur nga Gazmend Kelmendi me çmim prej 767.940.00 euro, dëm ky i shkaktuar 
Komunës, gjegjësisht buxhetit të Kosovës. Edhe përkundër këtij dëmi, aktakuza e paraqitur 

24 Raport nga monitorimi i seancën gjyqësore në rastin kundër Agim Bahtirit, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/agim-bahtiri-deklarohet-i-pafajshem-per-keqperdorim-te-pozites-zyrtare/ 
25 Raport nga monitorimi i seancën gjyqësore në rastin kundër Agim Bahtirit, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/hudhet-poshte-aktuza-ndaj-kryetarit-te-mitrovices-agim-bahtiri/  
26 Raport lidhur me monitorimin e rastit për korrupsion ndaj Agim Bahtirit, Kryetar i Komunës së Mitrovicës, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/kane-kaluar-afer-8-muaj-nga-shqyrtimi-fillestar-zvarritet-ceshtja-penale-ndaj-
kryetarit-te-komunes-se-mitrovices-agim-bahtiri/  
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nga Prokuroria, nuk ka paraqitur asnjë kërkesë për sekuestrim apo konfiskim të pasurisë së 
fituar me veprat penale të ngritura në aktakuzë.   

• RASTI DRITON GASHI: ISH-SEKRETAR I PËRHERSHËM NË 
MINISTRINË E PUNËVE TË BRENDSHME  

Gjykata Themelore në Prishtinë 
Numri i lëndës:  PKR.nr.336/16 
Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”  
Kryetari i Trupit Gjykues: Arben Hoti 
Prokuror: Feti Tunuzilu 
I pandehur: Driton Gashi 

Më 23 dhjetor 2014, ishte ngritur kallëzim penal kundër Driton Gashit, ish-Sekretar i 
Përhershëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Më 3 maj 2016, Prokuroria Themelore në 
Prishtinë kishte marr aktvendim për fillimin e hetimeve kundër të njëjtit.  Më 31 maj 2016, 
Prokuroria ka ngritur aktakuzë në Gjykata Themelore në Prishtinë, kundër Driton Gashit për 
veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Driton Gashi akuzohej duke 
shfrytëzuar pozitën e tij si sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) 
kishte shkelur detyrat ligjore të punësimit me qëllim që t’i shkaktojë dëm personit Luan Ismajli, 
udhëheqës i Divizionit për Sigurimin e Aviacionit Civil në kuadër të MPB-së Sipas kësaj 
aktakuze, Gashi me një vendim të tij, e kishte transferuar Ismajlin në një divizion tjetër, duke 
e ulur kështu në pozitë. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Shqyrtimi fillestar lidhur me këtë rast është caktuar të mbahet pas më shumë se gjashtë muajve 
në kundërshtim me ligjin, përkatësisht më 27 dhjetor 201627, mirëpo i njëjti ishte shtyrë për 
shkak të mungesës së prokurorit të rastit, Feti Tunuzliu, dhe të pandehurit Gashi. Ndërsa më 
18 janar 2017, ishte mbajtur shqyrtimi fillestar, ku prokurori Feti Tunuzliu kishte paraqitur 
aktakuzën si të qëndrueshme para Gjykatës Themelore në Prishtinë. Ndërkaq, Driton Gashi 
ishte deklaruar i pafajshëm për veprën me të cilën e ngarkonte aktakuza.  

Karakteristikë e këtij rasti është se pas vetëm 13 ditësh nga mbajtja e shqyrtimit fillestar, më 1 
shkurt 201728, prokurori Feti Tunuzliu përmes një parashtrese kishte njoftuar kryetarin e trupit 
gjykues, Arben Hoti, se kërkon të tërhiqet nga aktakuza. Në arsyetim prokurori ka thënë  se 
nuk ka prova të mjaftueshme, për ta mbështetur dyshimin e bazuar se Gashi, e kishte kryer 
veprën penale me të cilën e ngarkonte aktakuza. “Pas seancës fillestare prokurori përmes 
parashtesës ka njoftuar se në përputhje me nenin 52 të Kodit të Procedurës Penale ka tërhequr 
aktakuzën dhe ne kemi vepruar në përputhje me ligjin duke pushuar procedurën penale”, ka 

27 Raport nga monitorimi i shqyrtimit fillestar në rastin kundër Driton Gashit, 27 dhjetor 2016, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/mungojne-prokurori-dhe-i-pandehuri-shtyhet-seanca-fillestare-ndaj-sekretarit-te-
pergjithshem-te-mpb-se/  
28 Raport nga monitorimi i rastit kundër Driton Gashit, 8 shkurt 2017, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/prokurori-feti-tunuzliu-nje-jave-para-emerimit-te-shefit-te-aki-se-terhiqet-nga-
aktakuza-kunder-driton-gashit-per-keqperdorim-te-pozites-zyrtare/  
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thënë gjykatësi Arben Hoti për “Betimi për Drejtësi”. Vetëm një javë pas tërheqjes nga 
aktakuza, Driton Gashi është emëruar në krye të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI). 

Sekuestrimi dhe Konfiskimi 

Nuk ka kërkesa.  

 

• RASTI I TRE ZYRTARËVE TË SHËRBIMIT DOGANOR  

Gjykata Themelore në Prishtinë 
Numri i lëndës:  PKR.nr.548/07 
Vepra penale: “Keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi” dhe “Shpërdorimi i pozitës 
zyrtare apo autorizimit” 
Kryetari i Trupit Gjykues: Shadije Gërguri 
Prokurore: Dulina Hamiti 
I pandehur: Blerim Halimi, Florin Peci, Dardan Shala dhe Bashkim Osmani 

Më 11 dhjetor 2006, ishte ngritur kallëzim penal kundër tre zyrtarëve të shërbimit doganor 
Blerim Halimi, Florin Peci dhe Dardan Shala, si dhe Bashkim Osmanit. Më 11 janar 2007, 
Prokuroria Publike e Qarkut kishte marr aktvendim për fillimin e hetimeve kundër të njëjtëve. 
Ndërkaq, më 11 tetor 2007, Prokuroria ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë, kundër Bashkim Osmanit, Blerim Halimit, Florin Pecit dhe Dardan Shalës për veprat 
penale “Keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi” dhe “Shpërdorimi i pozitës zyrtare apo 
autorizimit”. Në bazë të aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Publike e Qarkut e vitit 2007, 
Bashkim Osmani akuzohej se në cilësinë e menaxherit të subjektit ekonomik “Laberion”, në 
pikën doganore “Dheu i Bardhë” në Gjilan, ka paraqitur pajisjet për prodhimin dhe paketimin 
e qumështit, të cilat në fakt i ka përdorur për prodhimin dhe paketimin e lëngjeve. 
Ndërkaq, Blerim Halimi, Florim Peci dhe Dardan Shala akuzohen se në cilësinë e zyrtarëve 
doganorë, duke mos e bërë zh’doganimin e pajisjeve të lartcekura, kanë kryer veprën penale 
“shpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Karakteristikë e këtij rasti është se pas më shumë se 9 vite nga ngritja e aktakuzës, dhe mbajtjes 
së disa shqyrtimeve gjyqësore, më 16 janar 201729, prokurorja Dulina Hamiti  heq dorë nga 
pretendimet e Prokurorisë Publike të Qarkut për fajësinë e të akuzuarve. “Nga deklarimi i 
ekspertizës së Riza Blakaj dhe analizës së saj nga prokuroria, e po ashtu nga provat e tjera që 
janë administruar gjatë seancave gjyqësore, është konstatuar se veprimet e të akuzuarve nuk 
kanë shkuar në dëm të Doganës së Kosovës apo buxhetit të shtetit. Konsiderojmë se gjatë 
shqyrtimeve gjyqësore nuk është vërtetuar fajësia e të akuzuarve andaj prokuroria tërhiqet nga 
aktakuza” deklaroi prokurorja Hamiti në shqyrtimin e mbajtur më 16 janar të këtij viti. 

29 Raport nga monitorimi i rastit kundër Bashkim Osmanit, etj., 16 janar 2017, në: 
http://betimiperdrejtesi.com/prokurorja-dulina-hamiti-terhiqet-nga-aktakuza-e-ngritur-ne-vitin-2007-kunder-
zyrtareve-te-sherbimit-doganor/  
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Ndërkaq, me rastin e tërheqjes së prokurorit nga aktakuza, gjykata konform nenit 363 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës, shpalli të pafajshëm katër të akuzuarit. 

Sekuestrimi dhe Konfiskimi 

Nuk ka kërkesa.  

c) Politika ndëshkimore për rastet e korrupsionit sipas Mekanizmit Përcjellës 
 

Grafika 8 – Trajtimi i rasteve të korrupsionit nga Gjykatat Themelore gjatë tremujorit të parë  
               (Janar-Mars 2017). 
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Grafika 9 – Mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit nga Gjykatat Themelore 
   gjatë tremujorit të parë (Janar-Mars 2017). 

g) Konfiskimi i pasurive të fituara përmes veprave penale të korrupsionit  
 

IKD gjatë kësaj periudhe ka monitoruar aktivitetet e prokurorëve dhe gjykatësve në zbatimin e 
dispozitave ligjore që kanë të bëjnë më ngrirjen, sekuestrimin dhe konfiskimin e dobisë 
pasurore të fituar me vepër penale të korrupsionit. Nga 171 rastet e korrupsionit të monitoruara 
në të gjitha Gjykatat Themelore, IKD ka gjetur se prokurorët në raste shumë të rralla zbatojnë 
në praktikë dispozitat ligjore që kanë të bëjnë më kërkesat për sekuestrim apo konfiskim ndaj 
kryesve të veprave penale të korrupsionit. 
 
Kryeprokurori i Shtetit me 14 janar 2014, kishte nxjerr Udhëzim30 lidhur me veprimet e 
prokurorëve në zbatimin e dispozitave ligjore sa i përket sekuestrimit dhe konfiskimit të dobisë 

30 Udhëzim Nr. 26/2014, i datës 14 janar 2014, lidhur me veprimet e prokurorëve në zbatimin e dispozitave ligjore 
për sekuestrimin dhe konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale. Kryeprokurori i Shtetit. (Shih linkun 
http://ëëë.psh-ks.net/repository/docs/Nr.26.2014-
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pasurore të fituar me vepër penale. Monitoruesit e IKD, gjatë procesit të monitorimit të rasteve 
të korrupsionit kanë gjetur vetëm një numër të kufizuar të rasteve kur prokurorët kanë paraqitur 
kërkesa për sekuestrim apo konfiskim të aseteve, në aktakuzat e paraqitura para gjykatave për 
korrupsion,  si më poshtë: 
 
GJTh në FERIZAJ: 
IKD gjatë kësaj periudhe raportuese ka monitoruar 9 raste të korrupsionit në GjTh në Ferizaj. 
Në këto 9 raste, monitoruesit e IKD-së kanë identifikuar vetëm 2 raste, ku prokurori ka 
paraqitur kërkesë për sekuestrim apo konfiskim. Më poshtë janë paraqitur rastet konkrete: 

o PKR.nr.12/15: Pasaportë kosovare, pasaportë jugosllave, fletore xhepi, numra të 
telefonit, kontrata dhe autorizime mes kompanisë “El–Abrar”, etj. 

o PKR.nr.22/17: Një bankënotë në vlerë 50 euro, dy bankënota në vlerë 20 euro dhe një 
bankënotë në vlerë 10 euro. 

GJTh në GJILAN: 

IKD gjatë kësaj periudhe raportuese ka monitoruar 24 raste të korrupsionit në GjTh në Gjilan. 
Në këto 24 raste, monitoruesit e IKD-së kanë identifikuar vetëm 3 raste, ku prokurorët kanë 
paraqitur kërkesa për sekuestrim apo konfiskim. Më poshtë janë paraqitur rastet konkrete: 

o PKR.nr.34/17: Kartëmonedha në vlerë 50 euro; 
o PKR.nr.185/16: Kartëmonedha në vlerë 20 euro; 
o PKR.nr.157/16: Kërkesë për sekuestrim të dy veturave 

GJTh në MITROVICË: 

IKD gjatë kësaj periudhe raportuese ka monitoruar 12 raste të korrupsionit në GjTh në 
Prishtinë. Në këto 12 raste, monitoruesit e IKD-së kanë identifikuar vetëm 1 rast, ku prokurorët 
kanë paraqitur kërkesa për sekuestrim apo konfiskim. Më poshtë është paraqitur rasti konkret: 

o P.nr.60/16: Konfiskimi i parave që kapin vlerën 250 euro. 

GJTh në PRISHTINË: 

IKD gjatë kësaj periudhe raportuese ka monitoruar 83 raste të korrupsionit në GjTh në 
Prishtinë. Në këto 83 raste, monitoruesit e IKD-së kanë identifikuar vetëm 6 raste, ku 
prokurorët kanë paraqitur kërkesa për sekuestrim apo konfiskim. Më poshtë janë paraqitur 
rastet konkrete: 

o PKR.nr. 341/15: Kundër të pandehurit I.H PSRK ka propozuar:-KONFISKIMI i 
automjetit të markës Audi Q7, me targa 01-900FG, prodhuar në vitin 2008 në vlerë prej 
37.000,00€, veturën e markës VË Golf me targa 01-326-FP, prodhuar në vitin 2009 në 
vlerë prej 12.500€ dhe një veturë tjetër e markës VË Golf me targa 01-421-FL, e 
prodhuar në viti 2009, në vlerë prej 16.800,00€ dhe parat në shumë prej 11.000,00€,si 
dobi pasurore e fituar me kryerjen e veprave penale; - Kundër të pandehurit Skender 
Canolli KONFISKIMI i automjetit e markës VËPassat, me targa 01-714-FL, prodhuar 

Udhezim_lidhur_me_veprimet_e_prokuroreve_lidhur_me_sendet_e_sekuestruara.pdf). ( qasur për herë të fundit 
me 09 tetor 2016).  
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në vitin 2008, në vlerë prej 20.000,00€, parat në shumë prej 10.560,00 Franga 
zvicerane, 2.600,00$ amerikan dhe 1.880,00€, si dobi pasurore e fituar me kryerjen e 
veprave penale; - Kundër të pandehurit Mërgim Shala KONFISKIMI i banesës në 
lagjën “Kalbria” Lamela 2, kati II, banesa nr. 07 me sipërfaqe prej 76.3m2, në shumë 
prej 38.150,00€; si dobi pasurore e fituar me kryerjen e veprave penale; si dhe ARMËT: 
nga i pandehuri Ismet Haliti-Pistoleta e markës CZ.99 e kalibrit 9mm me nr.121623 më 
një karikatorë pa fishek dhe nga i pandehuri Skender Canolli-Pistoletë e markës 
Broving e kalibrit 9mm, me një karikator me tetë fishekë dhe një Pushkë Karabinë me 
nr.serik 85269,prodhim Crvena Zastava- Kragujevc, e kalibrit 8x57mm, si dhe njëzet e 
dy fishek të kësaj pushke. 
Sendet e sekuestruara: 
Sendet e sekuestruara nga i pandehuri I.H: a. 11,000.00€ (njëmbëdhjetë mijë euro), 22 
kartëmonedha 500€; Vetura VË “Golf”, i prodhuar në vitin 2009, me ngjyrë të zezë 
metalike, me tabela të regjistrimit 01-326-FP, ID nr. ËVËZZZ1KZP453134, i 
regjistruar në emër të I.H; Vetura VË “Golf”, e prodhuar në vitin 2009, ngjyrë hiri, 
metalike, me tabela të regjistrimit 01-421-FL, ID nr. ËVËZZZ1KZ9Ë578466, e 
regjistruar në emër të F.H (i biri i të pandehurit I.H); Vetura Audi Q7, me ngjyrë të 
zezë, me tabela të regjistrimit 01-900-FG, numri i identifikimit 
ËAUZZZ4L69D025641, i prodhuar në vitin 2008, i regjistruar në emër A.P, ku hetimi 
ka zbuluar se pronar faktik i këtij automjeti është i pandehuri I.H. 
Sendet e sekuestruara nga i pandehuri S.C – 10,560CHF (dhjetë mijë e pesëqind e 
gjashtëdhjetë franga zvicerane) – 1,880€ (një mijë e tetëqind e tetëdhjetë euro), – 
2,600$ USD (dy mijë e gjashtëqind dollar amerikan); Vetura VË “Passat”, me ngjyrë 
të zezë metalike, me numër të regjistrimit 01-714-FL, e prodhuar në vitin 2008, ID nr. 
ËVËZZZ3CZ9E520573, e regjistruar në emër të L.C (i biri i të pandehurit S.C) 
Prona e sekuestruar nga i pandehuri M.Sh. banesa nr. 8 me sipërfaqe prej 76.3m2, në 
lamelën 2, hyrja 1, kati 2 në lagjen Kalabria; 

o PKR.nr. 305/16: Kompjutera; 
o PKR.nr. 688/15: Konfiskimi i bidonëve me derivate të naftës; 
o PKR.nr.303/16: Marrja e përkohshme e: Kontratës VR.nr.5687/1997 e dt.28.01.1990, 

kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë e dt.20.03.2012;  
o PKR.nr. 27/17: Sekuestrim të përkohshëm të sendeve;  
o PKR.nr.722/14: Sekuestrim të përkohshëm të sendeve; 

GJTh në PRIZREN: 

IKD gjatë kësaj periudhe raportuese ka monitoruar 21 raste të korrupsionit në GjTh në Prizren. 
Në këto 21 raste, monitoruesit e IKD-së kanë identifikuar vetëm 1 rast, ku prokurori ka 
paraqitur kërkesë për sekuestrim apo konfiskim. Më poshtë është paraqitur rasti konkret: 

P.nr.192/16: Dy kartëmonedha në vlerë nga 50 euro. 
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V. Monitorimi i proceseve gjyqësore në  Departamentet e 
Përgjithshme të  Gjykatave Themelore dhe Departamentin 
Administrativ në Gjykatën Themelore në Prishtinë 

 

a) Monitorimi i rasteve në Departamentet e Përgjithshme të Gjykatave 
Themelore 

 
Gjendja aktuale sipas raportit statistikorë të KGJK-së: 

 
Tabela më  poshtë  tregon gjendjen e Departamenteve të  Përgjithshëm në  shtatë  Gjykatat 
Themelore në  Kosovë  për tre mujorin e parë  të  vitit 2017 (janar, shkurt dh mars) lidhur me 
lëndë të pazgjidhura në fillim të periudhës raportuese, lëndë të pranuara, lëndë të zgjidhura dhe 
gjendja me lëndë në fund të periudhës raportuese.       

 

 

Tabela më poshtë tregon mënyrën se si janë zgjidhur lëndët në secilën Gjykatë Themelore.  
Nga statistikat vërehet se gjykatësit më së shumti kanë shqiptuar dënime me kusht, ku 
përfshihen 2213 dënime të shqiptuara me kusht, pasuar nga 1400 dënime me gjobë. Një fakt 
shqetësues është se në 679 lëndë ka arritur parashkrimi absolut.   

 

Prishtinë Gjilan Prizren Mitrovicë Gjakovë Pejë Ferizaj
Lëndë  të  pazgjidhura në  fillim të

periudhës raportuese 13658 2492 3832 1175 975 1739 3117

Lëndë  të  pranuara 1592 332 719 330 239 363 804
Lëndë  të  zgjidhura 981 313 643 223 238 239 459
Lëndë  të  pazgjidhura në  fund të

periudhës raportuese 14269 2511 3908 1282 976 1858 3462
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Gjykata 
Themelore 

Dënim 
me 
burg 

Dënim 
me 
gjobë 

Dënim 
me 
kusht 

Dënime 
tjera 

Aktgjykim 
Lirues 

Aktgjykim 
Refuzues 

Parashkrim 
Relativ 

Parashkrim 
Absolut 

Mënyra 
tjera 

Prishtinë 46 526 482 28 28 66 68 330 304 

Gjilan 38 140 292 6 30 11 0 36 52 

Prizren 8 290 455 22 14 62 0 74 57 

Mitrovicë 10 129 58 2 0 7 6 114 18 

Gjakovë 19 107 334 7 12 11 0 36 24 

Pejë 24 58 354 60 5 31 0 15 60 

Ferizaj 48 150 238 56 6 19 5 74 29 

Totali 193 1400 2213 181 95 207 79 679 544 

Tabela tregon mënyrën se si janë  zgjidhur lëndë t në  Divizionet Penale të Departamenteve të  Përgjithshëm 
të  shtatë Gjykatave Themelore në  Kosovë për tre mujorin e parë  të  vitit 2017 

Monitorimi dhe gjendja praktike: 

IKD me qëllim të monitorimit të rasteve në Gjykatat Themelore në Prishtinë, Pejë dhe Prizren, 
gjate muajit 1 shkurt deri më  31 mars ka monitoruar në mënyrë sistematike gjithsej 379 seanca 
gjyqësore në çështjet penale në Departamentet e Përgjithshme – Divizioni Penal. Qëllimi i 
monitorimit të seancave gjyqësore ishte mbledhja e të dhënave lidhur me përfaqësimin me 
avokat të të pandehurve që i nënshtrohen procedurave penale që me ligj mund të dënohen me 
burgim prej tre (3) deri në tetë (8) vjet dhe zbatimin e ndihmës juridike falas në këto raste.31 
Në Prishtinë janë monitoruar 137 seanca gjyqësore, në Pejë 106 seanca gjyqësore dhe në 
Prizren 136 seanca gjyqësore. 32 

Gjykata/ 
Divizioni Penal 

Numri i 
gjykatësve 

Numri i 
lëndëve 

Numri mesatar i 
lëndëve për gjykatës 

Numri i 
popullsisë 

Prishtinë 8 13.568 1696 470.583 
Pejë 5 1.739 347 277.007 
Prizren 8 3.832 479 371.770 

              Gjendja aktuale në Divizionin Penal në Gjykatat Themelore në Prishtinë, Pejë dhe Prizren 

31 Shënim: IKD gjatë monitorimit ka mbledhur të dhëna për çdo rast të monitoruar, duke përfshirë: Vepra penale 
sipas kallëzimit penal dhe data kur është parashtruar kallëzimi penal; Parashtruesi i kallëzimit penal; Marrja në 
pyetje në polici; Vepra penale sipas aktakuzës, data e aktakuzës dhe kur është njoftuar për ngritjen e aktakuzës; 
Emri I pandehurit, nacionaliteti, gjinia dhe statusi ekonomik; Caktimi i avokatit mbrojtës para prokurorisë, 
policisë apo gjykatës p.sh. i angazhuar nga i pandehuri, ndihma juridike falas, sipas detyrës zyrtare, nuk ka avokat; 
Numri i lëndës në gjykatë; Masa e sigurisë p.sh. paraburgim, arrest shtëpiak, lajmërim në polici; Ankesa ndaj 
masës së sigurisë; Shqyrtimi i parë; Roli i prokurorit, avokatit dhe gjyqtarit në shqyrtimi e parë/dytë etj; Shqyrtimi 
i dytë; A janë marrë parasysh pikëpamjet apo qëndrimet e pandehurit; Shqyrtimi kryesor/seanca e pare/dyte etj: a 
kanë qenë seanca publike, të mbyllura etj; Marrja në pyetje e palëve: viktima, dëshmitari, pandehuri, ekspertë etj.; 
Shpallja e aktgjykimit: dënues, refuzues, lirues; A ka pasur pranim të fajësisë, etj. 
32 Raportet e monitorimit të seancave gjyqësore në divizionet penale të Gjykatave Themelore në Prishtinë, 
Pejë dhe Prizren, të qasshme në: ëëë.betimipërdrejtesi.com  
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Në 379 seancat gjyqësore të monitoruara, kanë qenë të përfshirë 487 të pandehur subjekt të 
procedurave penale. Nga 487 të pandehur, 369 prej tyre nuk kanë pasur avokat mbrojtjes apo 
75.7% të tyre, ndërsa 118 prej tyre kanë pasur avokat mbrojtës, apo 24.2% prej tyre.  

  Nr. i 
seancave të 
monitorua
ra 

Nr. 
Seancave 
të 
mbajtura 

Nr. I 
seancav
e të 
shtyra 

Nr. I 
pandehur
ve 

Kanë 
pasur 
avokat 

Nuk kanë 
pasur 
avokat 

Sipas 
autorizi
mit 

Ex-
officio 

Prishtinë 137 100 37 175 64 111 53 11 

Pejë 106 65 41 131 25 106 19 6 

Prizren 136 64 72 181 29 152 21 8 

Gjithsej 379 229 150 487 118 369 93 25 

                                                Përfaqësimi i të pandehurve me avokat mbrojtës 

 

Tabela më lartë tregon numrin e përgjithshëm të seancave të monitoruara, të mbajtura dhe të 
shtyra. Gjithashtu tregon numrin e përgjithshëm të personave të akuzuar dhe nëse ata kanë 
pasur përfaqësim ligjor gjatë procedurave gjyqësore.   

 
Statistikat dëshmojnë se shumica e të pandehurve nuk kishin përfaqësim ligjor dhe në ato raste 
kur kishte përfaqësim ligjor, e kishin arritur përmes vet financimit/autorizimit. Përfaqësimi ex-
officio apo ndihma juridike falas në përgjithësi zbatohet në raste shume të rralla, respektivisht 
vetëm 25 persona kanë përfituar nga 487 të pandehur. 

 
IKD në bazë të intervistave me palë subjekt të procedurave penale në departamentin e 
përgjithshëm – divizioni penal, ka gjetur se arsyet kryesore për numrin e ulët të përfaqësimit 
ishte se shumë të pandehur besonin në pafajësinë e tyre dhe se nuk kanë nevojë për avokat, të 
tjerët nuk ishin në dijeni për të drejtën për të pasur avokat. 
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b) Monitorimi i rasteve në Departamentin Administrativ në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë 

k. Departamenti për Çështje Administrative – Në fillim të periudhës raportuese, 
Departamenti Administrativ ka pasur 5192 lënde të pazgjidhura  dhe ka pranuar 591 lëndë gjatë 
tre mujorit të parë të vitit 2017.  Nga këto lëndë, Departamenti Administrativ ka përfunduar 
598 lëndë, prej tyre 221 është aprovuar kërkesë padia, 161 refuzohet kërkesë padia, 3 me 
marrëveshje gjyqësore, 74 me hedhje poshtë të padisë, 86 me tërheqjen e padisë, 37 ndërpritet 
procedura dhe 16 në mënyrë tjetër.   

Grafiku tregon mënyrën e zgjidhjes së lëndëve në Departamentin Administrativ  
gjatë tre mujorit të parë të vitit 2017 

 
IKD në fillim të çdo muaji ka pranuar nga Departamenti, numrin e seancave gjyqësore të 
caktuara nga gjykatësit për muajin respektiv. Departamenti Administrativ gjatë muajve shkurt 
dhe mars kishte planifikuar mbajtjen e  306 seancave gjyqësore, respektivisht në muajin shkurt 
164  seanca dhe në muajin mars kishte 142 seanca. 

 
Monitoruesit e terrenit të IKD-së kanë monitoruar gjithsej 54 seanca nga 1 shkurti deri më 31 
mars 2017. Nga 54 seancat e monitoruara, 39 janë mbajtur, ndërsa 15 janë shtyrë për datat e 
mëvonshme dhe 2 janë pezulluar.  
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                        Grafiku tregon arsyet e shtyrjes së  seancave në  Departamenti Administrativ 

 

Nga rastet e monitoruara, janë siguruar 43 aktgjykime përfundimtare. Sipas analizës së IKD-
së në këto aktgjykime, rezulton se 10 lëndë janë dërguar për rivendosje/rishikim te organet 
administrative, 26 lëndë janë refuzuar për shkak se nuk kanë pasur bazë ligjore, 5 lëndë janë 
aprovuar dhe zgjidhur në meritë dhe 2 lëndë janë pezulluar për shkak së paditësit kanë tërhequr 
padinë e tyre.  

 

 

Grafiku tregon Mënyrën e zgjidhjes së lëndëve për rastet e monitoruara nga IKD  
 

IKD gjatë monitorimit ka gjetur se numri më i madh i rasteve të monitoruara nga IKD, ka 
përfshirë lëndët ku kanë qenë të paditura, organet administrative, si  Ministria e Punës dhe 
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Mirëqenies Sociale (MPMS), Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbyesit Civil të Republikës 
së Kosovës (KPMSHCK), Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP), Doganat e Kosovës (DK), 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), etj. Sa i përket padive kur është 
paditur MPMS, numri më i madh i kontesteve administrative iu takon personave për kërkim të 
drejtës pensionale. 

 

   Grafika e Organeve Administrative të cilat janë paditur më së shumti  
gjate muajit shkurt dhe mars 2017 
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b) Monitorimi i rasteve në Gjykatën e Apelit në Prishtinë   
 

Tabela më  poshtë  tregon punën e Gjykatës së  Apelit për  tre mujorin e parë  të  vitit 2017.  
Sipas tabelës, Departamenti i Përgjithshëm në fillim të tre mujorit të parë të vitit 2017 kanë 
608 lëndë të pazgjidhura, 394 lëndë të pranuara dhe i kanë zgjidhur 406 lëndë në këtë periudhë 
raportuese.  Sa i përket DP tregon se kanë zgjidhur lëndë më shumë se sa kanë pranuar mirëpo 
ende mbetën 596 lëndë të pazgjidhura.   

Lloji i Lëndë s Nr. I lëndëve 
të 
pazgjidhura 
në fillim të 
periudhës 
raportuese 

Nr. i 
lëndëve të 
pranuara 
në punë 

Nr. i 
lëndëve të 
zgjidhura 

Nr. i lëndëve 
të 
pazgjidhura 
ne fund të 
periudhës 
raportuese 

Penale të 
shkallës së II -të ( 
DP)  
 

608 394 406 596 

Penale të 
shkallës së II -të ( 
DKR)  
 

190 166 178 178 

Kontestet 
Administrative 
të shkallës së II-
të 
 

334 136 108 362 

 
Departamenti i Krimeve të Rënda kanë pasur të pazgjidhura 190 lëndë ne fillim të tre mujorit 
të parë të vitit 2017 dhe kanë pranuar 166 lëndë dhe kanë zgjidhur 178. DKR po ashtu ka 
zgjidhur më shumë lëndë se sa kanë pranuar dhe rezulton që në fund të periudhës raportuese të 
jenë vetëm 178 lëndë të pazgjidhura që është më pak se nga numri i lëndëve që kishin ne fillim. 
Mirëpo, trend pozitiv nuk është treguar në Departamentin për Konteste Administrative ku në 
fillim të periudhës raportuese kanë qenë 334 lëndë të pazgjidhura, 136 të pranuara dhe janë 
zgjidhur vetëm 108 lëndë. Në këtë  departament në fund të periudhës raportuese kanë të 
pazgjidhura 362 lëndë që është më shumë se sa në fillim të muajit janar 2017. DKA nuk ka 
japë ndonjë arsyetim lidhur me numrin e madh të lëndëve të pazgjidhura në fund të muajit 
mars, mirëpo nëse ky trend vazhdon me këtë rritëm të zgjidhjes së lëndëve po jua mohon të 
drejtën në gjykim në kohë të arsyeshëm palëve në procedura administrative.   
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