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I. Përmbledhje ekzekutive  

Si rezultat i korrupsionit endemik në Kosovë dhe mungesës së vullnetit politik për t’i dhënë 
përgjigje këtij fenomeni që po rrezikon sundimin e ligjit dhe integrimin evropian, Kosova në 
raporte të mekanizmave të caktuar të Bashkimit Evropian ka filluar të quhet shtet i kapur. 
Korniza ligjore dhe politikat për luftimin e korrupsionit në vend, vlerësohen ndër më të 
avancuarat, por mungon zbatimi në praktikë. Ndikimet politike dhe të grupeve të interesit, kanë 
prodhuar një sistem të drejtësisë, i cili në vend që të prodhojë drejtësi dhe siguri juridike, është 
shndërruar në mekanizëm persekutimi për individë të caktuar, në emër të luftës kundër 
korrupsionit dhe mjet efikas për të ofruar pandëshkueshmëri dhe amnisti për zyrtarë të caktuar 
brenda sistemit të drejtësisë, politikës dhe grupeve të interesit. Luftimi i korrupsionit të profilit 
të lartë në Kosovë, fillon dhe mbaron me deklarata politike për të raportuar korrupsionin në 
Prokurori apo Polici. 

IKD është organizata e vetme, e cila monitoron sistematikisht sistemin e drejtësisë në trajtimin 
e rasteve të korrupsionit. Nga analiza e tre vjetëve të fundit të trajtimit të korrupsionit të profilit 
të lartë, rezulton se ende nuk ekziston një zyrtarë i profilit të lartë, i cili është dënuar për 
korrupsion me aktgjykim të formës së prerë me burgim efektiv. Gjetjet e IKD-së dëshmojnë se 
për tri vjet (1 janar 2016 - 1 dhjetor 2018), gjykatat kanë trajtuar 58 aktakuza ndaj 67 personave 
të profilit të lartë, të cilat janë ngritur më herët apo gjatë kësaj periudhe. Në mesin e tyre janë 
12 zyrtarë të lartë që janë akuzuar më shumë se njëherë. Vlen të theksohet se vetëm ndaj ish-
Kryetarit të Kllokotit, Sasha Mirkoviq, janë ngritur 7 aktakuza.   

Gjetjet e IKD-së, dëshmojnë se aktakuzat e profilit të lartë ndodhin pothuajse gjithmonë vetëm 
pasi zyrtarët e lartë publikë, nuk ushtrojnë më pozitat e tyre dhe vetëm pasi të njëjtit nuk kanë 
ndikim të madh politik. Prej 67 zyrtarëve të akuzuar, vetëm 12 prej tyre janë akuzuar gjatë 
kohës sa kanë qenë në pushtet, apo kanë mbajtur pozita të larta udhëheqëse. Ndërsa, 55 prej tyre 
janë akuzuar vetëm pasi e kanë përfunduar mandatin apo pasi kanë kaluar në “isha”. 

Nga 67 zyrtarët e profilit të lartë të akuzuar, Gjykatat Themelore si shkallë e parë, për 7 zyrtarë 
të lartë kanë hudhur aktakuzat, për 16 zyrtarë kanë marrë aktgjykime liruese, për 5 zyrtarë kanë 
marrë aktgjykime refuzuese, ndërsa ndaj 10 zyrtarëve të profilit të lartë gjykatat kanë shqiptuar 
dënime. Ndaj 28 zyrtarëve të profilit të lartë ende janë duke vazhduar procedurat gjyqësore në 
shkallë të parë.  

Prej 10 zyrtarëve të dënuar, gjykatat, për 7 zyrtarë të lartë kanë shqiptuar dënime me burgim 
me kusht, ndërsa ndaj një zyrtari është shqiptuar dënim me gjobë. Ndërsa vetëm dy dënime 
janë shqiptuar me burgim efektiv, të dyja nga tri vjet burgim efektiv, njëri ndaj ish-Kryetarit të 
OShP-së, Hysni Hoxha dhe tjetri ndaj ish-Kryetarit të Lipjanit, Shukri Buja.  Hoxha është liruar 
nga Gjykata e Apelit, ndërsa rasti i Shukri Bujës gjendet në procedurë të ankesave në Apel. 

Në të gjitha këto raste të aktgjykimeve të shpallura nga Gjykatat Themelore si shkallë e parë, 
në rastet e proceduara me ankesa në Gjykatën e Apelit në Kosovë si shkallë e dytë, janë 
gjithsej 30 raste të zyrtarëve të profilit të lartë, në të cilat kjo gjykatë ka marrë vendime, ndërsa 
ndaj 7 zyrtarëve të profilit të lartë ende vazhdojnë proceset.  
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Prej 30 rasteve në të cilat ka vendosur Gjykata e Apelit në Kosovë, rezulton se gjykatësit në 
nëntë (9) raste kanë konfirmuar hudhjet e aktakuzave për të cilat kanë vendosur Gjykatat 
Themelore në shkallë të parë, ndërsa kanë shpallur katër (4) aktgjykime refuzuese. Prej tyre 
kanë vërtetuar tri (3) aktgjykime refuzuese të shkallës së parë, ndërsa një aktgjykim dënues me 
dy vjet burgim me kusht ndaj ish-Ministrit të Kulturës Astrit Haraqija e kanë konvertuar në 
aktgjykim refuzues.  

Gjykatësit e Apelit e kanë kthyer në rigjykim, rastin ndaj ish-Kryetarit të Dragashit Salim Jenuzi,
i cili në shkallë të parë ishte dënuar me 10 muaj burgim me kusht. Ky rast, ndërkohë ka 
përfunduar sërish në shkallë të parë, por tani me aktgjykim refuzues, duke e liruar të akuzuarin 
për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit. 

Gjykatësit e Apelit kanë shpallur 15 aktgjykime liruese, prej të cilave janë vërtetuar gjashtë (6) 
aktgjykime liruese të Gjykatave Themelore, ndërsa kanë ndryshuar katër (4) aktgjykime 
dënuese të shkallës së parë, duke i konvertuar në aktgjykime liruese. Në këtë drejtim, Gjykata 
e Apelit ka liruar ish-Ministrin e Kulturës Valton Beqiri, i cili ishte dënuar në shkallë të parë 
me 1 vit burgim me kusht, ish-Kryetarin e Komunës së Parteshit Dragan Nikoliq, i cili ishte 
dënuar nga shkalla e parë me gjashtë (6) muaj burgim me kusht, ish-Rektorin e UP-së Enver 
Hasani, i cili ishte dënuar nga shkalla e parë me 12 muaj burgim me kusht dhe ish-Kryetarin e 
OShP-së Hysni Hoxha, i cili ishte dënuar nga shkalla e parë me tri (3) vite burgim efektiv. 

I vetmi dënim i vërtetuar nga Gjykata e Apelit është dënimi me kusht prej 10 muajve i shqiptuar 
ndaj Sreqko Spasiqit ish-Kryetar i Kllokotit. 

Përveç analizës së veçantë për trajtimin e rasteve të korrupsionit të profilit të lartë në tri vitet e 
fundit, IKD në këtë raport prezanton gjetjet e detajuara të monitorimit sistematik të trajtimit të 
rasteve të korrupsionit në sistemin prokurorial dhe sistemin gjyqësor përgjatë periudhës  
nëntëmujore të këtij viti (1 janar – 30 shtator 2018).  

Sistemi prokurorial gjatë kësaj periudhe raportuese, rezulton se ka pasur në punë, 429 raste me 
939 persona si të dyshuar lidhur me veprat penale të korrupsionit. Prej tyre ka trashëguar 316 
raste me 773 persona, ka pranuar 113 raste të reja të korrupsionit me 166 persona të përfshirë. 
Gjatë këtij nëntëmujori, prokuroritë kanë zgjidhur 114 raste të korrupsionit ndaj 185 personave 
të përfshirë, ku ndaj 33 personave është hudhur kallëzimi penal, ndaj 70 personave është pushuar 
hetimi, kurse ndaj 82 personave kanë ngritur aktakuza. 
Në përqindje rezulton se prokurorët ndaj 55% të personave i kanë mbyllur rastet,
kurse ndaj 45 % të personave kanë ngritur aktakuza. Në fund të kësaj periudhe raportuese, më
30 shtator 2018, sistemit prokurorial i kanë mbetur 315 raste të pazgjidhura të korrupsionit me
754 persona të përfshirë.

Në bazë të të dhënave të Mekanizmit Përcjellës të KGJK-së, rezulton se gjyqësori më 1 janar 
2018 ka trashëguar 305 lëndë të korrupsionit, përderisa gjatë kësaj periudhe raportuese 
(nëntëmujori 2018) ka pranuar 105 lëndë të reja, apo ka pasur në punë gjithsej 410 lëndë të 
korrupsionit. Gjykatësit, rezulton se, gjatë këtij nëntëmujori kanë shpallur aktgjykime në 145 
lëndë të korrupsionit. Prej tyre në 68 lëndë kanë marrë aktgjykime dënuese, prej të
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Këto raste të trajtuara në sistemin gjyqësor janë monitoruar nga IKD, përfshi të gjitha Gjykatat 
Themelore dhe Gjykatën e Apelit në Kosovë. Për nëntëmujorin 2018, IKD ka monitoruar 848 
seanca gjyqësore, ku përfshihen 255 raste të korrupsionit me 777 persona. Prej këtyre seancave 
të monitoruara, 597 janë mbajtur, kurse 251 janë shtyrë.

Profili i 777 personave të akuzuar në këto 255 raste të korrupsionit, të monitoruara nga IKD 
gjatë këtij nëntëmujori, është i kryesisht i ulët, ku përfshihen 364 persona dhe profili i mesëm 
me 383 persona, ndërsa vetëm 30 persona i takojnë profilit të lartë.   

Nga rastet e korrupsionit të monitoruara nga IKD, rezulton se Gjykatat Themelore gjatë këtij 
nëntëmujori, kanë shpallur 111 aktgjykime, ku janë përfshirë 232 persona. Prej tyre, 204 perso-
na akuzohen për vepra të ndryshme korruptive, kurse 28 prej tyre janë të përfshirë në këto raste, 
mirëpo ngarkohen me vepra të tjera penale. Ndaj 98 prej 204 personave janë shpallur aktgjy-
kime dënuese, kurse 106 persona janë liruar nga akuzat për korrupsion. 

Gjetjet e IKD-së, nga procesi i monitorimit të rasteve të korrupsionit, tregojnë se në rastet ndaj 
204 personave ndaj të cilëve është marrë aktgjykim në shkallë të parë, ndaj 50 personave apo 
24.6% të tyre kanë marrë aktgjykime me dënim me burgim efektiv, ndaj 32 personave apo 15,8 
% të tyre kanë shqiptuar dënime me kusht, ndaj 16 personave apo 7.9% të tyre kanë shqiptuar 
dënime me gjobë, ndërsa kanë liruar 106 persona apo 51.7% të tyre. Në këto raste të korrupsion-
it, në të cilat ka pasur shpallje të aktgjykimit, 48 persona i takojnë profilit të ulët, 146 persona 
profilit të mesëm dhe 10 persona i takojnë të profilit të lartë. Në nëntë (9) aktgjykime, të gjithë 
të akuzuarit e profilit të lartë janë liruar, ndërsa vetëm një (1) është dënuar me dy vjet burgim 
me kusht (deputeti Etem Arifi).

IKD në procesin e monitorimit prej 1 janarit e deri më 30 shtator 2018 ka bërë gjithsej 325 
kërkesa për qasje në dokumente publike, lidhur me përmbushjen e obligimeve ligjore. Prej tyre, 
285 kërkesa për qasje në dokumente publike, IKD i ka adresuar vetëm në sistemin gjyqësor dhe 
prokurorial, ku për 133 kërkesa ka pranuar përgjigje pozitive, kurse për 152 kërkesa nuk ka 
pranuar fare përgjigje ose ka pranuar përgjigje negative. 

Duke vlerësuar integritetin e kontestuar të sistemit të drejtësisë në trajtimin e rasteve të profilit 
të lartë të korrupsionit, IKD rekomandon ekzekutivin dhe legjislativin që të fillojnë me inicimin 
e ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore për ta përgatitur procesin e vetingut të thellë në sistemin 
gjyqësor, atë prokurorial dhe në polici.
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II. Metodologjia 

IKD me qëllim që të përpilojë një raport sa më gjithëpërfshirës dhe analitik, në lidhje me trajtimin 
e rasteve të korrupsionit nga sistemi prokurorial dhe gjyqësor, ka përdorur metodologji të përzier 
të hulumtimit. Kjo për shkak se sistemi prokurorial dhe sistemi gjyqësor ende përballen me 
probleme në unifikimin e të dhënave. Prandaj, hulumtimi i trajtimit të rasteve të korrupsionit nga 
sistemi prokurorial dhe gjyqësor bazohet në monitorimin e drejtpërdrejtë të performancës së 
prokurorive dhe gjykatave në zbatimin e ligjit, politikave dhe planeve të veprimit për trajtimin e 
rasteve të korrupsionit me prioritet.  

IKD bazuar në obligimet ligjore dhe planet e veprimit ka krijuar indikatorë të qartë për matjen e 
progresit në zbatimin e tyre nga sistemi prokurorial dhe sistemi gjyqësor. Hulumtimi përfshin 
monitorimin e rasteve të korrupsionit në shtatë Prokuroritë Themelore, Prokurorinë Speciale të 
Republikës së Kosovës, shtatë Gjykatat Themelore dhe Degët e tyre, si dhe Gjykatën e Apelit në 
Kosovëtë Kosovës. IKD ka siguruar të dhënat statistikore nga Njësiti për Shqyrtimin e 
Performancës së Prokurorive dhe Departamenti i Statistikës në Këshillin Gjyqësor si dhe ka 
mbledhë të dhënat individualisht përgjatë procesit të monitorimit nëpër të gjitha prokuroritë dhe 
gjykatat.  

Raportet e siguruara nga IKD janë përmbledhë në një bazë të të dhënave, e cila ka përfshirë të 
gjitha rastet e korrupsionit dhe personat e përfshirë në këto raste në të gjitha fazat e procedurës 
penale në sistemin prokurorial dhe sistemin gjyqësor. 

Baza e të dhënave është shfrytëzuar për të evidentuar çështjet më shqetësuese që ndërlidhen me 
zbatimin e obligimeve ligjore dhe obligimet e planeve të veprimit, përkatësisht lidhur me 
zgjidhjen, mënyrën e zgjidhjes dhe moszgjidhjen e rasteve të korrupsionit nga prokurorët dhe 
gjykatësit. Përmes statistikave, IKD ka analizuar disa aspekte të cilat janë paraqitur dhe komentuar 
përmes tabelave dhe grafikave, duke përfshirë të gjitha specifikat e rasteve të korrupsionit për 
secilën prokurori dhe gjykatë, për secilin parashtrues të rastit të korrupsionit dhe për mënyrën e 
zgjidhjes së rasteve.  

IKD në këtë raport nuk ka përfshirë monitorimin e akteve prokuroriale rreth vendimeve për hudhje 
të kallëzimeve penale dhe vendimeve për pushim të hetimeve. Deri më tash ka një numër të madh 
të prokurorive që nuk i kanë ofruar aktet prokuroriale, të cilat vazhdimisht janë kërkuar në 
përputhje me dispozitat e Ligjit për Qasje në Dokumentet Publike dhe Ligjit për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale. Prandaj, IKD insiston që t’i sigurojë ato në mënyrë që ta rritë transparencën 
dhe llogaridhënien para publikut në lidhje me trajtimin e rasteve të korrupsionit nga ana e sistemit 
prokurorial. Refuzimi për të ofruar këto akte prokuroriale, prej të cilave një numër i rasteve të 
shkeljes së prokurorëve janë dërguar në Komision Disiplinor, dëshmon përpjekjet maksimale të 
këtyre prokurorive, që t’i shmangen monitorimit, transparencës dhe llogaridhënies publike rreth 
trajtimit të rasteve të korrupsionit. IKD të drejtat e garantuara përmes legjislacionit të aplikueshëm 
për sigurimin e akteve juridike prokuroriale do t’i realizojë përmes rrugëve ligjore.  

Hulumtuesit e IKD-së, prej 1 janarit deri më 30 shtator 2018 kanë monitoruar 848 seanca 
gjyqësore, ku përfshihen 255 raste të korrupsionit me 777 persona. Prej këtyre seancave të 
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III. Transparenca dhe llogaridhënia publike e sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial 

                                                           
1 Miftaraj E. dhe Musliu B. “Deti i korrupsionit në Kosovë: Peshqit e vegjël kapen, të mëdhenjtë lihen të lirë”. 
Mars 2017. Faqe 15. (Shih linkun në: http://kli-ks.org/wp-content/uploads/2017/04/1.1.-Raporti-i-Korrupsionit-
IKD28.03.2017-Compressed.pdf ) 

monitoruara, 597 janë mbajtur, kurse 251 janë shtyrë. IKD ka krijuar indikatorë të qartë për të 
analizuar trajtimin e rasteve të korrupsionit nëpër të gjitha fazat e procedurës penale, duke përfshi 
fazën prej ngritjes së kallëzimit penal e deri në shpallje të aktgjykimit nga gjykatat e shkallës së 
parë.  

IKD ka monitoruar vazhdimisht aktivitetet e Komisioneve Mbikëqyrëse për lëndët e korrupsionit 
të KPK-së dhe KGJK-së, Prokurorive Themelore, Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, 
Gjykatave Themelore, Gjykatës së Apelit në Kosovë, si dhe Këshillit Prokurorial dhe Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës. Me të gjithë bartësit e funksioneve prokuroriale dhe gjyqësore, gjatë gjithë 
vitit, IKD, ka zhvilluar intervista të thella, të bazuara në indikatorët e përcaktuar në përputhje me 
obligimet ligjore dhe obligimet e planeve të veprimit. Intervistat e zhvilluara janë kodifikuar ashtu 
që çështjet dhe informatat e dala nga to janë përfshirë në raport.  

Si zakonisht, për të qenë sa më të saktë në identifikimin e problemeve si dhe propozimin e 
rekomandimeve për zgjidhje të problemeve në luftimin e korrupsionit, përkatësisht në zbatimin sa 
më efikas dhe efektiv të obligimeve ligjore dhe obligimeve të planeve të veprimit, IKD ka analizuar 
bazën ligjore, si dhe ka analizuar në detaje dokumente relevante vendore dhe ndërkombëtare, të 
cilat ndërlidhen me luftën kundër korrupsionit në Kosovë. 

Moszbatimi i obligimeve ligjore dhe politikave të miratuar nga të dy Këshillat, forcon të gjeturat 
e IKD-së dhe vlerësimet e dala nga raportet vendore dhe ndërkombëtare lidhur me mungesën e 
vullnetit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial për të qenë transparent dhe llogaridhënës para 
publikut. Mospërmbushja e obligimeve dëshmon se ligji në Kosovë nuk zbatohet njëjtë ndaj të 
gjithëve. Në rastet kur zyrtarët e lartë nuk përmbushin obligimet dhe përgjegjësitë e tyre, kultura 
e pandëshkueshmërisë vazhdon të kultivohet.1 

IKD në procesin e monitorimit sistematik të sistemit të drejtësisë prej 1 janarit e deri më 30 shtator 
2018, ka bërë gjithsej 325 kërkesa për qasje në dokumente publike, lidhur me përmbushjen e 
obligimeve ligjore, ofrimin e informacioneve, statistikave dhe të dhënave të tjera të disponueshme 
dhe të lejueshme sipas Ligjit mbi Qasje në Dokumente Publike, duke përfshirë gjykatat, 
prokuroritë, KGJK-në, KPK-në dhe institucionet e tjera. 

Prej tyre, 285 kërkesa për qasje në dokumente publike, IKD i ka adresuar vetëm në sistemin 
gjyqësor dhe prokurorial, ku për 133 kërkesa ka pranuar përgjigje pozitive, kurse për 152 të tjera 
nuk ka pranuar fare përgjigje ose ka pranuar përgjigje negative. 

http://kli-ks.org/wp-content/uploads/2017/04/1.1.-Raporti-i-Korrupsionit-IKD28.03.2017-Compressed.pdf
http://kli-ks.org/wp-content/uploads/2017/04/1.1.-Raporti-i-Korrupsionit-IKD28.03.2017-Compressed.pdf
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Përkatësisht, në Gjykatat e Kosovës, IKD ka paraqitur gjithsej 172 kërkesa, nga të cilat ka 
pranuar 10 përgjigje negative, 89 përgjigje pozitive dhe në 73 kërkesa nuk ka marrë përgjigje. 
Kurse, në Këshillin Gjyqësor, IKD ka adresuar gjithsej 29 kërkesa, për të cilat një përgjigje ka 
qenë negative, 14 përgjigje pozitive dhe për 14 kërkesa nuk ka marrë përgjigje fare. (Shih 
tabelën) 

Grafika 1 - Kërkesat e IKD-së për qasje në dokumente publike në sistemin gjyqësor 

Në anën tjetër, në Prokuroritë e Kosovës, IKD ka paraqitur 56 kërkesa për qasje në dokumente 
publike, për të cilat 9 përgjigje kanë qenë negative, 17 përgjigje pozitive dhe në 30 kërkesa nuk 
ka marrë përgjigje. Kurse, në Këshillin Prokurorial, IKD ka adresuar gjithsej 28 kërkesa, për të 
cilat dy përgjigje kanë qenë negative, 13 përgjigje kanë qenë pozitive dhe në 13 kërkesa nuk 
ka marrë përgjigje.  

Grafika 2 - Kërkesat e IKD-së për qasje në dokumente publike në sistemin prokurorial
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KPK më 31 maj 2016, ka miratuar Rregulloren për Komunikim Publik1. Qëllimi i saj është 
rregullimi i mënyrës së komunikimit në mes të sistemit prokurorial dhe publikut. KPK përmes 
kësaj rregullore proklamon transparencën e sistemit prokurorial në raport me publikun, sikurse 
obligon KPK-në dhe PSh-në që të ofrojnë informacion me kohë, lidhur me çështjet që janë në 
interes për publikun. Po ashtu, kjo rregullore përcakton përgjegjësinë disiplinore për të gjithë 
zyrtarët e sistemit prokurorial, për mosrespektim të dispozitave të kësaj rregullore. 

Përderisa, Kryeprokurori i Shtetit, në koncept-dokumentin e paraqitur para KPK-së, gjatë 
kandidaturës për Kryeprokuror të Shtetit, kishte theksuar se “transparenca në Prokurorinë e Shtetit 
duhet të ngritët në një nivel më të lartë, me qëllim të promovimit të punës së prokurorëve. Ngritja 
e transparencës duhet të bëhet përmes komunikimit në mes të Prokurorive me mediat dhe publikun, 
gjithnjë duke respektuar Ligjin mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Ligjin për Qasjen në 
Dokumentet Publike, si dhe duke ruajtur konfidencialitetin e rasteve me qëllim që mos të dëmtohen 
hetimet dhe të drejtat dhe liritë e të pandehurit në procedurë.”2 

Problemet më të mëdha për t’u qasur në dokumentet publike brenda sistemit prokurorial, 
ndërlidhen me kërkesat për publikimin e vendimeve për hudhje të kallëzimeve penale dhe 
vendimet për pushim të hetimeve. Në këtë fazë, IKD në raportin “Luftimi i korrupsionit pa kontroll 
të gjyqësorit: Persekutimi dhe amnistia e përligjur në emër të korrupsionit”, të publikuar në mars 
2018, ka dëshmuar se prokurorët në bashkëpunim me policinë kanë pushtet të plotë dhe të 
pakontrolluar për të iniciuar dhe mbyllur rastet. Rrjedhimisht, në këtë mënyrë, prokurorët dhe 
policët kanë keqpërdorur autorizimet ligjore, duke persekutuar apo amnistuar këdo që kanë pasur 
synim. Hapja e këtyre vendimeve në publik, do të dëshmonte zbatimin selektiv të ligjit, në njërën 
anë për të persekutuar persona të caktuar pa prova dhe dëshmi, duke i futur në evidenca penale si 
persona të dyshuar dhe në anën tjetër, duke amnistuar persona të caktuar, ndaj të cilëve mund të 
ketë prova dhe dëshmi, por që interpretohen në atë mënyrë që rasti të dështojë. IKD prej vitit 2013 
kur ka filluar monitorimin sistematik të sistemit prokurorial, ka publikuar shumë vendime të 
kundërligjshme të kësaj natyre, në të cilat prokurorët kanë amnistuar të dyshuarit në mënyrë të 
kundërligjshme. Si rezultat i publikimit të gjetjeve nga IKD, Zyra e Prokurorit Disiplinor ka 
iniciuar me qindra raste hetimore dhe disiplinore, ku një pjesë e tyre kanë përfunduar me shqiptim 
të masave disiplinore ndaj prokurorëve. Prandaj, në këtë drejtim, sistemi prokurorial duhet të 
zbatojë obligimet ligjore dhe të hapet për publikun në raport me këto raste të mbyllura, publikimi 
i të cilave, nuk krijon asnjë pasojë, përkundrazi sjellë llogaridhënien e prokurorëve në nivelin e 
kërkuar me ligj. 

1 “Rregullore Nr. 06/2016 për Komunikim Publik”. Këshilli Prokurorial i Kosovës. Miratuar më 31 maj 2016. (Shih 
linkun në: http://kpk-rks.org/legjislacionii/196/rregulloret2016/196 ) 
2  “Koncept dokumenti i Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi”. Faqe 7. (Shih linkun 
http://www.pshks.net/repository/docs/koncept_dokumenti_janar_2015_7_MAJ.pdf ) 

http://kpk-rks.org/legjislacionii/196/rregulloret2016/196
http://www.pshks.net/repository/docs/koncept_dokumenti_janar_2015_7_MAJ.pdf
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IV. Trajtimi i rasteve të korrupsionit nga sistemi prokurorial  

PSh gjatë periudhës raportuese janar-shtator 2018, ka pasur në total në punë, 429 raste me 939 
persona të përfshirë lidhur me veprat penale të korrupsionit.  Nga këto raste, PSh nga vitet 
paraprake kishte trashëguar 316 raste të korrupsionit me 773 persona të përfshirë, përderisa 
përgjatë periudhës raportuese kishte pranuar në punë 113 raste të reja të korrupsionit me 166 
persona të përfshirë. 

a. Hetimet në rastet e korrupsionit nga sistemi prokurorial  

Tabela 1 – Trajtimi i rasteve të korrupsionit në sistemin prokurorial për nëntëmujorin 2018. 

PSh gjatë kësaj periudhe raportuese ka zgjidhur 114 raste të korrupsionit ndaj 185 personave 
të përfshirë, respektivisht ky institucion ka arritur të zgjidh një rast më shumë sesa që ka pranuar, 
përderisa ka zgjidhur raste të korrupsionit për 19 persona më shumë sesa që ka pranuar gjatë të 
njëjtës periudhë kohore.  

Në fund të kësaj periudhe raportuese, PSh-së kanë mbetur në punë 315 raste me 754 persona të 
përfshirë në vepra të korrupsionit. Numri më i madh i rasteve të zgjidhura gjatë kësaj periudhe 
kohore i përkasin Prokurorisë Themelore në Prishtinë, me 58 raste dhe 91 persona, përderisa 
PSRK ka zgjidhur 2 raste me 15 persona. 
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PSRK  18 76 1 6 19 82 8.73 2 15     17 67 

Prishtinë 131 378 41 64 172 442 47.07 58 91 10 13 114 351 
Prizren  19 43 22 29 41 72 7.67 11 12 1 1 30 60 

Pejë  5 8 4 4 9 12 1.28 4 4     5 8 
Gjilaan  23 39 15 21 38 60 6.39 10 13     28 47 

Mitrovicë 80 139 10 13 90 152 16.19 10 23 1 1 80 129 

Ferizaj  23 63 6 9 29 72 7.67 8 8 2 2 21 64 
Gjakovë 17 27 14 20 31 47 5.01 11 19     20 28 

Total  316 773 113 166 429 939 100 114 185 14 17 315 754 
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PTh në Prishtinë mbetet si prokuroria më e ngarkuar me raste të korrupsionit, e cila ka në punë 
ende 114 raste me 351 persona të përfshirë, pasuar nga PTh në Mitrovicë me 80 raste me 129 
persona, përderisa PSRK ka në punë 17 raste me 67 persona.  Prokuroria në Pejë ka në punë 
vetëm 5 raste të korrupsionit me 8 persona të përfshirë.  

Parashtruesit e kallëzimeve penale 

Gjatë kësaj periudhe raportuese numri më i madh i kallëzimeve penale të parashtruara në PSh 
ka ardhur nga Policia e Kosovës ndaj 49 personave, AKK me kallëzime penale ndaj 39 
personave, të dëmtuarit kanë paraqitur kallëzime penale ndaj 29 personave. Karakteristikë gjatë 
këtij nëntëmujori është fakti se kallëzimet penale ndaj 28 personave janë deleguar në 
kompetencë.   
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Tabela 2 – Parashtrimi i kallëzimeve penale për korrupsion në sistemin prokurorial.  
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Mënyra e zgjedhjes së rasteve të korrupsionit nga PSh 

PSh gjatë kësaj periudhe raportuese ka zgjidhur raste të korrupsionit ndaj 185 personave, ku 
ndaj 33 personave është hudhur kallëzimi penal, ndaj 70 personave është pushuar hetimi, kurse 
ndaj 82 personave është ngritur aktakuzë. Në bazë të përqindjes del se PSh ndaj 55% të 
personave kanë mbyllur rastet, kurse ndaj 45 % të personave kanë ngritur aktakuza. (Shih tabelën
e më poshtme)   
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PSRK  15             15 100 
Prishtinë 91 5 5.5 55 60 2 2.2 29 32 
Prizren 12 3 25 4 33 1 8.3 4 33 
Pejë  4 1 25 2 50 1 25     
Gjilan 13 2 15 5 38 3 23 3 23 
Mitrovicë 23 19 83 1 4.4 1 4.4 2 8.7 
Ferizaj 8 2 25 3 38 1 13 2 25 
Gjilan 19 1 5.3     1 5.3 17 89 
Total 185 33 17.8 70 37.8 10 5.41 72 38.9 

Tabela 3 – Mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit në sistemin prokurorial. 

b. Hetimet preliminare të korrupsionit nga sistemi prokurorial  

PSRK gjatë kësaj periudhe kohore ka ngritur aktakuzë ndaj 15 personave, përderisa nuk ka 
hudhur kallëzimet penale apo pushuar hetimet lidhur me asnjë kallëzim penal të pranuar. PTh në 
Prishtinë, ka mbyllur rastet e korrupsionit ndaj 60 personave, kur ka ngritur aktakuza ndaj 31 
personave, që në përqindje del se kjo prokurori në 66% të personave ka mbyllur rastet, kurse 
ndaj 34% të tyre ka ngritur aktakuza. PTh në Gjilan ka mbyllur rastet e korrupsionit ndaj 5 
personave dhe ka ngritur aktakuza ndaj 6 personave. PTh në Prizren ka mbyllur rastet e 
korrupsionit ndaj 7 personave dhe ka ngritur aktakuza ndaj 5 personave. PTh në Pejë ka mbyllur 
rastet e korrupsionit ndaj 3 personave dhe ka ngritur aktakuza ndaj 1 personi. PTh në Mitrovicë 
ka mbyllur rastet e korrupsionit ndaj 20 personave dhe ka ngritur aktakuza ndaj 3 personave. PTh 
në Ferizaj ka mbyllur rastet e korrupsionit ndaj 5 personave dhe ka ngritur aktakuza ndaj 3 
personave. Ndërsa,PTh në Gjakovë ka mbyllur rastet e korrupsionit ndaj 1 personi dhe ka ngritur 
aktakuza ndaj 18 personave.

PSh vitin 2018 e kishte filluar me 642 raste të korrupsionit me 1108 persona të përfshirë në 
procedurën parapenale.  Përderisa gjatë periudhës raportuese PSh ka pranuar edhe 135 raste të reja 
me 259 persona të përfshirë, që në total i bie se Prokuroria gjatë këtij viti, e deri në fund të muajit 
shtator ka pasur në punë gjithsej 777 raste me 1367 persona të përfshirë.   

Gjatë kësaj periudhe raportuese Prokuroria ka mbyllur 123 raste me 213 persona, përderisa në 
punë kanë mbetur të pazgjidhura edhe 653 raste me 1154 persona, që i bie se është numër më i 
madh sesa rastet e trashëguara nga vitet paraprake.  
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Prokuroria më e ngarkuar me rastet e korrupsionit në procedurë parapenale është PTh në 
Prishtinë, me 367 raste me 601 persona, PSRK me 73 raste me 193 persona.  Kurse prokuroritë 
me numër më të vogël të këtyre rasteve janë PTh në Gjilan me 3 raste ndaj 7 personave dhe 
PTh në Prizren me 15 raste ndaj 28 personave. (Shih tabelën mëposhtë)  
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PSRK  71 165 13 47 84 212 16 11 19 73 193 
Prishtinë 374 617 78 140 452 757 55 85 156 367 601 
Prizren 20 33 10 14 30 47 3.4 15 19 15 28 
Pejë 17 33 19 34 36 67 4.9 8 14 28 53 
Gjilan 3 7     3 7 0.5     3 7 
Mitrovicë 72 109 5 11 77 120 8.8 2 3 75 117 
Ferizaj 51 96 4 7 55 103 7.5     55 103 
Gjakovë 34 48 6 6 40 54 4 2 2 37 52 
Total  642 1108 135 259 777 1367 100 123 213 653 1154 

Tabela 4 – Inicimi i rasteve për hetime preliminare në sistemin prokurorial. 

Parashtruesit e rasteve të korrupsionit për hetime preliminare  
Policia e Kosovës gjatë kësaj periudhe raportuese ka paraqitur në PSh raste ndaj 75 personave, 
qytetarët kanë paraqitur raste ndaj 73 personave, i dëmtuari ndaj 47 personave, etj.
(Shih tabelën mëposhtë)    
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AKK             1 1         1 1 2 2 
ATK     1 1                     1 1 
I dëmtuari     18 40 2 3             3 4 23 47 
IPK     1 1                     1 1 
Pranuar/Komp. 3 25 16 21 1 1 4 5     1 1     25 53 
Ad. Komun.                         1 1 1 1 
PK     31 53 7 9 7 8 2 3 2 2     49 75 
Prok. Vet.     1 1 1 1                 2 2 
Qytetari  10 22 10 23     7 20 3 8         30 73 
Auditori                     1 4     1 4 
Total  13 47 78 140 11 14 19 34 5 11 4 7 5 6 135 259 

Tabela 5 – Parashtrimi i rasteve për hetime preliminare në sistemin prokurorial. 
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I. Ngritja e aktakuzave për korrupsion dhe profili i të akuzuarve 
 

 

 

 

 

 

 

 

IKD ka vazhduar me monitorimin dhe analizimin e profilit të kryesve të veprave penale të 
korrupsionit në bazë të informatave të publikuara nga PSH në faqen zyrtare të Prokurorit të Shtetit, 
lidhur me aktakuzat kundër kryesve të veprave penale të korrupsionit gjatë periudhës janar-shtator 
2018. 

Edhe pse PSh gjatë kësaj periudhe raportuese, sipas Mekanizmit Përcjellës, rezulton se ka ngritur 
aktakuza ndaj 82 personave, ky institucion e ka informuar publikun dhe ka publikuar në uebfaqe 
vetëm aktakuzat e ngritura ndaj 27 personave. Kjo qasje selektive e PSh-së është kritikuar 
vazhdimisht nga IKD, për shkak të trajtimit jo të barabartë të qytetarëve nga ky institucion. 

Profili i pozitave të personave ndaj të cilëve janë ngritur aktakuzat, përfshin: dy zyrtarë policorë, 
një ish-drejtor të krimeve ekonomike në Policinë e Kosovës, dymbëdhjetë anëtarë të Komisionit 
Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Dëshmorit të Kombit, Invalidit, Veteranit, 
Pjesëtarit dhe të Internuarit të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, një zyrtar në kabinetin e 
Kryetarit të Komunës së Pejës, një pronar në kompani private, një biznesmen dhe nëntë persona 
tjerë. 

Në këto informata të publikuara në faqen zyrtare të Prokurorit të Shtetit, vetëm në dy raste ka 
informacion për vlerën e dëmit të shkaktuar, ku në një rast është 68.153.533.14 euro, ndërsa në 
rastin tjetër 440.000 euro. Në dy raste të tjera nuk është dhënë informacion sa i përket pozitës së 
personave të akuzuar. 

Gjithashtu, nuk ka informacion nëse prokuroritë kanë paraqitur kërkesa për sekuestrim apo 
konfiskim të pasurisë së fituar me vepër penale. 

Prokuroria më efikase gjatë kësaj periudhe kohore rezulton të jetë PSRK, duke ngritur 3 aktakuza 
ndaj 17 personave të përfshirë në akte akuzuese. PTh në Prizren ka ngritur një aktakuzë kundër dy 
personave, një prokuror i EULEX-it ka ngritur një aktakuzë kundër 6 personave dhe PTh në Pejë 
ka ngritur një aktakuzë kundër dy personave. (Shih tabelën e mëposhtme). 
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Data 
Pozita e personit të 

akuzuar 
Vlera e dëmit të 

shkaktuar 
Kërkesa për 

sekuestrim/konfiskim 
Numri i 

personave Prokuroria 

28 shkurt 2018 Zyrtar policor S’ka informacion S’ka informacion 2 Prizren 

17 prill 2018 
S’ka informacion S’ka informacion S’ka informacion 

6 EULEX 

5 maj 2018 
Ish-drejtor i krimeve 

ekonomike në Policinë e 
Kosovës 

S’ka informacion S’ka informacion 
2 PSRK 

 Biznesmen S’ka informacion S’ka informacion   

20 qershor 
2018 

Zyrtar i Kabinetit të 
Kryetarit të Komunës së 

Pejës 
440.000 euro 

S’ka informacion 
2 Pejë 

 
Pronar i një kompanie 
private  

S’ka informacion 
  

17 gusht 2018 S’ka informacion S’ka informacion S’ka informacion 3 PSRK 

14 shtator 2018 

Anëtar i Komisionit 
Qeveritar për Njohjen dhe 
Verifikimin e Statusit të 
Dëshmorit të Kombit, 
Invalidit, Veteranit, 

Pjesëtarit dhe të 
Internuarit të Luftës së 

UÇK-së 

68.153.533.14 
euro. 

S’ka informacion 

12 PSRK 

Tabela 6 – Profili i të akuzuarve për korrupsion dhe vlera e sekuestrimeve dhe konfiskimeve. 
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V. Trajtimi i rasteve të korrupsionit në sistemin gjyqësor  

a. Vendimet e gjykatave në rastet e korrupsionit sipas Mekanizmit Përcjellës të KPK  

Të dhënat e Mekanizmit Përcjellës të KPK-së tregojnë se Gjykatat e Kosovës gjatë kësaj periudhe 
raportuese (1 janar – 30 shtator 2018) kanë marrë vendime ndaj 22 personave të akuzuar nga PSh, 
lidhur me veprat penale të korrupsionit, nga të cilët ndaj 18 personave gjykatat kanë marrë 
aktgjykim dënues, ndaj tre personave gjykata ka hudhur aktakuzën para shqyrtimit kryesor dhe një 
i akuzuar është shpallur i pafajshëm përmes aktgjykimit lirues. 

Nga 18 personat e dënuar, gjykatat kanë shpallur fajtor 11 persona, ndaj të cilëve aktakuza është 
ngritur nga PSRK, tre (3) ndaj të cilëve aktakuza është ngritur nga PTh në Prishtinë dhe tre (3) 
ndaj të cilëve aktakuza është ngritur nga PTh në Ferizaj. Këto të dhëna nuk përputhen me të dhënat 
e KGJK-së dhe po ashtu me të dhënat e monitorimit të IKD-së. (Për më tepër, shih tabelën më 
poshtë.) 
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PSRK    11   11   
Prishtinë   4 2 1 1 
Prizren   4 1 3   
Pejë           
Gjilan           
Mitrovicë           
Ferizaj   3   3   
Gjakovë           
Total    22 3 18 1 

b. Vendimet e Gjykatave në rastet e korrupsionit sipas KGJK-së  

IKD ka analizuar të dhënat e dërguara nga Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor lidhur me 
lëndët e zgjidhura gjatë periudhës raportuese. Karakteristikë paraqitet fakti se të dhënat e këtyre 
institucioneve nuk përputhen dhe ka dallim jashtëzakonisht të madh lidhur me numrin e lëndëve 
të zgjidhura. Në bazë të të dhënave të KGJK-së, del se ka numër shumë më të madh të personave 
ndaj të cilëve gjykatat kanë shpallur aktgjykime në raport me të dhënat e publikuara nga KPK.  

Tabela 7 – Vendimet gjyqësore për rastet e korrupsionit  
sipas Mekanizmit Përcjellës në KPK.  
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Grafika 3 – Trajtimi i rasteve të korrupsionit nga Gjykatat  
Themelore gjatë nëntëmujorit 2018 (janar-shtator) 
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Grafika 4 – Mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit nga Gjykatat  
Themelore gjatë nëntëmujorit 2018 (janar-shtator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjykatat e Kosovës në fillim të vitit 2018 kanë trashëguar 305 lëndë të korrupsionit, përderisa 
gjatë periudhës raportuese (1 janar 2018 - 30 shtator 2018) kanë pranuar 105 lëndë të reja, që në 
total i bie se këto gjykata kanë pasur në punë në total 410 lëndë të korrupsionit.   
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422/339 168 65 233 7 7 16 0 32 13 5 8 88 1 144 
424 2 3 5 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 
425/340 55 13 68 3 4 4 0 2 1 1 0 15 0 53 
426/341 5 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 
428/343 42 10 52 5 3 3 0 6 1 0 2 20 1 31 
429/344 13 8 21 1 7 0 0 0 0 0 1 9 0 12 
430 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
431/345 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 
432/346 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
433/347 4 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 
434/348 9 4 13 0 2 3 0 0 0 0 0 5 0 8 
435/349 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
  305 105 410 17 25 26 0 45 15 6 11 145 4 261 

Tabela 8 – Vendimet gjyqësore për rastet e korrupsionit sipas KGJK. 

Sipas të dhënave të KGJK-së, del se gjykatat e Kosovës, gjatë kësaj periudhe raportuese kanë 
shpallur aktgjykime në 145 lëndë të korrupsionit, ku në 68 lëndë gjykatat kanë marrë aktgjykim 
dënues, prej të cilave në 17 raste dënim me burg, në 25 raste dënim me gjobë dhe në 26 raste dënim 
me kusht. 

Gjykatat gjatë kësaj periudhe raportuese kanë shpallur 45 aktgjykime liruese dhe 15 aktgjykime 
refuzuese.   

Gjykata më e ngarkuar më lëndë të korrupsionit është GjTh në Prishtinë me gjithsej 227 lëndë në 
punë gjatë periudhës raportuese, prej të cilave 183 lëndë të trashëguara nga vitet paraprake dhe 44 
lëndë të pranuara gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2018. GjTh në Prishtinë gjatë kësaj periudhe 
raportuese ka marrë aktgjykim dënues në 28 raste, prej të cilave në 7 raste dënim me burgim, në 9 
raste dënim me gjobë dhe në 12 raste dënim me kusht. Kjo gjykatë gjatë kësaj periudhe raportuese 
në 31 raste ka marrë aktgjykim lirues apo refuzues.   

GjTh në Gjilan ka gjithsej 58 lëndë në punë gjatë periudhës raportuese, prej të cilave 44 lëndë të 
trashëguara nga vitet paraprake dhe 14 lëndë të pranuara gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2018.  
Kjo gjykatë gjatë kësaj periudhe raportuese ka marrë aktgjykim dënues në 9 raste, prej të cilave në 
2 raste dënim me burgim, në 6 raste dënim me gjobë dhe në 1 rast dënim me kusht. Kjo gjykatë 
gjatë kësaj periudhe raportuese në 14 raste ka marrë aktgjykim lirues apo refuzues.   
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GjTh në Prizren ka gjithsej 24 lëndë në punë gjatë periudhës raportuese, prej të cilave 14 lëndë të 
trashëguara nga vitet paraprake dhe 10 lëndë të reja të pranuara gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 
2018.  Kjo gjykatë gjatë kësaj periudhe raportuese ka marrë aktgjykim dënues në 14 raste, prej të 
cilave në 4 raste dënim me burgim, në 4 raste dënim me gjobë dhe në 6 raste dënim me kusht. Kjo 
gjykatë gjatë kësaj periudhe raportuese në 6 raste ka marrë aktgjykim lirues apo refuzues.   

GjTh në Mitrovicë ka gjithsej 34 lëndë në punë gjatë periudhës raportuese, prej të cilave 27 lëndë 
të trashëguara nga vitet paraprake dhe 7 lëndë të reja të pranuara gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 
2018.  Kjo gjykatë gjatë kësaj periudhe raportuese ka marrë aktgjykim dënues në 2 raste, prej të 
cilave në 1 rast dënim me burgim dhe në 1 rast dënim me gjobë.  Kjo gjykatë gjatë kësaj periudhe 
raportuese në 5 raste ka marrë aktgjykim lirues apo refuzues.   

GjTh në Gjakovë ka gjithsej 23 lëndë në punë gjatë periudhës raportuese, prej të cilave 13 lëndë 
të trashëguara nga vitet paraprake dhe 10 lëndë të reja të pranuara gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 
2018.  Kjo gjykatë gjatë kësaj periudhe raportuese ka marrë aktgjykim dënues në 5 raste, prej të 
cilave në 1 rast dënim me burgim, në 2 raste dënim me gjobë dhe në 2 raste dënim me kusht. Kjo 
gjykatë gjatë kësaj periudhe raportuese në 9 raste ka marrë aktgjykim lirues apo refuzues.   

GjTh në Pejë ka gjithsej 28 lëndë në punë gjatë periudhës raportuese, prej të cilave 15 lëndë të 
trashëguara nga vitet paraprake dhe 13 lëndë të reja të pranuara gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 
2018.  Kjo gjykatë gjatë kësaj periudhe raportuese ka marrë aktgjykim dënues në pesë raste, prej 
të cilave në 1 rast dënim me burgim, në 2 raste dënim me gjobë dhe në 2 raste dënim me kusht. 
Kjo gjykatë gjatë kësaj periudhe raportuese në 7 raste ka marrë aktgjykim lirues apo refuzues.   

GjTh në Ferizaj ka gjithsej 16 lëndë në punë gjatë periudhës raportuese, prej të cilave 9 lëndë të 
trashëguara nga vitet paraprake dhe 7 lëndë të reja të pranuara gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 
2018.  Kjo gjykatë gjatë kësaj periudhe raportuese ka marrë aktgjykim dënues në pesë raste, prej 
të cilave në 1 rast dënim me burgim, në 1 rast dënim me gjobë dhe në 3 raste dënim me kusht. Kjo 
gjykatë gjatë kësaj periudhe raportuese nuk ka marrë asnjë aktgjykim lirues apo refuzues.   
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VI. Monitorimi i rasteve të korrupsionit në sistemin gjyqësor 

Retorika e përditshme e krerëve institucional, duke filluar prej kreut të shtetit e deri tek të gjithë 
bartësit e funksioneve prokuroriale e gjyqësore nuk dallon në fushën e luftimit të korrupsionit. 
Pa dallime ata vazhdimisht kanë dhënë premtime të fuqishme se “askush nuk është mbi ligjin” 
dhe se “korrupsioni do të luftohet pa kompromis”. Në praktikë, lufta kundër korrupsionit ka 
përfshirë kryesisht profilin e ulët dhe të mesëm të korrupsionit, ndërsa profili i lartë i 
korrupsionit mbetet i pandëshkuar. Në disa raste të ndjekjes së profilit të lartë, prokurorët kanë 
dështuar të argumentojnë aktakuzat e tyre në gjykata, duke kthyer luftën kundër korrupsionit 
në bumerang për sistemin e drejtësisë, duke humbur besimin e qytetarëve.  

IKD është organizata e vetme, e cila prej qershorit 2015 monitoron sistematikisht të gjitha 
rastet e veprave penale të korrupsionit në të gjitha Gjykatat Themelore të Republikës së 
Kosovës. Ekipi i monitoruesve të IKD-së, prej qershorit 2015, vazhdimisht në baza të 
përditësuara kanë vizituar të gjitha Gjykatat dhe Degët e Gjykatave Themelore për të 
monitoruar për së afërmi secilin proces gjyqësor që ndërlidhet me veprat penale kundër 
korrupsionit. Monitorimi ka përfshirë procesin e identifikimit të rasteve të korrupsionit në 
punë, caktimin dhe ndarjen në punë të lëndëve, informacionet se në cilën fazë të procedurës 
gjenden këto raste në gjykata dhe raportimin e tyre për publikun në baza ditore përmes 
uebfaqes.4 Sfidat në identifikimin e rasteve të korrupsionit, sigurimin e orarit të seancave 
gjyqësore si dhe sigurimin e të dhënave për rastet (ku përfshihet historiku i lëndës prej 
paraqitjes së kallëzimit penal deri tek mbajtja e seancave gjyqësore)  kanë qenë dhe mbesin të 
vazhdueshme për monitoruesit e IKD-së.5 Sidoqoftë, IKD pret që këto sfida të tejkalohen me 
kohë në praktikë, meqë KGJK dhe IKD kanë Memorandum të Bashkëpunimit6, i cili ka për 
qëllim lehtësimin e qasjes së monitoruesve të IKD-së në gjykata, si dhe komunikimin, 
bashkëpunimin                          dhe koordinimin sa më të mirë.  

Monitoruesit e IKD-së, nga 1 janari e deri më 30 shtator 2018 kanë monitoruar 848 seanca 
gjyqësore, ku përfshihen 255 raste të korrupsionit me 777 persona. (Shih tabelën më poshtë) 

                                                           
4 IKD në bashkëpunim me Radio Televizionin Publik bashkëprodhojnë emisionin e specializuar për fushën e 
sundimit të ligjit “Betimi për Drejtësi”. Krahas kësaj, është zhvilluar edhe portali “Betimi për Drejtësi”, në të cilin 
përveç hulumtimeve, analizave dhe debateve që zhvillohen në emision, publikohen në baza të përditësuara edhe 
raportet e monitoruesve të IKD-së për të gjitha rastet e korrupsionit. Raportimi bëhet në rubrikën e veçantë të 
portalit, të cilat gjenden në këtë link http://betimiperdrejtesi.com/lajme/  
5GjTh-të ende nuk kanë një sistem efikas dhe efektiv të azhurnimit të bazës së të dhënave për orarin e mbajtjes së 
seancave gjyqësore në përgjithësi dhe në veçanti për rastet e korrupsionit. Fillimisht, IKD ka vendosur komunikim 
përmes Kryetarëve të GjTh-ve dhe më pas përmes zëdhënësve të këtyre gjykatave, të cilët kanë informuar 
monitoruesit e IKD-së për orarin e caktimit të seancave gjyqësore për rastet e korrupsionit. Megjithatë, kjo 
praktikë nuk ka funksionuar në mënyrën më të mirë, sepse zëdhënësit kanë dërguar tek monitoruesit e IKD-së 
informacione jo të plota dhe jo të sakta për orarin e seancave, gjë që ka shkaktuar probleme për monitorimin e 
tyre. Ky komunikim përditë ka avancuar, megjithatë ende ka probleme praktike që ndërlidhen me orarin e 
seancave gjyqësore në rastet e korrupsionit. Duke parë këto sfida, IKD duke shfrytëzuar legjislacionin pozitiv për 
të pasur qasje në të gjitha informatat e nevojshme rreth këtyre rasteve, ka nënshkruar Memorandum të 
Bashkëpunimit KGJK, përmes të cilit mundësohet një qasje, komunikim, bashkëpunim dhe koordinim më i mirë 
në mes të monitoruesve të IKD-së dhe KGJK-së, përkatësisht të gjitha niveleve të Gjykatave dhe Kryetarëve.  
6 Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të KGJK-së dhe IKD-së është aprovuar unanimisht nga të gjithë anëtarët 
e KGJK-së në mbledhjen e mbajtur më 6 prill 2016, ndërsa është nënshkruar mes drejtuesve të KGJK-së dhe IKD-
së më 7 prill 2016.  Prishtinë, 7 prill 2016.  
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Grafika 5 – Rastet e korrupsionit të monitoruara nga IKD (1 janar – 30 shtator 2018). 

 

a) Analizë e rasteve të monitoruara për nëntëmujorin 2018  
Në këtë raport, subjekt i hulumtimit dhe analizës janë rastet e korrupsionit të monitoruara gjatë 
nëntëmujorit të këtij viti (janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht dhe shtator 
2018), ndërsa rastet tjera do të trajtohen në raportin e radhës. Sa i përket këtij nëntëmujori, IKD 
ka monitoruar 848 seanca gjyqësore, ku përfshihen 255 raste të korrupsionit me 777 persona. 
Prej këtyre seancave të monitoruara, 597 janë mbajtur kurse 251 janë shtyrë. (Shih grafikonin 
më poshtë) 

Grafika 6 – Seancat gjyqësore të monitoruara gjatë periudhës 1 janar - 30 shtator 2018. 
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Numri më i madh i seancave gjyqësore të monitoruara përfshinë GjTh në Prishtinë, me 476 
seanca të monitoruara, prej tyre 326 seanca janë mbajtur, ndërsa 150 seanca janë shtyrë. GjTh 
në Gjilan pason me 130 seanca gjyqësore të monitoruara, prej tyre 89 seanca janë mbajtur, 41 
seanca janë shtyrë. Në GjTh në Prizren janë monitoruar 62 seanca gjyqësore, prej tyre 54 
seanca janë mbajtur, 8 seanca janë shtyrë. Në GjTh në Gjakovë janë monitoruar 52 seanca 
gjyqësore, prej tyre 41 seanca janë mbajtur, 11 seanca janë shtyrë. Numri më i vogël i rasteve 
të caktuara të korrupsionit i referohet GjTh në Ferizaj me 48 seanca gjyqësore të monitoruara 
prej të cilave 37 seanca janë mbajtur, ndërsa 11 seanca janë shtyrë. GjTh  në Pejë me 46 seanca 
gjyqësore të monitoruara, prej të cilave 27 seanca janë mbajtur ndërsa 11 seanca janë shtyrë, 
si dhe GjTh në Mitrovicë me 34 seanca gjyqësore të monitoruara, ku 23 seanca janë mbajtur, 
ndërsa 11 seanca janë shtyrë. 

IKD ka nxjerrë arsyet e mosplotësimit të kushteve ligjore për mbajtjen e 251 seancave, për të 
parë se çfarë po ndikon më shumë në shtyrjen e seancave gjyqësore për rastet e korrupsionit.
(Shih tabelën më poshtë)  
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Prishtinë 44 6 14 4 24 1 1 12 8   3 33 150 
Prizren 2       1       1     4 8 
Pejë 2   2 2 3 1           9 19 
Gjilan 9 2 5   5     7     1 12 41 
Mitrovicë 3 2 2 2 1 1             11 
Ferizaj 1 1 1 1 1     4       2 11 
Gjakovë 3     2 1     1 2     2 11 
Total 64 11 24 11 36 3 1 24 11  0 4 62 251 

Tabela 9  - Arsyet e shtyrjes së seancave gjyqësore të rasteve të korrupsionit të monitoruara gjatë 
nëntëmujorit 2018. 

Shprehur në përqindje, del se numri më i madh i seancave janë shtyrë për shkak të mungesës 
së të akuzuarve, për shkak të mungesës së prokurorit, për shkak të mungesës së gjykatësve dhe 
mungesës së më shumë se një pale në procedurë. IKD sjell sipas grafikës së më poshtme 
përqindjen e arsyeve të shtyrjes së 251 seancave gjyqësore. 



25 
 

                  Grafika 7 - Arsyet e shtyrjes së seancave gjyqësore të rasteve të korrupsionit të monitoruara      
                                                                             gjatë nëntëmujorit 2018. 

a) Profili i personave të akuzuar dhe gjykuar në rastet e korrupsionit në nëntëmujorin 
2018

Profili i 777 personave të akuzuar në këto 255 raste të korrupsionit të monitoruara nga IKD 
gjatë kësaj periudhe raportuese (janar-shtator 2018) është kryesisht i ulët dhe i mesëm dhe 
vetëm një numër i kufizuar i personave të akuzuar i takon profilit të lartë.     
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Grafika 8 - Profili i 7777 personave të akuzuar për vepra penale të korrupsionit  
në GjTh gjatë periudhës raportuese (janar-shtator 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Nga 30 personat e akuzuar për korrupsion, që i takojnë profilit të lartë, disa prej tyre janë të përfshirë në më 
shumë se një rast, si: ish-Kryetari i Komunës së Kllokotit Sasha Mirkoviq i cili është i përfshirë në shtatë raste, 
dhe ish-Sekretari i Përhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj i cili është i përfshirë në dy raste.  
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VII. Analizë e veçantë e trajtimit të rasteve 
           të profilit të lartë të korrupsionit 
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8“Rasti i Ukës Rugovës dorëzohet te vendorët, caktimi i seancave në pritje të përgjigjes nga Supremja”. Betimi 
për Drejtësi. 30 janar 2018. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/rasti-i-ukes-rugoves-dorezohet-te-
vendoret-caktimi-i-seancave-ne-pritje-te-pergjigjes-nga-supremja/ )

Vepra penale: “Krim i organizuar”, “Kontrabandimi me migrantë”, “Posedim i paautorizuar i 
armëve”, “Ushtrim i ndikimit”, “Mashtrim”, “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”

Kryetar i Trupit Gjykues: Fillimisht ka qenë Vitor Pardal, pastaj Vladimir Mikula, kurse tash
rasti ka kaluar tek vendorët, ku KTGJ është Naime Krasniqi – Jashanica 

Prokuror: Fillimisht ka qenë Andrew Hughes, pastaj Allen Cansick, kurse tani rasti ka kaluar tek
prokurorja vendore Florije Salihu – Shamolli 

Të pandehur: Ukë Rugova, Izet Beqiri, Florjan Petani, Qefser Baholli, Astrit Haraqija, Fitim
Beqiri, Azad Beqiraj, Liridona Beqiri, Kujtim Avdyli, Ragip Gashi, Visar Beqiri Hamza Beqiri,
Azem Koskoviku, Edison Idrizaj, Beg Shaqiri, Hasan Shaqiri, Driton Voca, Valon Selimi, Fadil
Ahmeti dhe Haxhi Islami. 

PSRK më 18 nëntor 2013 kishte marrë aktvendim për fillimin e hetimeve në rastin kundër Ukë 
Rugovës dhe të tjerëve. Më 18 maj 2016, PSRK kishte ngritur aktakuzë ndaj Ukë Rugovës, ish-
deputet i Kuvendit të Kosovës dhe Astrit Haraqisë, ish-Ministër, lidhur me dyshimin për kryerjen
e veprave penale: “krim i organizuar”; “kontrabandim me migrantë”; “posedim i paautorizuar i
armëve”; “ushtrim i ndikimit”; “mashtrim”; dhe “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.
Aktakuza e PSRK-së e ngarkon Ukë Rugovën se gjatë periudhës maj 2011 deri në shkurt 2014 ka
menaxhuar një grupi kriminal, duke furnizuar individë me viza shengen të BE-së, nga Ambasada
Italiane në Prishtinë. Të gjitha këto viza dyshohet se janë marrë në mënyrë të paligjshme nëpërmjet
shtrembërimit apo korrupsionit.

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore 

Rasti Ukë Rugova dhe të tjerët hyn në kuadër të rasteve të luftimit të korrupsionit të nivelit të lartë.
Ky rast ishte ndjekur dhe gjykuar fillimisht nga prokurorë dhe gjykatës të EULEX-it, kurse në
janar të 2018 ka kaluar tek vendorët.8

Përderisa aktakuza ishte ngritur më 18 maj 2016, në bazë të nenit 242 pika 4 e KPPK-së gjyqtari 
i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton menjëherë shqyrtimin fillestar, i cili duhet të 
mbahet brenda tridhjetë (30) ditëve pas ngritjes së aktakuzës. Ky afat ligjor është shkelur në 
mënyrë të vazhdueshme nga ana e trupit gjykues të udhëhequr nga gjykatësi i EULEX-it. 



Shqyrtimi i parë në këtë rast është caktuar më 25 gusht 2016, apo mbi tre muaj pas ngritjes së 
aktakuzës. Mbajtja e këtij shqyrtimi është shtyrë disa herë, respektivisht më 30 gusht, 6 tetor, 
29 nëntor 2016 dhe 18 janar 2017. Neni 245 paragrafi 5 i KPPK-së, përcakton se gjatë 
shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton shqyrtimin e 
dytë jo më herët se tridhjetë (30) ditë pas shqyrtimit fillestar dhe jo më vonë se dyzet (40) ditë 
pas shqyrtimit fillestar. Në të kundërtën, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
mund të kërkojë vetëm paraqitjen e propozimeve deri në datën e caktuar, e cila nuk mund të 
jetë më vonë se tridhjetë (30) ditë nga shqyrtimi fillestar.  

GjTh në Prishtinë, më 27 mars 2017, kishte refuzuar ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve për 
hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave. Ky aktvendim i gjykatës së shkallës së parë, 
ishte vërtetuar më 25 shtator 2017 edhe nga Gjykata e Apelit.9  Kërkesë për mbrojtje të 
ligjshmërisë në Gjykatën Supreme, kishin ushtruar mbrojtësit e të akuzuarve Izet Beqiri dhe 
Visar Beqiri, mirëpo, këto kërkesa ishin refuzuar nga ana e Supremes në shkurt të vitit 
2018.10  

Seanca e fundit për këtë rast, pas konfirmimit të aktakuzës, ishte mbajtur më 22 nëntor 2017, 
kurse që nga ajo kohë, nuk është mbajtur asnjë seancë tjetër, pasi sipas gjykatës, kjo lëndë 
nuk hyn në grupin e lëndëve me prioritet.11  

Dëmi i pretenduar: 1.668.000 deri 2,224.000 euro.  

Sekuestrimi dhe Konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë.  

 

 

 

 

 

9 “Gjykata e Apelit vendos që Ukë Rugova, Astrit Haraqija dhe të tjerët të gjykohen për rastin e vizave italiane”. 
Betimi për Drejtësi. 12 tetor 2017. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-e-apelit-vendos-qe-uke-
rugova-astrit-haraqija-dhe-te-tjeret-te-gjykohen-per-rastin-e-vizave-italiane/ ) 
10 “Supremja refuzon kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë në rastin e Ukë Rugovës dhe të tjerëve, së shpejti 
caktohen seancat”. Betimi për Drejtësi. 21 mars 2018. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/supremja-
refuzon-kerkesat-per-mbrojtje-te-ligjshmerise-ne-rastin-e-uke-rugoves-dhe-te-tjereve-se-shpejti-caktohen-
seancat/ ) 
11 “Gjykata nuk e ka prioritet gjykimin e Ukë Rugovës dhe të tjerëve, për rreth tetë muaj nuk caktohet asnjë 
seancë ”. Betimi për Drejtësi. 12 qershor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-nuk-e-ka-
prioritet-gjykimin-e-uke-rugoves-dhe-te-tjereve-per-rreth-tete-muaj-nuk-caktohet-asnje-seance/  
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Më 15 qershor 2016, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit kishte ngritur aktakuzë kundër ish-
ministrit të Shëndetësisë, Ferid Agani, Sekretarit të Përgjithshëm të MSh-së, Gani Shabani 
dhe 62 personave të tjerë, për veprat penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, 
“Marrje e ryshfetit”, “Dhënie e ryshfetit”, “Trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor”, “Ushtrimi 
i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore dhe farmaceutike” dhe “Shmangia nga tatimi”.  

Në këtë çështje penale hetimet fillimisht janë zhvilluar ndaj 116 personave fizikë dhe 4 
personave juridikë. Pas hetimeve, për 56 persona fizik nuk ishin plotësuar kushtet ligjore që të 
përfshihen në këtë aktakuzë, andaj për të njëjtit edhe kishin pushuar hetimet. Karakteristikë e 
këtij rasti është ngritja e aktakuzës nga prokurori i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, në 
kundërshtim me ligjin dhe praktikën gjyqësore në Kosovë, gjetje kjo të cilën e ka ngritur IKD 
në raportet paraprake.12

Shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 19 maj 2017, si dhe më 25 maj 2017 për njërin nga të 
akuzuarit që kishte munguar në seancën e 19 majit. Kërkesat e mbrojtësve të të akuzuarve për 
hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave, ishin refuzuar nga ana e gjykatës së shkallës 
së parë më 31 korrik 2017, kurse, pas ankesave që mbrojtësit kishin ushtruar në Gjykatën e 
Apelit, kjo e fundit, në tetor 2017 e kishte kthyer rastin në rivendosje.13

Pas kthimit të rastit në rivendosje, më 26 shkurt 2018, kryetarja e trupit gjykues, Shadije 
Gërguri, për qëllim të efikasitetit të çështjes, kishte veçuar procedurën në tri pjesë. Që nga ajo 

12 “Luftë, persekutim apo amnisti në emër të luftës kundër korrupsionit?”. Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Dhjetor 2017. (Shih linkun http://kli-ks.org/lufte-persekutim-apo-amnisti-ne-emer-te-luftes-kunder-korrupsionit/
) 
13  “Apeli e kthen në rivendosje rastin “Stenta”. Betimi për Drejtësi. 2 nëntor 2017. (Shih linkun
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-e-kthen-ne-rivendosje-rastin-stenta/ ) 

Vepra penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”

Kryetar i Trupit Gjykues: Shadije Gërguri 

Prokurore: Florije Salihu-Shamolli 
Të pandehur: Ferid Agani dhe Gani Shabani

Deri më tani katër prokurorë janë ndërruar me lëndën "Stenta". Karakteristikë tjetër e rastit është
se prokurori i shtetit që ka ngritur aktakuzën nuk e përfaqëson atë dhe nuk e mbron atë. Aktakuza 
është dorëzuar në muajin qershor 2016, por leximi i saj nuk ishte bërë një kohë meqë prokuroria
nuk i kishte dorëzuar provat për të gjithë të pandehurit në gjuhën që ata e kuptojnë. Kjo kishte
rezultuar me 5 seanca të shtyra.  
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14 “Pas veçimit të procedurës ndaj tyre, sërish deklarohen të pafajshëm ish-ministri Agani dhe ish-sekretari 
Shabani”. Betimi për Drejtësi. 26 shkurt 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/pas-vecimit-te-
procedures-ndaj-tyre-serish-deklarohen-te-pafajshem-ish-ministri-agani-dhe-ish-sekretari-shabani/ ) 
15“Përfshihet gabimisht në aktakuzën e rastit “Stenta”, lirohet nga ndjekja penale Afrim Bekteshi”.  Betimi për 
Drejtësi. 28 shkurt 2017.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/perfshihet-gabimisht-ne-aktakuzen-e-rastit-
stenta-lirohet-nga-ndjekja-penale-afrim-bekteshi/ ) 

kohë, Ferid Agani dhe Gani Shabani gjykohen veçmas si një rast, Gani Bajraktari dhe të 
akuzuarit tjerë, kryesisht mjekë, që bëjnë pjesë në dispozitivat tre dhe katër të aktakuzës, janë 
duke u gjykuar veçmas, kurse, Ali Hocaoglu dhe të akuzuarit tjerë që përfshihen nga 
dispozitivi katër deri në dispozitivin 10 të aktakuzës do të gjykohen veçmas.14  

Asnjë nga të akuzuarit nuk e kishin pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar të mbajtur më 26 
shkurt 2018, kurse, kërkesat e tyre për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave ishin 
refuzuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Në rastin e Ferid Aganit dhe Gani Shabanit, si 
dhe në rastin tjetër Gani Bajraktari etj. aktakuza ishte konfirmuar edhe nga Gjykata e Apelit 
dhe këto raste tanimë janë në fazën e shqyrtimit gjyqësor, kurse për rastin Ali Hocaoglu etj, 
rasti është kthyer në rivendosje nga Gjykata e Apelit pas ankesave të mbrojtësve të të 
akuzuarve. Në ndërkohë, për shkak se ka ndërruar jetë, ka pushuar procedura penale ndaj 
njërit nga të akuzuarit në këtë rast, Bedri Zaiti. 

Të tri këto raste, janë të shënjestruara për liberalizim të vizave.  

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore 

Kallëzimi penal në rastin “Stenta” është ngritur më 26 maj 2014, kurse aktvendimi për fillimin e 
hetimeve më 16 qershor 2014. Aktakuza është ngritur më 14 qershor 2016. Shqyrtimi fillestar në 
rastin “Stenta” është caktuar më 21 tetor 2016, respektivisht me tre muaj vonesë apo jashtë afatit 
të përcaktuar me KPPK. Karakteristikë për këtë rast është edhe seanca e shtyrë më 28 shkurt 2017. 
Në këtë seancë gjyqësore në shqyrtim të parë gjyqtarja e rastit, Shadije Gërguri, kishte sqaruar se 
prokuroria me shkresë të veçantë ka njoftuar gjykatën se Afrim Bekteshi kishte qenë i përfshirë në 
hetimet për këtë rast, por ndaj tij nuk ishin gjetur elemente të veprës penale dhe i njëjti nuk ishte 
pjesë e akuzës.15 Mënyra e ngritjes së aktakuzës dhe tërheqja nga ndjekja penale ndaj Afrim 
Bekteshit, dëshmon jo-seriozitetin e prokurorisë në trajtimin e rasteve të korrupsionit. Po ashtu 
arsyetimi i prokurorisë për gabim teknik në ngritjen e aktakuzës, bie në kundërshtimin me 
obligimin ligjor që ka Prokurori i Shtetit sipas nenit 48 të KPPK-së, i cili përcakton se është 
detyrim i prokurorit që gjatë hetimit të veprave penale, të analizojë provat dhe faktet fajësuese dhe 
shfajësuese dhe të sigurojë që hetimi të kryhet, duke respektuar në tërësi të drejtat e të 
pandehurit.  

Dëmi i pretenduar: 5.000.000 Euro.  

Sekuestrimi dhe Konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë.
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Prokurori i EULEX-it në PSRK më 17 nëntor 2016, ka ngritur aktakuzë ndaj Emrush Thaçit 
dhe 23 personave të tjerëve, në lidhje me vepra penale të kryera gjatë gjykimit të rastit
‘Drenica’. Njëzetë e katër të pandehur akuzohen për një numër veprash që kanë të bëjnë me 
trajtimin e të burgosurve nga ana e Shërbimit Korrektues të Kosovës, ikjen e të burgosurve 
nga Spitali i Prishtinës në maj të vitit 2014, kujdesin mjekësor që iu është dhënë disa të 
burgosurve, dhe kërcënimin e dëshmitarëve gjatë gjykimit të rastit ‘Drenica’. Në këtë rast, 11 
pjesëtarë të Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe një mjek përballen me akuzën e 
“keqpërdorimit të pozitës apo autorizimit zyrtar” dhe akuzën e “lirimit të paligjshëm të 
personave të privuar nga liria”. Ikja e të burgosurve dhe keqpërdorimi i kujdesit mjekësor që 
iu është ofruar disa të burgosurve po ashtu janë të përfshira në këtë aktakuzë të ngritur.16

16 “Komunikatë për media”. Prokurori i Shtetit. 17 nëntor 2016. (Shih linkun http://www.psh-
ks.net/sq/lajme/psrk-ja-ngrite-aktakuze-per-nje-rast-ku-perfshihen-veprat-keqperdorim-i-pozites-apo-
autorizimeve-zyrtare-ikja-e-personave-te-privuar-nga-liria-mundesimi-i-ikjes-se-personave-te-privuar-nga-liria-
lirimi-i-paligjshem-i-personave-te-privuar-nga-liria-pengimi-i-deshmive-apo-i-procedurave-zyrtare-kercenimi-
gjate-procedurave-penale-dhe-pjesemarrja-ne-grup-te-organizuar-kriminal-apo-organizimi-i-grupit-te-
organizuar-kriminal )



##"
"

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Edhe pse aktakuza është ngritur më 17 nëntor 2016, shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte 
caktuar tek më 25 shtator 2017, apo 10 muaj pas ngritjes së aktakuzës, por kjo seancë kishte 
dështuar,  ashtu siç kishte dështuar të mbahet edhe më 7 dhe 24 nëntor 2017, për shkak të 
mungesës së vazhdueshme të të akuzuarve në seanca. Përfundimisht, më 6 dhjetor 2017, ishte 
arritur të mbahet shqyrtimi fillestar, ku të gjithë të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm për 
akuzat me të cilat ngarkohen.17 Ky shqyrtim fillestar ishte mbajtur mbi një vit pas afatit të 
përcaktuar në KPPK për mbajtjen e shqyrtimit fillestar. Shqyrtim i dytë në këtë rast, ishte 
mbajtur më 2 shkurt 2018, duke shkelur prapë, afatin e paraparë me nenin 245, paragrafi 5 i 
KPPK-së. Aktakuza ndaj Emrush Thaqit, Sami Lushtakut dhe të tjerëve, ishte konfirmuar 
nga ana Gjykatës Themelore në Prishtinë në prill të 2018 si dhe nga Apeli në korrik të po të 
njëjtit vit. 18Aktualisht, rasti ndodhet në fazën e shqyrtimit gjyqësor.  

Ky rast, ishte ndjekur dhe gjykuar fillimisht nga EULEX, kurse, në vitin 2018 ka kaluar tek 
vendorët.  

Dëmi i pretenduar: Nuk ka dëm të përcaktuar në aktakuzë 

Sekuestrimi dhe Konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
17 “Sami Lushtaku deklarohet i pafajshëm për arratisjen e tij nga QKUK-ja, thotë se nuk i beson drejtësisë së 
EULEX-it”. Betimi për Drejtësi. 6 dhjetor 2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/sami-lushtaku-
deklarohet-i-pafajshem-per-arratisjen-e-tij-nga-qkuk-ja-thote-se-nuk-i-beson-drejtesise-se-eulex-it/ ) 
18 “Apeli vërteton aktakuzën në rastin e arratisjes së Sami Lushtakut nga QKUK-ja.” Betimi për Drejtësi. 3 
korrik 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/apeli-verteton-aktakuzen-ne-rastin-e-arratisjes-se-sami-
lushtakut-nga-qkuk-ja/ ) 
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Sipas aktakuzës, gjatë procesit të ndarjes së banesave me qira, në pronësi të Komunës së 
Klinës, kanë bërë marrëveshje politike (PDK, LDK, AAK DHE LDD), për shpërndarjen e 
banesave. Pas kësaj marrëveshje, të pandehurit kanë ndikuar në procesin e vendimmarrjes, ku 
kanë anashkaluar aplikantët me gjendje të rëndë ekonomike dhe kanë shpërblyer shokët e tyre 
partiak me banesa. Sipas prokurorisë, dy të pandehurit Esat Rraci dhe Fadil Gashi, duke 
shfrytëzuar dispozitat e Ligjit për shitjen e banesave, në të cilat ekziston e drejta banesore, 
kishin paraqitur kërkesa me shkrim për blerjen e banesave, të cilat u ishin ndarë atyre. Por, si 
rezultat i hetimeve, procesi i blerjes ishte pezulluar. Prokuroria akuzon të pandehurin Sokol 
Bashota po ashtu se në periudhën janar 2009 deri në qershor 2016, në cilësi të Kryetarit të 
Klinës, ka falsifikuar me qëllim ose nuk ka përfshirë të dhënat ose informacionet, kur ka 
paraqitur deklarimet e tij pasurore në AKK. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

PSRK kishte ngritur aktakuzë me 4 gusht 2016, kurse shqyrtimi fillestar ishte caktuar në 
GjTh në Pejë vetëm më 12 dhjetor 2016, apo më shumë se tre muaj pas afatit 30 ditor të 
përcaktuar me KPPK, për mbajtjen e shqyrtimit fillestar pas ngritjes së aktakuzës. Shqyrtimi i 
dytë lidhur me këtë rast ishte caktuar më 23 janar 2017, por ishte shtyrë për arsye se 
prokurorja Valeria Bolici, ka deklaruar në seancë gjyqësore se nuk ka pranuar asnjë shkresë 
tjetër lidhur me kundërshtimet e provave të paraqitura nga palët, përveç ato të të akuzuarit 

Më 25 nëntor 2013, AKK kishte parashtruar kallëzim penal lidhur me dyshimet për keqpërdorim 
në Komunën e Klinës. Më 24 shkurt 2014, Prokuroria kishte marrë aktvendim për fillim të
hetimeve, kurse më 4 gusht 2016, prokurori i EULEX-it kishte ngritur aktakuzë kundër Sokol
Bashotës, Kryetar i Klinës dhe tre të tjerëve për “Keqpërdorim i pozitës apo autorizimeve”, “Mos
raportim ose raportim i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i
detyrimeve financiare”.
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Bashota.19 Më 31 mars 2017, gjykimi ndaj Bashotës dhe të tjerëve kishte filluar rishtas 
për shkak të ndryshimit dhe zgjerimit të akuzës që ishte bërë nga prokurorja speciale, 
Valeria Bolici.20  

Shqyrtim i dytë në këtë rast ishte mbajtur tre muaj më vonë, më 30 qershor 2017, duke 
shkelur prapë afatin e paraparë me nenin 245, paragrafi 5 i KPPK-së.Më 30 nëntor 2017, 
gjykata e shkallës së parë kishte refuzuar kërkesat për hudhje të aktakuzës nga të akuzuarit, 
por, pas ankesave të mbrojtësve të të akuzuarve, Gjykata e Apelit, në mars 2018, e kishte 
kthyer lëndën në rivendosje. 21 

Edhe pas kthimit të lëndës në rivendosje, gjykata e shkallës së parë, më 19 prill 2018 kishte 
vendosur njëjtë si herën e parë, duke refuzuar sërish kërkesat e të akuzuarve për hudhje të 
aktakuzës. Ky vendim i shkallës së parë, ishte vërtetuar edhe nga Gjykata e Apelit, në maj 
2018. 22 

Pas konfirmimit të aktakuzës e deri në fund të muajit tetor 2018, në këtë rast janë caktuar 
gjashtë seanca gjyqësore, prej të cilave, tre kanë dështuar të mbahen. Në seancën e 3 dhjetorit 
2018, gjykata kishte vendosur që të bëhet një ekspertizë financiare për të përcaktuar lartësinë 
e çmimit të banesave të cilat janë objekt i aktakuzës.23 

Dëmi i pretenduar: Nuk ka dëm të përcaktuar në aktakuzë  

Sekuestrimi dhe Konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë.   

 

 

 

 

 

19 “Prokurorja nuk i ka pranuar të gjitha shkresat për kundërshtimin e provave, shtyhet shqyrtimi i dytë në 
rastin e kryetarit të Klinës dhe tre të akuzuarve tjerë”. Betimi për Drejtësi. 23 janar 2017.  (Shih linkun 
http://betimiperdrejtesi.com/prokurorja-nuk-i-ka-pranuar-te-gjitha-shkresat-per-kundershtimin-e-provave-
shtyhet-shqyrtimi-i-dyte-ne-rastin-e-kryetarit-te-klines-dhe-tre-te-akuzuarve-tjere/ ) 
20“Nis prej fillimi gjykimi ndaj kryetarit të Klinës, Sokol Bashot”. Betimi për Drejtësi. 31 mars 2017.  (Shih 
linkun https://betimiperdrejtesi.com/nis-prej-fillimi-gjykimi-ndaj-kryetarit-te-klines-sokol-bashota/ ) 
21 “Apeli e kthen në rivendosje rastin ndaj ish-kryetarit të Klinës, Sokol Bashota”. Betimi për Drejtësi. 10 mars 
2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/apeli-e-kthen-ne-rivendosje-rastin-ndaj-ish-kryetarit-te-klines-
sokol-bashota/ ) 
22 “Apeli konfirmon aktakuzën ndaj ish-kryetarit të Klinës, Sokol Bashota dhe të tjerëve”. Betimi për Drejtësi. 
30 maj 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/apeli-konfirmon-aktakuzen-ndaj-ish-kryetarit-te-klines-
sokol-bashota-dhe-te-tjereve/ ) 
23 “Caktohet ekspertizë financiare në gjykimin ndaj Sokol Bashotës dhe të tjerëve”. Betimi për Drejtësi. 3 
dhjetor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/caktohet-ekspertize-financiare-ne-gjykimin-ndaj-sokol-
bashotes-dhe-te-tjereve/ ) 
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PSRK më 12 prill 2016, kishte nxjerrë aktvendim për fillim të hetimeve kurse më 10 prill 
2018, kishte ngritur aktakuzë për “keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar” si dhe 
“përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare”, kundër ish-kryetarit të Komunës së Gjakovës, 
Pal Lekaj. Ai, akuzohet se pa bazë ligjore ka dhënë subvencione në bujqësi mbi 630 mijë 
euro.24  Bashkë me Lekajn, akuzohen edhe Ismet Isufi, Pashk Syla, Bekim Syla, Teuta 
Mejzini dhe Dafina Thaqi, se duke vepruar si zyrtarë të Komunës së Gjakovës, kanë 
keqpërdorur pozitat e tyre zyrtare gjatë shpërndarjes së subvencioneve.25

 Pal Lekaj dhe Ismet Isufi, akuzohen se gjatë periudhës 2008-2014, duke vepruar në cilësinë e 
personave zyrtarë, i pari në cilësinë e kryetarit të Komunës së Gjakovës, ndërsa i dyti si 
drejtor i Drejtorisë për Bujqësi, kanë shpërndarë subvencione, përmes kompanisë “UNION-
VL”, në kundërshtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike. Sipas aktakuzës, 
subvencionet janë autorizuar nga të akuzuarit pa mbikëqyrje nëse pagesat janë bërë ndaj 
fermerëve dhe duke mos pasur fare kontratë me kompaninë “UNION-VL”, me ç’rast rreth 
40% e mbi tre mijë fermerëve nuk kanë pranuar fare pagesat që janë autorizuar ndaj tyre.  

Ndërsa, të pandehurit Pashk Syla, Bekim Syla, Teuta Mejzini dhe Dafina Thaqi, akuzohen se 
duke e qenë në cilësinë e kryetarëve dhe anëtarëve të komisioneve për mbikëqyrjen e 
shpërndarjes së subvencioneve, kanë përpiluar raporte se kinse shpërndarja në teren e 
subvencioneve është bërë ashtu siç duhet, megjithëse rreth 40% e aplikuesve nuk kanë 
pranuar subvencionet. Në këtë rast, akuzohet e dhe Veli Hajdaraga, i cili, sipas prokurorisë, 
gjatë periudhës 2008-2015, ka dhënë informacione të pasakta se kinse të gjithë aplikuesit për 

24 “Ekskluzive: Ngritet aktakuzë për korrupsion ndaj Pal Lekajt”. Betimi për Drejtësi. 12 prill 2018. (Shih 
linkun https://betimiperdrejtesi.com/ekskluzive-ngritet-aktakuze-per-korrupsion-ndaj-pal-lekajt/) 
25“Pal Lekaj akuzohet se ka dhënë mbi 630 mijë euro subvencione pa bazë ligjore”. Betimi për Drejtësi. 24 prill
2018. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/pal-lekaj-akuzohet-se-ka-dhene-mbi-630-mije-euro-
subvencione-pa-baze-ligjore/ ) 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autorizimeve zyrtare”; “Përvetësim gjatë ushtrimit të 
detyrës zyrtare”; “Mashtrimi lidhur me subvencione”; “Shmangie nga tatimi”

Kryetar i Trupit Gjykues: Shaqir Zika 
Prokuror: Faik Halili  

Të pandehur: Pal Lekaj; Pashk Syla; Bekim Syla; Teuta Mejzini; Dafina Thaqi; Veli Hajdaraga
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subvencione kanë pranuar subvencionet dhe ka lejuar që në vend të fermerëve që kanë 
qenë në lista për të marrë subvencione, të marrin persona tjerë pa pasur të drejtë.26 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

GjTh në Gjakovë, kishte caktuar shqyrtimin fillestar për këtë rast më 31 maj 2018, apo 21 
ditë pas afatit 30 ditor të përcaktuar me KPPK për mbajtjen e shqyrtimit fillestar pas ngritjes 
së aktakuzës.27 Më 16 korrik 2018, gjykata e shkallës së parë kishte vendosur që ta hudh 
poshtë akuzën për sa i përket veprës penale “përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare” 
ndaj Pal Lekajt, Isuf Isufit, Pashk Sylës, Bekim Sylës, Teuta Mejzinit dhe Dafina Thaqit. E 
njëjta gjykatë e kishte konfirmuar akuzën ndaj Lekajt për sa i përket veprës penale 
“keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe 
mashtrim lidhur me subvencione, aktakuza është konfirmuar edhe ndaj të akuzuarve të tjerë, 
Ismet Isufi, Pashk Syla, Bekim Syla, Teuta Mejzini, Dafina Thaqi dhe Veli Hadaraga.28  

Në muajin nëntor të vitit 2018, Gjykata e Apelit e ka kthyer në rivendosje rastin ndaj Lekajt 
dhe të tjerëve për sa i përket veprës penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, për të cilën 
pikë, GjTh në Gjakovë e kishte konfirmuar aktakuzën, pasi sipas vlerësimit të Apelit, gjykata 
e shkallës së parë nuk ka dhënë arsye të mjaftueshme kur e kishte konfirmuar akuzën për 
veprën penale të keqpërdorimit të pozitës ndaj të akuzuarve dhe kishte refuzuar ankesat e 
mbrojtësve të tyre. Kurse, sa i përket veprës tjetër për të cilën edhe Themelorja kishte hudhur 
këtë pikë të aktakuzës, të njëjtën gjë e ka vërtetuar edhe Apeli.29 

Dëmi i pretenduar: Mbi 630.000 euro. 

Sekuestrimi dhe konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë.   

 

 

 

 

 

 

 
27  “Ish-kryetari i Gjakovës, Pal Lekaj dhe të tjerët deklarohen të pafajshëm për korrupsion”. Betimi për 
Drejtësi. 31 maj 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ish-kryetari-i-gjakoves-pal-lekaj-dhe-te-tjeret-
deklarohen-te-pafajshem-per-korrupsion/ ) 
28“Hudhet pjesërisht aktakuza ndaj ministrit Pal Lekaj”.  Betimi për Drejtësi. 24 korrik 2018.  (Shih linkun 
https://betimiperdrejtesi.com/hudhet-pjeserisht-aktakuza-ndaj-ministrit-pal-lekaj/ ) 

29 “Apeli e kthen në rivendosje rastin e Pal Lekajt për keqpërdorim pozite, vërteton hudhjen e akuzës për 
përvetësim”. Betimi për Drejtësi. 27 nëntor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/apeli-e-kthen-ne-
rivendosje-rastin-e-pal-lekajt-per-keqperdorim-pozite-verteton-hudhjen-e-akuzes-per-pervetesim/ 
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PTh në Prizren, më 26 dhjetor 2017, kishte filluar hetimet kundër tre të akuzuarve të lartcekur 
si dhe Avni Bytyqit, kurse më 22 tetor 2018, ka ngritur aktakuzë kundër ish-kryetarit të 
Komunës së Suharekës, Sali Asllanaj si dhe Sherif Berishës në cilësinë e drejtorit të 
Drejtorisë Komunale të Arsimit në Suharekë dhe Milazim Hajdarit, në cilësinë e drejtorit të 
ShFMU “Bajram Curri. Ndaj të pandehurit Avni Bytyqi, ishin pushuar hetimet.  

Sipas aktakuzës, të pandehurit dyshohen se duke e shfrytëzuar pozitën zyrtare, i tejkalojnë 
kompetencat e tyre me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personin tjetër, lidhur 
me Marrëveshjen për Mirëkuptim dhe Bashkëfinancim ndërmjet Komunës së Suharekës dhe 
OJQ-së “Kosovo Hope” për projektin “Transporti i nxënësve”, duke shkelur Ligjin e 
Prokurimit Publik nr.04/L-042, Ligjin për menaxhimin e financave publike nr.03/L-048, si 
dhe Rregulloren financiare nr.01/2013, me ç’rast i shkaktojnë dëm buxhetit të Kosovës në 
shumën totale prej 10.556.00 euro.30

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Ky rast gjendet ende në fazën fillestare. Shqyrtimi fillestar, është mbajtur  më 19 nëntor 2018, 
brenda afatit 30 ditor të përcaktuar në KPPK për mbajtjen e shqyrtimit fillestar pas ngritjes së 
aktakuzës, në të cilin shqyrtim të gjithë të akuzuarit ishin deklruar të pafajshëm. Shqyrtimi i 
dytë, po ashtu është përcaktuar brenda afatit ligjor, më 21 dhjetor 2018.31

Dëmi i pretenduar: 10.556.00 euro.

Sekuestrimi dhe konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë.   

30 “Ngritet aktakuzë për korrupsion ndaj ish-kryetarit të Suharekës, Sali Asllanaj”. Betimi për Drejtësi. 5 nëtor 
2018. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ngritet-aktakuze-per-korrupsion-ndaj-ish-kryetarit-te-
suharekes-sali-asllanaj/ ) 
31 “Ish-kryetari i Suharekës, Sali Asllanaj dhe dy të tjerët deklarohen të pafajshëm për korrupsion”. Betimi për 
Drejtësi. 19 nëntor 2018. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ish-kryetari-i-suharekes-sali-asllanaj-dhe-
dy-te-tjeret-deklarohen-te-pafajshem-per-korrupsion/ )

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Kryetar i Trupit Gjykues: Artan Serjani 

Prokurore: Ervehe Gashi 
Të pandehur: Salil Asllanaj; Sherif Berisha; Milazim Hajdari  
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Policia e Kosovës, më 20 dhjetor 2013 kishte ushtruar kallëzim penal ndaj Qemajl Mustafës 
dhe të tjerëve, kurse, aktvendimi për fillim të hetimeve ishte nxjerrë nga prokuroria më 6 
nëntor 2015. Më 16 shtator 2016, PSRK kishte ngritur aktakuzë ndaj të pandehurve: Qemajl 
Mustafa, Hatixhe Daku, Vehbi Geci, Qefsere Sadriu, IIjaz Rashiti, Musa Nasufi, Muhamet 
Kastrati, Heset Mahmuti, Fatmir Halili, Drita Bajrami, Agim Hoxha, Ramush Musliu, Selvije 
Shefkiu, Ganimete Kastrati, Shemsedin Qerimi, Merita Canaj-Shabanaj, Ibrahim Foniqi, 
Behar Mehmeti, Hamdi Ismajli, Fadil Osmani, Heset Asllani, Selver Xhelili, Qemajl Latifi, 
Enver Biqku, Asllan Mustafa, Naser Sylejmani, Zeqirja Fazliu, Azem Mujku, Nazim Jashari, 
Basri Kqiku , Avdi Pireva, Rrustem Hajdari, Florim Zuka, Skender Imeri, Naser Mehmeti, 
Mejdi Ahmeti, Burim Govori, Asllan Asllani dhe Asllan Syla, për veprat penale “krimi i 
organizuar”, “shpërdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimit” dhe “keqpërdorim i 
autorizimeve në ekonomi”. Sipas aktakuzës, zyrtarët duke vepruar në cilësinë e personave 
zyrtarë, kanë keqpërdorë detyrën zyrtare, duke i tejkaluar kompetencat e tyre ose duke mos i 
përmbushur detyrat e tyre zyrtare. Ndërsa, të pandehurit tjerë duke vepruar si pronarë apo 
përfaqësues të këtyre operatorëve ekonomik, kanë ushtruar veprimtari ekonomike me qëllim 
të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për operatorin ekonomik tjetër, 
me rastin e ofertimit në aktivitete të prokurimit, pranë asaj komune.

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore 

Edhe pse aktakuza në këtë rast është ngritur para më shumë se dy viteve, rasti vazhdon të 
mbetet ende në fazën fillestare. Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte caktuar të mbahet 
fillimisht më 19 prill 2017, mirëpo ishte shtyrë për shkak se disa nga të akuzuarit nuk kishin 
të angazhuar avokat mbrojtës.32 Edhe shqyrtimi fillestar i paraparë të mbahej më 22 maj 2017 
ishte shtyrë pasi që,  me 11 maj 2017, gjykata ia kishte kthyer në plotësim aktakuzën PSKR-

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
32 “Në mungesë të avokatëve, shtyhet gjykimi ndaj ish kryetarit të Gjilanit dhe 38 të pandehurve tjerë”. Betimi 
për Drejtësi. 19 prill 2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ne-mungese-te-avokateve-mbrojtes-
shtyhet-gjykimi-ndaj-ish-kryetarit-te-gjilanit-dhe-38-te-pandehurve-tjere/ )
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së.33 Më 25 korrik 2017, gjykata e shkallës së parë e kishte hudhur pjesërisht si të parregullt 
aktakuzën e PSRK-së.34 Pas ankesës së PSKR-së, Gjykata e Apelit, në shtator të 2017 e 
kishte kthyer rastin në rivendosje.35 Më 21 nëntor 2017, apo rreth 14 muaj pas ngritjes së 
aktakuzës, GjTh në Pejë kishte mbajtur shqyrtimin fillestar për këtë rast, ku të gjithë të 
akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm.36 Në prill të këtij viti, gjykata e shkallës së parë sërish e 
kishte konfirmuar vetëm pjesërisht aktakuzën, mirëpo, në shtator të këtij viti, rasti është 
kthyer sërish në rivendosje nga Apeli, duke vazhduar kështu ping-pongun Themelore 37 -
Apel.38 

Në fillim të dhjetorit të vitit 2018, GjTh në Pejë, kishte konfirmuar pjesërisht aktakuzën edhe 
njëherë  ndaj Mustafës dhe të tjerëve për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe vepra tjera 
penale, por kishte konstatuar se në këtë aktakuzë nuk ka elemente të veprës penale të krimit 
të organizuar.39 

Dëmi i pretenduar: Nuk ka informacion. 

Sekuestrimi dhe konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

 

 

33“Kërkohet plotësimi i akuzës në rastin e ish-kryetarit të Gjilanit, në të kundërtën paralajmërohet hedhja e 
saj”. Betimi për Drejtësi. 22 maj 2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/kerkohet-plotesimi-i-akuzes-
ne-rastin-e-ish-kryetarit-te-gjilanit-dhe-38-te-pandehurve-tjere/ ) 
34 “Hudhet pjesërisht aktakuza ndaj ish-Kryetarit të Gjilanit, Qemajl Mustafa dhe 38 të akuzuarve tjerë në këtë 
rast”. Betimi për Drejtësi. 2 gusht 2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/hudhet-pjeserisht-aktakuza-
ndaj-ish-kryetarit-te-gjilanit-qemajl-mustafa-dhe-38-te-akuzuarve-tjere-ne-kete-rast-dokument/ ) 
35“Ish-kryetari i Gjilanit, Qemajl Mustafa kthehet në bankën e të akuzuarve për të gjitha pikat e aktakuzës”. 
Betimi për Drejtësi. 22 shtator 2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ish-kryetari-i-gjilanit-qemajl-
mustafa-kthehet-ne-banken-e-te-akuzuarve-per-te-gjitha-pikat-e-aktakuzes/ ) 
36 “Ish-kryetari i Gjilanit, Qemajl Mustafa dhe 38 të akuzuarit e tjerë deklarohen të pafajshëm”.  Betimi për 
Drejtësi. 21 nëntor 2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ish-kryetari-i-gjilanit-qemajl-mustafa-dhe-
38-te-akuzuarit-e-tjere-deklarohen-te-pafajshem/ ) 
37 “Konfirmohet pjesërisht aktakuza për korrupsion ndaj ish-kryetarit të Gjilanit, Qemajl Mustafa dhe të 
tjerëve”. Betimi për Drejtësi. 18 prill 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/konfirmohet-pjeserisht-
aktakuza-per-korrupsion-ndaj-ish-kryetarit-te-gjilanit-qemajl-mustafa-dhe-te-tjereve/ ) 
38 “Apeli e kthen në rivendosje rastin e ish-kryetarit të Gjilanit, Qemajl Mustafa dhe të akuzuarve tjerë për 
korrupsion”. Betimi për Drejtësi. 14 shtator 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/apeli-e-kthen-ne-
rivendosje-rastin-e-ish-kryetarit-te-gjilanit-qemajl-mustafa-dhe-te-akuzuarve-tjere-per-korrupsion/ ) 
39“Gjykata konfirmon aktakuzën për korrupsion ndaj Qemajl Mustafës, s’gjen krim të organizuar në veprimet e 
të akuzuarve”. Betimi për Drejtësi. 6 dhjetor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-
konfirmon-aktakuzen-per-korrupsion-ndaj-qemajl-mustafes-sgjen-krim-te-organizuar-ne-veprimet-e-te-
akuzuarve/ ) 
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Pas paraqitjes së kallëzimit penal nga ana e një qytetari kundër ish-kryetarit të Komunës së 
Gjilanit, Qemajl Mustafa, më 25 tetor 2016, PTh në Gjilan kishte nxjerrë aktvendim për 
fillim të hetimeve më 30 nëntor 2016. Pas përfundimit të hetimeve, prokuroria më 28 qershor 
2017, kishte ngritur aktakuzë për “keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar” ndaj 
Mustafës. Sipas kësaj aktakuze, Mustafa pretendohet se veprën penale e ka kryer në atë 
mënyrë që më 23 maj 2012, si kryetar i komunës, në emër të autoritetit kontraktues publik të 
ish-Kompanisë Rajonale për Mbeturina (KRM) “Higjiena”, në Gjilan, ka nënshkruar 
marrëveshjen e partneritetit publiko-privat, për themelimin e ndërmarrjes së përbashkët 
aksionare “Eco Higjiena”, me autoritetin kontraktues privat Christian Moser – “Moser 
Group”, përkatësisht i degës së saj “ECO Vision”, në Gjilan. Mirëpo, sipas aktakuzës, 
Mustafa, këtë e kishte bërë në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi, sepse ligji i lartcekur 
ishte shfuqizuar më 21 tetor të vitit 2011, me nxjerrjen e Ligjit nr.04/L-045, mbi Partneritetin 
Publiko Privat. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte caktuar të mbahet fillimisht më 24 tetor 2017 mirëpo 
kishte dështuar të mbahet pasi që, i akuzuari Mustafa nuk kishte pranuar aktakuzën. Kështu, 
shqyrtimi fillestar ishte mbajtur pastaj më 6 nëntor 2017 ku Mustafa ishte deklaruar i 
pafajshëm, kurse shqyrtimi i dytë ishte mbajtur më 7 dhjetor 2017, brenda afateve ligjore të 
parapara në KPPK. Pas mbajtjes edhe të tri seancave gjyqësore për këtë rast, më 20 korrik 
2018, gjykata kishte nxjerrë aktgjykim refuzues ndaj Mustafës pasi që, paraprakisht, 
prokurori Shaban Spahiu kishte hequr dorë nga ndjekja penale me arsyetimin se për këtë 
çështje është vendosur njëherë në PSRK dhe siç kishte thënë prokurori Spahiu, sipas parimit 
ligjor, ndaj një personi nuk mund të vendoset dy herë për të njëjtën çështje penale, për çka 
edhe kishte vendosur të heqë dorë nga ndjekja penale në këtë rast. 
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Dëmi i pretenduar: Nuk ka dëm të përcaktuar në aktakuzë 

Sekuestrimi dhe konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 
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Sipas aktakuzës së ngritur nga PSRK, të akuzuarit Naser Osmani, si nënkryetar i Bordit të 
Drejtorëve të AKP-së, Bahri Shabani si Drejtori i Bordit të AKP-së, Shkelzen Lluka si 
menaxher i AKP-së, Naim Avdiu si zv/drejtor menaxhues i AKP-së dhe Melita Ymeraga, 
Ardian Kelmendi, Agron Kamberaj si kryesues të Njësisë së Monitorimit në AKP në 
bashkëpunim me zyrtarët e tjerë si anëtarë ndërkombëtarë të AKP-së: Lisa Brodey, 
Mohammed Omran dhe Hubert Warsmann, i kanë kaluar kompetencat zyrtare me qëllim të 
përfitimit të kundërligjshëm të dobisë për vete ose për personin tjetër, në vlerë prej 
5,400,000,00 euro. Ata akuzohen se kanë shkelur të drejtat e  punëtorëve të kësaj ndërmarrje, 
me çka njëkohësisht i kanë shkaktuar dëm Ndërmarrjes Shoqërore “FAN” e përfaqësuar nga 
AKP-ja si dhe buxhetit të shtetit, lidhur me çështjen e Ndërmarrjes së Re “FAN-Podujevë”. 
Kjo e fundit, ishte privatizuar në valën e 7-të të shitjes nga AKM-ja, ku ishte blerë me çmim 
prej 2,310,000 euro nga blerësi, që më pas, i akuzuari Agim Deshishku, sipas kontratës së 
nënshkruar me zotimet e fituara të bëjë investime në vlerë prej 2,800,000 euro dhe të punësojë 
236 punëtorë gjatë periudhës dy vjeçare.   

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Shqyrtimi fillestar lidhur me këtë rast është caktuar më 17 mars 2016. Kjo seancë gjyqësore 
është shtyrë për 4 prill 2016. Në seancën e 4 prillit 2016, përderisa prokurori special Admir 
Shala ka lexuar aktakuzën, Naser Osmani dhe Bahri Shabani, pjesë e bordit të drejtorëve të 
AKP-së, nuk u deklaruan lidhur me fajësinë, me arsyetimin se prezent duhet të jenë të gjithë 

Vepra penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”

Kryetar i Trupit Gjykues: Shashivar Hoti 

Prokurore: Fikrije Fejzullahu 
Të pandehur: Naser Osmani, Bahri Shabani, Shkelzen Lluka, Naim Avdiu, Melita Ymeraga,
Agron Kamberi, Adrian Kelmendi, Agim Deshishku

Rasti kundër Naser Osmanit kishte filluar sipas kallëzimit penal të parashtruar nga Policia e 
Kosovës më 28 prill 2014. PSRK më 30 prill 2014, kishte marrë aktvendim për fillimin e hetimeve,
kurse kjo Prokurori më 16 shkurt 2016, kishte ngritur aktakuzë në GjTh në Prishtinë kundër
deputetit Naser Osmani, Nënkryetar i Bordit të Drejtorëve të AKP-së, Bahri Shabani, Shkëlzen
Lluka, Naim Avdiu, Melita Ymeraga, Agron Kamberi, Adrian Kelmendi, të gjithë zyrtarë në AKP,
si dhe Agim Deshishku, biznesmen. 
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anëtarët e bordit.40 Shqyrtimi gjyqësor i këtij rasti ishte caktuar më 10 prill 2017, pra pas më 
shumë se një viti  por e njëjta ishte shtyrë për dy herë më radhë, ndërsa u arrit të mbahet më 
12 korrik 2017. 

Ky rast akoma është në procedim, e që nga fillimi i shqyrtimit gjyqësor e deri në seancën e 
fundit të këtij rasti, e cila është mbajtur më 15 nëntor 2018, janë caktuar 19 seanca gjyqësore, 
katër nga të cilat kishin dështuar të mbahen. 

Naser Osmani aktualisht është deputet i Kuvendit të Kosovës dhe Anëtar i Komisionit për 
Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës.  

Ndryshe, ndaj Agron Kamberit, tashmë është pushuar procedura, pasi ndaj tij prokuroria 
është tërhequr nga ndjekja penale. 

Dëmi i pretenduar: Mbi 5 milionë euro.  

Sekuestrimi dhe konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 “Fillon gjykimi, Naser Osmani dhe të tjerët në rastin e AKP-së deklarohen të pafajshëm”. Betimi për Drejtësi. 
4 prill 2016.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/fillon-gjykimi-naser-osmani-dhe-te-tjeret-ne-rastin-e-
akp-se-deklarohen-te-pafajshem/   
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Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, “Falsifikimi i dokumenteve në
bashkëkryerje”, “Shtytje për keqpërdorim të pozitës zyrtare ose të autorizim”, “Mashtrim”,
“Lidhja e kontratës së dëmshme”
Kryetar i Trupit Gjykues: Fillimisht ky rast është gjykuar nga gjyqtari e EULEX-it Vladimir
Mikula, por më pas ka kaluar te gjyqtari vendor Beqir Kalludra 

Prokuror: Fillimisht ky rast është gjykuar nga prokurori i EULEX-it Paul Flynn, por më pas ka
kaluar te prokurorja Florije Salihu-Shamolli 

Të pandehur: Sami Lushtaku, Esat Tahiri, Milazim Lushtaku, Driton Pruthi, Arben Gjukaj, Hysni
Hoxha dhe Azem Duraku 

Më 2 shtator 2012, ishte ngritur kallëzim penal kundër Sami Lushtakut, Kryetar i Skënderajt. Më 
5 tetor 2012, prokurori i EULEX-it kishte nxjerrë aktvendim për fillimin e hetimit, kurse më 16
janar 2015 kishte ngritur aktakuzë në GjTh në Prishtinë, kundër Sami Lushtakut, Esat Tahirit,
Milazim Lushtakut, Driton Pruthit, Arben Gjukajt, Hysni Hoxhës dhe Azem Durakut, për veprat
penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, “Falsifikimi i dokumenteve në
bashkëkryerje”, “Shtytje për keqpërdorim të pozitës zyrtare ose të autorizim” dhe “Mashtrim”.   

Ata akuzohen në lidhje me tenderin e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), ku përfshihen
Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku, Drejtori i KEK-ut, Arben Gjukaj dhe pesë të akuzuar të
tjerë. Që të shtatë të akuzuarit, akuzohen për tenderin milionësh për sigurimin fizik të objekteve të
KEK-ut, ku Sami Lushtaku akuzohet për veprën penale “shtytje për keqpërdorim të pozitës zyrtare
ose të autorizimit”, Arben Gjukaj e Hysni Hoxha për veprën penale “keqpërdorimi i pozitës zyrtare
ose i autorizimit”, Esat Tahiri dhe Milazim Lushtaku për veprat penale “mashtrim”  dhe
“falsifikimit të dokumenteve” në bashkëkryerje. Driton Pruthi për veprat penale “keqpërdorimi i
pozitës zyrtare ose i autorizimit”’ dhe “lidhja e kontratës së dëmshme”, kurse Azem Duraku për
veprën penale “shtytje për keqpërdorim të pozitës zyrtare ose të autorizimit”.  

Aktakuza në rastin kundër Sami Lushtakut dhe të tjerëve ishte ngritur më 16 janar 2015. Shqyrtimi
fillestar në këtë rast ishte caktuar dhe mbajtur në kohë rekord,  vetëm pas katër ditëve nga ngritja
e aktakuzës, respektivisht më 20 janar 2015 dhe shqyrtimi i dytë më 11 shkurt 2015. Përderisa,
shqyrtimi i parë dhe i dytë ishte caktuar dhe mbajtur brenda afateve ligjore të përcaktuara me
KPPK, mbajtja e shqyrtimit kryesor në këtë rast ishte shtyrë për më shumë se një viti, më 24 shkurt
2016.
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Dëmi i pretenduar: 6, 182, 609.76 euro. 

Sekuestrimi dhe konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 “Ish-drejtori i KEK-ut thotë se nuk ishte i kërcënuar nga Sami Lushtaku për nënshkrimin e tenderit mbi 6 
milion euro”. Betimi për Drejtësi. 14 shtator 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ish-drejtori-i-kek-
ut-thote-se-nuk-ishte-i-kercenuar-nga-sami-lushtaku-per-nenshkrimin-e-tenderit-mbi-6-milion-euro/ ) 

 

Edhe pse kjo lëndë kishte filluar proceduralisht mirë, trajtimi i saj në shkallën e parë është 
vazhduar, ndërsa gjatë kësaj kohe, kjo lëndë ka kaluar nga gjyqtari i EULEX-it Vladimir Mikula, 
te gjyqtari vendor Beqir Kalludra. E po ashtu edhe nga prokurori i EULEX-it Paul Flynn, te 
prokurorja Florie Salihu-Shamolli. Nga 24 shkurti i vitit 2016, kur ishte mbajtur seanca e parë e 
shqyrtimit gjyqësor, e deri më tash janë caktuar 38 seanca gjyqësore, gjashtë nga të cilat kishin 
dështuar të mbaheshin. Seanca e fundit e këtij rasti është mbajtur më 14 shtator 2018.41
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Prokurori i EULEX-it më 30 prill 2014, kishte marrë aktvendim për fillimin e hetimeve 
kundër Azem Sylës, Nuhi Ukës dhe të tjerëve. Më 24 tetor 2016, Prokuroria kishte ngritur 
aktakuzë kundër Azem Sylës, Nuhi Ukës dhe 20 të tjerëve për veprat penale “krim i 
organizuar”, “marrje e mitos”, “pastrim i parave”, “mashtrim në detyrë”, “mashtrim i rëndë”, 
“keqpërdorim i detyrës zyrtare”, “nxjerrje të kundërligjshme e vendimeve gjyqësore”, 
“legalizim i përmbajtjes së falsifikuar” dhe “evazion fiskal”. Gjithashtu sipas aktakuzës të 
pandehurit akuzohen se në bashkëpunim, përmes veprimtarive kriminale i kanë privuar 
Kosovës pronat shoqërore, duke përfshirë falsifikimin e vendimeve dhe dokumenteve zyrtare, 
mashtrim dhe veprime të tjera korruptive. Hetimet në këtë rast janë bërë edhe në bashkëpunim 
me Prokurorinë e lartë për Krim të Organizuar në Beograd. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Shqyrtimi fillestar në rastin kundër Azem Sylës, Nuhi Ukës dhe të tjerëve ishte caktuar më 12 
dhjetor 2016, por seanca ishte shtyrë për shkak të mungesës së të akuzuarit, Hajrullah 
Berisha.42   Seanca e dytë lidhur me shqyrtimin fillestar në këtë rast është mbajtur më 15 
dhjetor 2016. Edhe në këtë seancë gjyqësore mungesa e dy të akuzuarve Hajrullah Berisha
dhe Mustafë Halili, shkaktoi diskutim të gjatë në gjykatore. Pavarësisht kërkesës së 

42 “Hapet për media rasti “Toka”, shtyhet seanca në mungesë të njërit nga të akuzuarit”.  Betimi për Drejtësi.
13 dhjetor 2016. (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/hapet-per-media-rasti-toka-shtyhet-seanca-ne-
mungese-te-njerit-nga-te-akuzuarit/ ) 

Vepra penale: “Krim i organizuar”, “Marrje e ryshfetit”, “Pastrim i parave”, “Mashtrim në 
detyrë”, “Mashtrim i rëndë”, “Keqpërdorim të detyrës zyrtare”, “Nxjerrje të kundërligjshme të
vendimeve gjyqësore”, “Legalizim i përmbajtjes së falsifikuar” dhe “Evazion fiskal” 
Kryetar i Trupit Gjykues: Fillimisht ky rast është gjykuar nga gjyqtari e EULEX-it Arccadius
Sedeck, por më pas ka kaluar te gjyqtari vendor Beqir Kalludra 

Prokuror: Fillimisht ky rast është gjykuar nga prokurori i EULEX-it Danilo Ceccareli, por më
pas ka kaluar te prokurori vendor Naim Abazi 

Të pandehur: Azem Syla, Shaban Syla, Shpresim Uka, Fahredin Gashi, Hajrullah Berisha, 
Ramdan Uka, Arton Vila, Avdyrrahman Brajshori, Ilaz Syla, Ljubisha Vujoviq, Gazmend Gashi,
Nuhi Uka, Sabedin Haxhiu, Avni Maxhuni, Shqipe Maxhuni, Eleheme Uka, Lumnije Sopjani, 
Nyrtene Brajshori, Sanmi, Maqedonci, Ndue Palushi, Ramadan Mavraj dhe Mustafë Haliti
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avokatëve mbrojtës për veçim të procedurës ndaj këtyre dy të akuzuarve, kjo nuk paraqiti 
problem për gjyqtarin Arccadius Sedeck, që të vazhdojë procedurën edhe në mungesë të 
pandehurve Berisha, i cili gjendet në Republikën e Maqedonisë dhe të pandehurit Halili, i cili 
gjendet në ShBA.43 Neni 245 paragrafi 1 i KPPK, përcakton se gjatë shqyrtimit fillestar duhet 
të jenë të pranishëm prokurori i shtetit, i pandehuri apo të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre.  

Gjyqtari Sedeck, kishte vendosur që të mos mbaj fare shqyrtim të dytë por jashtë seance 
kishte refuzuar kërkesat e mbrojtjes për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimet e provave. 
Shqyrtimi gjyqësor ishte caktuar pas më shumë një viti, konkretisht më 9 janar 2018. Të 
martën e 9 janarit 2018, edhe pse në gjykatë kishin ardhur të gjitha palët, shqyrtimi gjyqësor 
nuk kishte filluar, pasi kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Arccadius Sedeck, kishte deklaruar 
se trupi gjykues nuk është në përbërje të plotë. Ai kishte thënë se për ta plotësuar trupin 
gjykues kanë bërë kërkesë në KGJK, që të lejojnë që anëtare e trupit gjykues në këtë rast të 
jetë gjykatësja Nora Bllaca, që tash është transferuar në Gjykatën e Apelit.44 

Sipas gjykatësit Sedeck, arsyeshmëria e kësaj kërkese ishte për të mos përsëritur dëshmitë e 
dy dëshmitarëve të mbrojtur, që ishin marrë në procedurën e mundësisë së veçantë hetuese, 
në vitin 2016, para se të ngrihej aktakuza, në të cilën procedurë në kolegjin gjykues kishte 
marrë pjesë edhe gjykatësja Bllaca. 

KPPK parasheh që në rastet kur është zhvilluar procedura e mundësisë hetuese të veçantë, në 
mënyrë që provat e marra në atë procedurë të vlejnë në shqyrtimin gjyqësor, duhet që njëri 
nga anëtarët e kolegjit të mundësisë hetuese të veçantë, të jetë edhe anëtar i trupit gjykues në 
shqyrtimin gjyqësor. 

EULEX-i, pa e pritur përgjigjen nga KGJK, e ka tërhequr kërkesën për kthimin e Bllacës në 
trupin gjykues të këtij rasti dhe ka caktuar gjykatësin e EULEX-it, Vladimir Mikula, si anëtar 
të trupit gjykues, që bashkë me Bllacën ishte pjesë e kolegjit të mundësisë hetuese të veçantë. 

Në seancën e 24 janarit 2018, kishte ndryshuar përsëri përbërja e trupit gjykues, ku kryetar i trupit 
gjykues në vend të Arccadius Sedeck, ishte Petko Petkov, kurse gjykatësja vendore Nora 
Bllaca është zëvendësuar nga gjykatësi Vesel Ismajli, ndërsa anëtar tjetër ishte Vladimir 
Mikula. Edhe pse gjyqtarët e EULEX    nuk kishin mbajtur asnjë seancë të shqyrtimit gjyqësor 
në seancën e 20 shkurtit 2018, gjyqtari Petkov, kishte njoftuar palët se ky rast duhet të kalojë 
tek gjyqtarët vendorë. Mirëpo, me këtë vendim nuk ishte pajtuar prokurori Danilo Ceccarelli, i 
cili këtë e kishte quajtur turp, duke e konsideruar edhe si një dështim të madh të misionit të 
EULEX-it, në Kosovë. 45 

43 “Rasti “Toka” – Deklarohen të pafajshëm Azem Syla dhe të tjerët”. Betimi për Drejtësi. 15 dhjetor 2016.  
(Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/rasti-toka-deklarohen-te-pafajshem-azem-syla-dhe-te-tjeret/ ) 
44 “Trupi gjykues jo i plotë, shtyhen seancat e kësaj jave ndaj Azem Sylës dhe të tjerëve në rastin “Toka””. 
Betimi për Drejtësi. 9 janar 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/trupi-gjykues-jo-i-plote-shtyhen-
seancat-e-kesaj-jave-ndaj-azem-syles-dhe-te-tjereve-ne-rastin-toka/ ) 
45 “EULEX-i e transferon te vendorët rastin e Azem Sylës, prokurori e quan të turpshëm vendimin”. Betimi për 
Drejtësi. 29 shkurt 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/eulex-i-e-transferon-te-vendoret-rastin-e-
azem-syles-prokurori-e-quan-te-turpshem-vendimin/ ) 
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Nga 9 janari e deri më 3 shtator 2018, kishin dështuar 7 seanca gjyqësore, ndërsa në seancën 
e 3 shtatorit, gjyqtari Kalludra, kishte veçuar procedurën ndaj Ilaz Sylës, Hajrullah Berishës 
dhe Mustafë Halitit, të cilët nuk i përgjigjeshin ftesave të gjykatës dhe ndaj Nuhi Ukës, i cili 
ishte në gjendje jo të mirë shëndetësore.46  Nuhi Uka më 28 shtator 2018, kishte ndërruar 
jetë dhe në këtë mënyrë procedura ndaj tij është pushuar. Edhe seanca e paraparë të mbahej 
më 16 nëntor 2018, ishte shtyrë me kërkesë të të akuzuarit Shaban Syla, pasi që, mbrojtësja e të 
njëjtit nuk prezantoi në seancë. Seanca e radhës është caktuar të mbahet pas dy muajsh, më 
16 janar 2019.47  

Dëmi i pretenduar: Nuk është përcaktuar në aktakuzë. 

Sekuestrimi dhe konfiskimi: Parcela tokësore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46“Rasti “Toka”, arratiset Ilaz Syla, veçohet procedura ndaj tij dhe të tjerëve që munguan në seancë”.  Betimi 
për Drejtësi. 3 shtator 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/rasti-toka-arratiset-ilaz-syla-vecohet-
procedura-ndaj-tij-dhe-te-tjereve-qe-munguan-ne-seance/ ) 
47 “Me kërkesë të njërit nga të akuzuarit, shtyhet gjykimi ndaj Azem Sylës dhe të tjerëve në rastin “Toka””. 
Betimi për Drejtësi. 16 nëntor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/me-kerkese-te-njerit-nga-te-
akuzuarit-shtyhet-gjykimi-ndaj-azem-syles-dhe-te-tjereve-ne-rastin-toka/ ) 
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Sipas aktakuzës, 12  personat e përfshirë akuzohen se prej vitit 2011 deri në vitin 2017, duke 
vepruar si anëtarë të Komisionit Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të 
Dëshmorit të Kombit, Invalidit, Veteranit, Pjesëtarit dhe të Internuarit të Luftës së Ushtrisë 
Çlirimtare të Kosovës, kanë shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar, duke tejkaluar 
kompetencat me dashje dhe duke mos i përmbushur detyrat zyrtare, me qëllim që të 
përfitojnë personat e tjerë në mënyrë të kundërligjshme, në vazhdimësi, në dëm të Buxhetit të 
Republikës së Kosovës. 

Sipas PSRK-së, nga provat e siguruara është vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për 
veteranët luftëtarë të UÇK-së, buxheti i Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumë 
prej  68.153.533.14 euro. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Ky rast, akoma pa nisur mirë është përfshirë në një trajtim jo-serioz nga PSRK. Këtë 
aktakuzë fillimisht e kishte përgatitur prokurori Elez Blakaj, por i njëjti në gusht të vitit 2018, 
kishte dhënë dorëheqje.48

Në letrën e tij të dorëheqjes Blakaj, kishte thënë se më 11 korrik 2018, kishte nënshkruar 
aktakuzën sipas të cilës 19.060,00 persona e gëzojnë statusin e veteranit në mënyrë të 

48“Flet Elez Blakaj, thotë se kishte kërcënime nga veteranët, përmend presionin e Kryeprokurori Aleksandër 
Lumezi për veteranët e UÇK-së dhe rastin “Pronto”’. Betimi për Drejtësi. 20 gusht 2018. (Shih linkun 
https://betimiperdrejtesi.com/flet-elez-blakaj-thote-se-kishte-kercenime-nga-veteranet-permend-presionin-e-
kryeprokurori-aleksander-lumezi-per-veteranet-e-uck-se-dhe-rastin-pronto/ )

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”

Kryetare e Trupit Gjykues: Nushe Kuka-Mekaj 

Prokuror: Afrim Shefkiu 
Të pandehur:  Agim Çeku, Nuredin Lushtaku, Sadik Halitjaha, Shkumbin Demaliaj, Qelë Gashi,
Shukri Buja, Ahmet Daku, Rrustem Berisha, Faik Fazliu, Smajl Elezaj, Fadil Shurdhaj dhe Xhavit
Jashari

Rasti i njohur si “Veteranët”, konsiderohet si rasti më i madh që është ndjekur nga prokuroria 
vendore, sepse se siç pretendohet, ish-ushtarakët e UÇK-së, anëtarë të komisionit për verifikimin
e statusit të veteranëve të UÇK-së kanë keqpërdorur detyrat e tyre zyrtare, duke shtuar në lista të
veteranëve 20.238.00 persona, të cilët sipas prokurorisë nuk është dashur ta gëzojnë këtë status. 
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kundërligjshme dhe e kishte dorëzuar te Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës 
së Kosovës, Reshat Millaku, por e njëjta nuk kishte shkuar në gjykatë.49 

50

51

 

Në kohën kur ishte dorëzuar kjo aktakuzë në gjykatë, në media kishin dalë edhe emrat e 
20.238,00 personave, së bashku me të dhënat e tyre personale, çka kishte pasuar me një debat 
të madh publik, pasi shumë persona dilnin me deklarata se kanë qenë luftëtarë gjatë gjithë 
kohës së luftës por ishin të përfshirë në ato lista. 

Edhe pse të akuzuarit, ishin në pritje të thirrjes së seancës fillestare, gjyqtarja Nushe Kuka-
Mekaj, këtë aktakuzë e kishte kthyer në PSRK, për përmirësime dhe qartësime pasi sipas 
saj, aktakuza nuk ishte përpiluar konform dispozitave të KPPK-së dhe se  përshkrimi i gjendjes 
faktike të dispozitivit të aktakuzës ishte i paqartë. Gjyqtarja Kuka-Mekaj, i kishte dhënë 
PSRK-së, 30 ditë për të bërë përmirësimet e kërkuara.52 

Edhe pse Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, në deklarimet e tij para mediave kishte 
thënë se aktakuza do të dorëzohet në gjykatë brenda afatit të përcaktuar nga gjykata, 53  një gjë 
e tillë nuk ndodhi pasi PSRK-ja, kërkoi nga GjTh në Prishtinë, zgjatjen e këtij afati edhe për 

49 “Prokurori i dorëhequr Elez Blakaj në korrik e ka ngritur aktakuzën e profilit të lartë për veteranët, të cilës i 
prin Agim Çeku dhe përfundon me Xhavit Jasharin, aktakuza “flenë” në Prokurori Speciale”. Betimi për 
Drejtësi. 15 gusht 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-i-dorehequr-elez-blakaj-ne-korrik-
e-ka-ngritur-aktakuzen-e-profilit-te-larte-per-veteranet-te-ciles-i-prin-agim-ceku-dhe-perfundon-me-xhavit-
jasharin-aktakuza-flene-ne-pr/ ) 
50“Kryeprokurori Millaku nuk e argumenton mos dërgimin e aktakuzës në Gjykatë, thotë se është e mangët në 
dispozitiv edhe pse pranon se të gjitha provat janë përfshirë në aktakuzë, por përmes fusnotave (Video)”. Betimi 
për Drejtësi. 20 gusht 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/kryeprokurori-millaku-nuk-e-
argumenton-mos-dergimin-e-aktakuzes-ne-gjykate-thote-se-eshte-e-manget-ne-dispozitiv-edhe-pse-pranon-se-
te-gjitha-provat-jane-perfshire-ne-aktakuze-por-permes-fusnotave/ )  
51 “Dorëzohet në gjykatë aktakuza e prokurorit të dorëhequr Elez Blakaj, për rastin e njohur si “Veteranët”. 
Betimi për Drejtësi. 14 shtator 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/dorezohet-ne-gjykate-aktakuza-
e-prokurorit-te-dorehequr-elez-blakaj-per-rastin-e-njohur-si-veteranet/ ) 
52 “Aktakuza e veteranëve i kthehet Prokurorisë Speciale për përmirësim dhe qartësim”.  Betimi për Drejtësi. 10 
tetor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/aktakuza-e-veteraneve-i-kthehet-prokurorise-speciale-
per-permiresim-dhe-qartesim/ ) 
53 “Kryeprokurori Lumezi thotë se brenda pak ditësh aktakuza e veteranëve do të ridërgohet në gjykatë”. Betimi 
për Drejtësi. 22 tetor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/kryeprokurori-lumezi-thote-se-brenda-
pak-ditesh-aktakuza-e-veteraneve-do-te-ridergohet-ne-gjykate/ ) 

E Millaku, në një konferencë për media, më 20 gusht 2018, kishte thënë se njëra nga arsyet e 
mos dërgimit të aktakuzës në gjykatë, ishte se në dispozitivin e aktakuzës së ngritur nga 
prokurori special i dorëhequr, Elez Blakaj, nuk janë shkruar emrat dhe mbiemrat e 19.060 
veteranëve, të cilët konsiderohen se janë të rrejshëm, edhe pse kishte pranuar se të gjitha provat 
janë përfshirë, por përmes fusnotave dhe se nuk ishte bërë propozimi që këtyre veteranëve 
mashtrues, t’u ndërpriten pagesat e pensioneve që marrin.    Por, PSRK-ja, aktakuzën e 
veteranëve, përmes prokurorit Afrim Shefkiu, e kishte dorëzuar në gjykatë, më 14 shtator 2018, 
ku kishte rritur numrin e veteranëve të kundërligjshëm nga 19.060,00 në 20.238,00 persona.
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30 ditë të tjera, në mënyrë që të bëhen përmirësimet e kërkuara, propozim të cilin më 9 nëntor 
2018, e aprovoi gjyqtarja Kuka-Mekaj.54 

Më 7 dhjetor 2018, PSRK-ja, përfundimisht këtë aktakuzë e kishte dorëzuar në gjykatë.55 

Dëmi i pretenduar: 68.153.533.14 euro.  

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 “Gjykata i jep edhe 30 ditë afat Prokurorisë Speciale që të plotësojë aktakuzën në rastin “Veteranët””.  
Betimi për Drejtësi. 9 nëtor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-i-jep-edhe-30-dite-afat-
prokurorise-speciale-qe-te-plotesoje-aktakuzen-ne-rastin-veteranet/ ) 
55“Prokuroria Speciale e dorëzon në Gjykatë aktakuzën e plotësuar në rastin e “Veteranëve””. Betimi për 
Drejtësi. 7 dhjetor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-speciale-e-dorezon-ne-gjykate-
aktakuzen-e-plotesuar-ne-rastin-e-veteraneve/ ) 
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Më 7 dhjetor 2017, AKK kishte parashtruar një kallëzim penal ndaj Haki Rugovës, nën 
dyshimin se kryetari i Komunës së Istogut, Haki Rugova, ka kryer veprën penale “konflikt 
interesi”, me rastin e nënshkrimit të një tenderi në këtë komunë, përfitues i së cilit ka qenë 
vëllai i tij, Gani Rugova.

Ky kallëzim penal, kishte ndikuar që PTh në Gjakovë, më 26 mars 2018 të ngritë aktakuzë 
ndaj Rugovës, me pretendimin se ai i ka dhënë tender vëllait të tij Gani Rugovës, në vlerë 
rreth 300 mijë euro. Rugova, thuhet se deri sa ka qenë kryetar i Komunës së Istogut, më 1 
gusht 2014, ka nënshkruar kontratë me kompaninë “Ma-Con” SH.P.K. drejtor i të cilës ka 
qenë Gani Rugova, për ndërtimin e kanalizimit për fshatrat Cërcë dhe Lubozhdë, me një 
çmim të kontratës prej 289.119.85 euro. 

Organi i akuzës pretendon se me anë të këtyre veprimeve, i akuzuari Rugova, i ka mundësuar 
vëllait të tij, Gani Rugova, interes financiar, andaj e akuzon se ka kryer veprën penale të 
konfliktit të interesit. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Fillimisht kallëzimi penal i AKK-së ishte dërguar në Prokurorinë Themelore në Pejë 
përkatësisht ajo i ishte deleguar prokurorit Haxhi Sinanaj por i njëjti më 17 janar 2018, me 
shkresë i ishte drejtuar kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Ali Selimaj, dhe 
pas konsultimit me kryeprokurorin e Prokurorisë së Apelit, Haxhi Dërguti, si dhe Agim 
Kurmehaj, lënda është deleguar në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, për shkak se 
Sinanaj kishte thënë se me Rugovën ka raporte shoqërore dhe këtë e bën me qëllim që  
hetimi të jetë i drejtë dhe i pavarur.56

56 “Ngritet aktakuzë për konflikt interesi ndaj kryetarit të Istogut, Haki Rugova”. Betimi për Drejtësi. 16 prill
2018. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ngritet-aktakuze-per-konflikt-interesi-ndaj-kryetarit-te-istogut-
haki-rugova/ )
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Pasi lënda kishte kaluar në Prokurorinë e Gjakovë, pas pak më shumë se 3 muajsh, pas 
kallëzimit penal, ishte ngritur aktakuzë më 26 mars 2018, por këtë aktakuzë  akoma nuk ka 
arritur ta dëgjojë Rugova, pasi seanca fillestare ka dështuar për katër herë me radhë. 

GjTh në Pejë, kishte caktuar seancën e parë fillestare, më 7 maj 2018, por ajo kishte dështuar 
të mbahet për arsye se nuk ishte paraqitur i akuzuari Rugova. Ai më herët e kishte njoftuar 
gjykatën se akoma nuk kishte caktuar avokat mbrojtës dhe për këtë arsye nuk kishte shkuar 
në gjykatë.57 

58

 

Haki Rugova, më 10 shtator ishte ulur në bankën e të akuzuarit në tentimin e tretë të caktuar 
nga gjykata por sikurse dy herët e mëparshme, edhe kjo seancë nuk arriti të mbahet, këtë herë 
me kërkesë të mbrojtësit të tij, avokatit Besnik Berisha, me arsyetimin se mbrojtja nuk është 
pajisur me shkresat e lëndës nga prokuroria, me të cilën kërkesë për shtyrje ishte pajtuar edhe 
prokurori Agron Matjani.59 

Kur kishin dështuar tri seanca gjyqësore dhe pritej që e njëjta të mbahej më 5 nëntor 2018, kjo 
gjë nuk ndodhi. Këtë herë ishte mungesa e kryetarit të trupit gjykues Sylë Lokaj, që bëri që ky 
rast të mos e fillojë seancën fillestare. Po ashtu në seancë nuk ishte paraqitur as i akuzuari 
Rugova, i cili e kishte njoftuar gjykatën se gjendet në udhëtim jashtë vendit.60 

Dëmi i pretenduar: Nuk ka kërkesë të përcaktuar në aktakuzë. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

57 “Mungon kryetari i Istogut, dështon seanca fillestare në rastin ku ai akuzohet për konflikt interesi”. Betimi 
për Drejtësi. 7 maj 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/mungon-kryetari-i-istogut-deshton-seanca-
fillestare-ne-rastin-ku-ai-akuzohet-per-konflikt-interesi/ ) 
58 “Sërish mungon Haki Rugova, paralajmërohet se ai mund të sillet me forcë në gjykatë”. Betimi për Drejtësi. 
21 maj 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/serish-mungon-haki-rugova-paralajmerohet-se-ai-
mund-te-sillet-me-force-ne-gjykate/ ) 
59“Kryetari i Istogut, Haki Rugova paraqitet në gjykatë, por seanca shtyhet në mungesë të shkresave të lëndës”. 
Betimi për Drejtësi. 10 shtator 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/kryetari-i-istogut-haki-rugova-
paraqitet-ne-gjykate-por-seanca-shtyhet-ne-mungese-te-shkresave-te-lendes/ ) 
60 “Gjykatësi në trajnim, Haki Rugova në udhëtim zyrtar, sërish dështon gjykimi ndaj kryetarit të Istogut”.  
Betimi për Drejtësi. 5 nëtor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/gjykatesi-ne-trajnim-haki-rugova-
ne-udhetim-zyrtar-serish-deshton-gjykimi-ndaj-kryetarit-te-istogut/ ) 

Seanca tjetër ishte caktuar për 21 maj 2018, por edhe ajo kishte dështuar për të njëjtën arsye, 
mungesën e Rugovës. Megjithatë, për dallim nga seanca e 7 majit, kur Rugova e kishte njoftu-
ar gjykatën për arsyen e mungesës, më 21 maj mungesën nuk e kishte arsyetuar fare. Kryetari i 
trupit gjykues, Sylë Lokaj, kishte thënë se për seancën tjetër e cila ishte shtyrë në afat të 
pacaktuar, gjykata do të lëshojë urdhëresë për sjellje me detyrim ndaj Rugovës.
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Më 22 dhjetor 2016, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, pas disa publikimeve në media kishte 
dorëzuar lëndën PPN.nr.236/16 me të cilën kishte kërkuar nga Prokuroria Speciale ta trajtojë 

çështjen e kontestit në mes PTK-së dhe “Z-mobile”, në procedurën e arbitrazhit, kontest të 
cilin, e kishte humbur PTK-ja, duke u detyruar që Z-mobile-it, t’ia përmbushë detyrimin prej 
32.856.407,28 euro. Pasi PSRK-ja, kishte filluar hetimet, e njëjta më 17 gusht 2018, kishte 
ngritur aktakuzë ndaj Drejtorit të PTK-së Agron Mustafa, ish-Drejtorit të PTK-së Ejup 
Qerimi dhe Kryesuesit të Bordit të Drejtorëve të PTK-së Rexhë Gjonbalaj, duke i ngarkuar 
ata për “keqpërdorim të pozitës zyrtare” nga neni 422 i KPRK-së. 

Sipas aktakuzës, nga 19 shkurti 2015 kur Agron Mustafa ishte zgjedhur në pozitën e 
Kryeshefit Ekzekutiv të PTK-së e deri me 24 maj 2017, edhe pse nuk kishte qenë kompetent 
në kontestin mes PTK-së dhe tani të dëmtuarës DARDAFON.net (Z-Mobile), kishte lidhur 
marrëveshjen për ekzekutimin e vendimit final të arbitrazhit. Me ketë veprim, sipas 
prokurorisë, janë shkaktuar vonesa në liferimin e Sim -kartelave, nuk e  kishte furnizuar me 
bllokun e numeracionit dhe nuk i kishte dhënë shërbimet 3G dhe 4G të dëmtuarës. Edhe pse 
për këtë kontratë, për veprën penale “lidhja e kontratave të dëmshme”, me aktgjykim të 
formës së prerë në qershor 2011, ishin liruar pesë persona, e po ashtu edhe pse autoriteti 
rregullativ i komunikimeve elektrike dhe postare, tani të dëmtuarës Z-Mobile ia kishte lejuar 
përdorimin e numeracionit jo-gjeografik 045, i njëjti këto vendime nuk i kishte zbatuar. Në 
këtë mënyrë, siç pretendon prokuroria, përkundër përpjekjeve të të dëmtuarës për zgjidhje të 
kësaj marrëveshje dhe për eliminimin e arbitrazhit të mundshëm, Mustafa nuk kishte 
ndërmarrë ndonjë veprim në lidhje me këtë. Gjithnjë sipas aktakuzës, Mustafa, në procedurën 
e arbitrazhit kishte angazhuar kompaninë “Studioligji”, për të përfaqësuar kompaninë në 
arbitrazh, në të cilën procedurë gjykata ndërkombëtare e Arbitrazhit kishte marrë vendim në 
dobi të së dëmtuarës. Në bazë të këtyre veprimeve të Mustafës, prokuroria po pretendon, se 
PTK-ja ka qenë e detyruar që ti paguajë të dëmtuarës Z-Mobile 32.856.407.28 euro, pa 
llogaritur shpenzimet tjera të procedurës së arbitrazhit, në vlerë mbi 500.000 euro dhe 65.000 
funta angleze. 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës zyrtare”

Kryetar i Trupit Gjykues: Lutfi Shala 

Prokuror:  Florije Salihu-Shamolli 
Të pandehur: Agron Mustafa; Ejup Qerimi dhe Rexhë Gjonbalaj 
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Lidhur me këtë kontest në mes PTK-së dhe Z-Mobile, si në gjykatat vendore ashtu edhe në 
atë të arbitrazhit, pas të cilave procedura gjyqësore, PTK-ja ishte dëmtuar miliona euro, 
përpos Mustafës, për periudhën 2012-2014, është duke u akuzuar edhe Kryeshefi Ekzekutiv i 
PTK-së, Ejup Qerimi, dhe kryesuesi i Bordit të Drejtorëve të PTK-së, Rexhë Gjonbalaj. Sipas 
prokurorisë, të njëjtit kanë keqpërdorur detyrat e tyre zyrtare, në dëm të të dëmtuarës Z-
Mobile, e po ashtu i kanë shkaktuar dëm edhe PTK-së. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Aktakuza ndaj Mustafës, Qerimit dhe Gjonbalajt, kishte arritur në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë, në të njëjtën ditë në të cilën edhe ishte ngritur, më 17 gusht 2018 dhe i ishte ndarë 
gjyqtarit Lutfi Shala. 

Shala, kishte caktuar shqyrtimin fillestar më 27 shtator 2018 apo 10 ditë pas kalimit të afatit 
ligjor prej 30 ditësh nga momenti kur aktakuza kishte arritur në gjykatë, në të cilin shqyrtim 
tre të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm.61 

Në shqyrtimin e dytë i cili ishte caktuar më 7 nëntor 2018, brenda afatit ligjor nga shqyrtimi 
fillestar, të akuzuarit kërkuan që kjo aktakuzë të hudhet, ndërsa gjyqtari Lutfi Shala, akoma 
nuk ka vendosur lidhur me kërkesat e mbrojtjes për hudhjen e aktakuzës.62 

Dëmi i pretenduar: Rreth 30.000.000 euro. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 “Agron Mustafa dhe të tjerët deklarohen të pafajshëm për rastin e Z-Mobile.  Betimi për Drejtësi. 27 shtator 
2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/agron-mustafa-dhe-te-tjeret-deklarohen-te-pafajshem-per-
rastin-e-z-mobile/ 
62 “Agron Mustafa dhe dy të tjerët kërkojnë hudhjen e aktakuzës për rastin “Z-Mobile””. Betimi për Drejtësi. 7 
nëntor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/agron-mustafa-dhe-dy-te-tjeret-kerkojne-hudhjen-e-
aktakuzes-per-rastin-z-mobile/ 
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Policia e Kosovës më 25 prill 2016, ka ngritur kallëzim penal kundër Salim Jenuzi, Kryetar i 
Komunës së Dragashit, dhe Vetim Hasanit dhe Nexhat Selaj, drejtor komune, respektivisht 
inspektor komune. PTh në Prizren më 1 qershor 2016, kishte nxjerrë aktvendim për fillimin e 
hetimeve në këtë rast, kurse më 10 gusht 2016, kjo prokurori kishte ngritur aktakuzë  
kundër tyre për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autorizimeve” dhe “Mos-raportim 
ose raportim i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i 
detyrimeve financiare”. 

Salim Jenuzi, akuzohet se si Kryetar i Dragashit, në periudhën 2009-2016, ia ka mundësuar 
Nexhat Selajt, përvetësimin e pronës komunale, të cilën ky e kishte uzurpuar paraprakisht. 
Bean Haxhihasani, akuzohet se në cilësinë e drejtorit të urbanizmit në Komunën e Dragashit, 
ka lëshuar vendim me të cilin i është lejuar Nexhat Selajt, që të ndërtojë objektin afarist në 
pronë komunale. Vetim Hasani, akuzohet se duke qenë inspektor i ndërtimit në Komunën e 
Dragashit, nuk ka vepruar për ta ndërprerë ndërtimin e objektit afarist të Nexhat Selajt, me 
material të përhershëm. 

Nexhat Selaj akuzohet se gjatë periudhës 2009-2016, ka uzurpuar në mënyrë të paligjshme 
pronën komunale të Komunës së Dragashit, në të cilën ka ndërtuar objekt afarist me karakter 
të përhershëm, megjithëse kishte leje për shfrytëzim të përkohshëm.   

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Gjykata në këtë rast ka caktuar shqyrtimin fillestar më 2 shtator 2016, dhe shqyrtimin e dytë 
më 4 tetor 2016 në pajtim me afatet ligjore të përcaktuara me KPPK63. Shqyrtimi kryesor në 

63 “Komuna e Dragashit, si palë e dëmtuar, nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale ndaj Kryetarit të Komunës, 
Salim Jenuzi dhe zyrtarëve të tjerë”. Betimi për Drejtësi. 15 shkurt 2017. (Shih linkun 
http://betimiperdrejtesi.com/komuna-e-dragashit-si-pale-e-demtuar-nuk-i-bashkengjitet-ndjekjes-penale-ndaj-
kryetarit-te-komunes-salim-jenuzi-dhe-zyrtareve-te-tjere/

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autorizimeve”; “Uzurpim i pronës së paluajtshme”

Kryetare e Trupit Gjykues: Ajser Skenderi 

Prokuror: Genc Nixha 
Të pandehur: Salim Jenuzi; Nexhat Selaj; Bean Haxhihasani dhe Vetim Hasani 
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këtë rast është mbajtur më 12 dhjetor 2016. 64  Që nga ajo kohë, e deri në shpalljen e 
aktgjykimit për këtë rast, janë mbajtur edhe gjashtë seanca tjera gjyqësore, kurse dy të tjera 
ishin shtyrë për arsye të ndryshme.  

65

 

Pas ankesave të palëve, Gjykata e Apelit, në shkurt të këtij viti, e kishte kthyer në rigjykim 
rastin vetëm sa i përket të akuzuarve Jenuzi dhe Selaj, kurse, për të akuzuarit Bean 
Haxhihasani dhe Vetim Hasani e kishte vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 66 

Pas kthimit të rastit në rigjykim, lidhur me këtë rast ishin mbajtur edhe pesë seanca gjyqësore 
kurse dy të tjera ishin shtyrë për shkak të grevës së punëtorëve të administratës së gjykatave 
që ishte në atë kohë.  

Përfundimisht, më 9 tetor 2018, GjTh në Prizren, kishte shpallur aktgjykim refuzues ndaj ish-
kryetarit të Dragashit, Salim Jenuzi, i cili akuzohej për keqpërdorim të detyrës zyrtare, kurse 
ishte liruar nga akuza për uzurpim të pronës së paluajtshme i akuzuari tjetër në këtë rast, 
Nexhat Selaj.67 

Dëmi i pretenduar: Nuk ka kërkesë të përcaktuar në aktakuzë. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

64 “Kryetari i Dragashit kundërshton akuzën për keqpërdorim të detyrës zyrtare”. Betimi për Drejtësi. 4 tetor 
2016.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/kryetari-i-dragashit-kundershton-akuzen-per-keqperdorim-te-
detyres-zyrtare/  
65 “Dënohet me kusht kryetari i Komunës së Dragashit, Salim Jenuzi (Video)”. Betimi për Drejtësi. 21 nëntor 
2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/denohet-me-kusht-kryetari-i-komunes-se-dragashit-salim-
jenuzi/ ) 
66 “Apeli kthen në rigjykim rastin kundër ish-kryetarit të Komunës së Dragashit, Salim Jenuzi”. Betimi për 
Drejtësi. 1 mars.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/kthehet-ne-rigjykim-rasti-kunder-ish-kryetarit-te-
komunes-se-dragashit-salim-jenuzi/ ) 
67 “Aktgjykim refuzues ndaj ish-kryetarit të Dragashit, shpallet i pafajshëm i akuzuari për uzurpim prone”. 
Betimi për Drejtësi. 9 tetor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/aktgjykim-refuzues-ndaj-ish-
kryetarit-te-dragashit-shpallet-i-pafajshem-i-akuzuari-per-uzurpim-prone/)  

 

GjTh në Prizren, më 21 nëntor 2017, kishte shpallur aktgjykimin në këtë rast, e ku Salim 
Jenuzi, ishte dënuar me një vit burgim me kusht, pasi ishte shpallur fajtor për keqpërdorim të 
detyrës zyrtare. Pra, sipas aktgjykimit, dënimi me burgim nuk do të ekzekutohet, nëse Jenuzi 
brenda periudhës prej dy vjetësh, nuk kryen vepër të re penale. Kurse, Nexhat Selaj, ishte 
dënuar me gjashtë muaj burgim, për uzurpim të pronës së paluajtshme, i cili dënim nuk do të 
ekzekutohet nëse ai brenda dy vjetësh nuk kryen vepër të re penale. Ndërsa, të akuzuarit Bean 
Haxhihasani dhe Vetim Hasani, ishin liruar nga akuza për keqpërdorim të pozitës zyrtare, me 
arsye se nuk është vërtetuar gjendja faktike sipas aktakuzës.
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Policia e Kosovës më 18 shtator 2014 kishte ushtruar kallëzim penal ndaj Shukri Bujës dhe të 
tjerëve, ndërsa aktvendimi për fillim të hetimeve ishte nxjerrë nga prokuroria më 21 tetor 
2015. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) me 13 shkurt 2017, kishte 
ngritur aktakuzën me të cilën e ngarkonte ish-kryetarin e Lipjanit, Shukri Buja, Nebih Zeqiri  n,
zyrtar për çështje pronësore në zyrën e Kryetarit të Komunës së Lipjanit, Halit Gashi  n, në 
cilësinë e drejtorit të  Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër në Lipjan dhe Magbule Sadikun,  
zyrtare në Drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadastër në Lipjan, se në kundërshtim me dispozitat 
ligjore, kanë ndërmarrë veprime për shpronësimin, eksproprijimin dhe më pas kanë tjetërsuar 
pronat shoqërore dhe komunale, në dobi të “New Co Ferronikel Complex L.LC”.  

Fahri Retkoceri, akuzohet për veprat penale “punime ndërtimore të kundërligjshme” dhe 
“dhënie e ryshfetit”. I pandehuri Retkoceri akuzohet se ka filluar ndërtimin e një objekti 
kolektiv-banesor, pa u pajisur me leje ndërtimi. I pandehuri Hasim Viseshella – në cilësinë e 
shefit të sektorit në Drejtorinë e Planifikimit dhe Urbanizmit dhe Mbrojtjen e Mjedisit në 
Komunën e Lipjanit dhe i pandehuri Edmond Rexhepi-Drejtor për Planifikim dhe Urbanizëm 
në komunën e Lipjanit, ngarkohen me veprat penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” dhe “marrje e ryshfetit”, për faktin se kanë lëshuar leje ndërtimi për të pandehurin, 
Fahri Retkoceri.  

Të akuzuarit, Driton Avdiu dhe Burim Kodra, akuzohen për veprën penale “keqpërdorim i 
pozitës apo autoritetit zyrtar”. Prokuroria  pretendon se dy të akuzuarit në cilësi të 
inspektorëve komunalë, me rastin e inspektimit në ndërtimin e objektit banesor nga i 
pandehuri, Fahri Retkoceri, nuk i kanë ndërmarrë masat për pezullim të punimeve. Ndërsa, i 
pandehuri Bajram Rizani – në cilësinë e drejtorit në Drejtorinë e Inspekcionit në Komunën e 
Lipjanit, nuk i ka përmbushur detyrat zyrtare, duke qenë në dijeni se i pandehuri, Fahri 
Retkoceri, po ndërtonte objekt pa leje, nuk ka kërkuar nga vartësit e tij pezullimin e ndërtimit 
të objektit, me çka akuzohet për veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”; “Marrje Ryshfeti”; “Punimet 
ndërtimore të kundërligjshme”; “Dhënia e ryshfetit”; “Ushtrim ndikimi”  

Kryetar i Trupit Gjykues: Beqir Kalludra 
Prokuror: Agron Bajrami 

Të pandehur: Shukri Buja; Nebih Zeqiri; Halit Gashi; Edmond Rexhepi; Hasim Vishesella; Fahri
Retkoceri; Magbule Sadiku; Burim Kodra; Driton Avdiu; Bajram Rizani 
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Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Shqyrtimi fillestar në këtë rast ishte mbajtur më 28 prill 2017, apo rreth një muaj e gjysmë pas 
afatit 30 ditor të përcaktuar në KPPK për mbajtjen e shqyrtimit fillestar pas ngritjes së aktakuzës.68 
Kurse, shqyrtimi i dytë ishte mbajtur më 31 Maj 2017, brenda afateve të përcaktuara në KPPK.69 
Që nga ajo kohë e deri në shpalljen e aktgjykimit për këtë rast, janë mbajtur edhe shtatë seanca 
gjyqësore kurse, për arsye të ndryshme pesë të tjera ishin shtyrë. Verdiktin e saj final, gjykata e 
kishte dhënë me 5 nëntor 2018, ku Shukri Buja është dënuar me tre vjet burgim efektiv, pasi është 
shpallur fajtor për veprën penale keqpërdorim i detyrës zyrtare në vazhdimësi dhe në 
bashkëkryerje. Për keqpërdorim të pozitës zyrtare, fajtorë janë shpallur edhe të akuzuarit e tjerë në 
këtë rast, Nebih Zeqiri, i cili është dënuar me dy vjet e gjashtë muaj burgim, Halit Gashi, Edmond 
Rexhepi dhe Bajram Rizani janë me nga gjashtë muaj burgim secili, , kurse Hasim Vishesella është 
shpallur fajtor për marrje ryshfeti dhe është dënuar me pesë muaj burgim. Të akuzuarve Gashi, 
Rexhepi, Rizani dhe Vishesella, dënimet me burg mund t’u zëvendësohen me dënime me gjobë. 
Ndërsa, janë liruar nga akuza, Magbule Sadiku, Burim Kodra si dhe Driton Avdiu, kurse ndaj 
biznesmenit Fahri Retkoceri, aktgjykim lirues është marrë për veprën penale “punimet ndërtimore 
të kundërligjshme”, ndërsa aktgjykim refuzues për shkak të parashkrimit, është marrë për veprën 
penale të dhënies së ryshfetit.70 

Ajo çka vlen të theksohet në këtë rast është fakti se neglizhenca që është bërë në trajtimin e tij, ka 
bërë që disa vepra penale për të cilat akuzoheshin Shukri Buja si dhe Fahri Retkoceri të 
parashkruhen.  

Rasti sipas ankesës është në Gjykatën e Apelit të Kosovës.   

Dëmi i pretenduar: Nuk ka informacion.  

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

 

68 “Deklarohet i pafajshëm ish-Kryetari i Lipjanit dhe zyrtarët tjerë të kësaj komune”. Betimi për Drejtësi. 28 prill 
2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/deklarohet-i-pafajshem-ish-kryetari-i-lipjanit-dhe-zyrtaret-tjere-te-
kesaj-komune/ ) 

 
70 “Ish-kryetari i Lipjanit, Shukri Buja dënohet me tre vjet burgim për korrupsion”. Betimi për Drejtësi. 5 nëntor 2018.  
(Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ish-kryetari-i-lipjanit-shukri-buja-denohet-me-tre-vjet-burgim- per -
korrupsion/ ) 
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Më 31 maj 2016, PSRK ka ngritur aktakuzë në GjTh në Prishtinë, kundër ish-Kryetarit të 
Gjykatës së Apelit dhe anëtarit të KGJK-së, Salih Mekaj, për veprën penale “keqpërdorimi i 
pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Sipas aktakuzës Salih Mekaj, në cilësinë e personit zyrtar, (në atë kohë kryetar i Gjykatës së 
Apelit të Kosovës), ka shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin e tij zyrtar, me qëllim të përfitimit 
të dobisë për vete dhe për persona të tjerë. Mekaj i ka premtuar të pandehurës Vlora Gorani 
se do të angazhohet për caktimin e shqyrtimit gjyqësor në dy raste, si dhe ri-cilësimin juridik 
të veprave penale, nga veprat penale më të rënda në ato më të lehta, në mënyrë që dy të 
pandehur në ato raste të lirohen nga paraburgimi. I pandehuri Mekaj me këtë qëllim ka 
kërkuar nga gjyqtarja e njërit rast në fjalë që ta caktojë shqyrtimin gjyqësor në atë lëndë, në 
kundërshtim me Aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës. E pandehura Vlora Gorani me 
dashje ka shtyrë të pandehurin Salih Mekaj të kryejë veprën penale, me qëllim që përmes tij ta 

shpejtojë caktimin e shqyrtimit gjyqësor dhe pastaj edhe ri-cilësimin juridik të veprave penale 
për të pandehurin Mentor Seferaj dhe një tjetër të pandehur në një tjetër rast penal, që në këtë 
mënyrë të arrihet lirimi i këtyre dy personave nga paraburgimi. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Në rastin kundër Salih Mekajt, shqyrtimi fillestar është caktuar me vonesë prej pesë muajsh nga 
dita e ngritjes së aktakuzës, respektivisht më 20 tetor 2016. Seanca e 20 tetorit 2016 është 
shtyrë për shkak të mungesës së të akuzuarit Mentor Seferaj, i cili gjendet në paraburgim. 
Gjyqtari i rastit, Shashivar Hoti, ka njoftuar palët se e kanë dërguar ftesën për të akuzuarin 
Mentor Seferaj, por të njëjtit nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Mbrojtësi i të akuzuarës Vlora 
Gorani, avokati Besnik Berisha, në këtë seancë, ka kërkuar nga gjykata përjashtimin e 
publikut në këtë rast dhe mos publikimin e fotografive. Kërkesës së tij i është bashkuar
edhe përfaqësuesi i të akuzuarit Salih Mekaj, avokati Ramë Gashi. Edhe prokurorja e kësaj 
lënde, Drita Hajdari, është pajtuar për përjashtimin e publikut. Me këtë rast, gjykata duke u 
bazuar në nenin 294 të KPPRK-së ka marrë vendim që shqyrtimi gjyqësor për rastin në fjalë të 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”; “Shtytje në kryerjen e veprës 
penale” dhe “Dhënia e ryshfetit”

Kryetar i Trupit Gjykues: Shashivar Hoti 
Prokurore: Drita Hajdari 

Të pandehur: Salih Mekaj; Vlora Gorani; Mentor Seferaj; Ali Seferaj 
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jetë i mbyllur për publikun. 71  Shqyrtimi fillestar në këtë rast ka vazhduar në seancën 
gjyqësore të mbajtur me 30 nëntor 2016.72 Shqyrtimi i dytë gjyqësor i caktuar për datë 10 
janar 2017, është shtyrë për shkak të mungesës së të akuzuarës Vlora Gorani.73 Seanca e
shqyrtimit të dytë lidhur me rastin kundër të akuzuarit                  Sali Mekaj është mbajtur tek më 30 
janar 2017.74  Pasi gjyqtari Hoti, kishte konfirmuar aktakuzën, Gjyk  ata e Apelit, më 17 maj 
2017, kishte aprovuar ankesat e mbrojtjes dhe kishte kthyer në rivendosje vendimin për 
refuzimin e kërkesave për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimet e provave. Edhe në herën e 
dytë, shkalla e parë kishte marrë vendim të njëjtë, duke refuzuar kërkesat e mbrojtjes për 
hudhjen e aktakuzës. Kur lënda kishte shkuar përsëri në instancën e dytë gjyqësore, Apeli, 
kishte marrë vendim që të hedh poshtë aktakuzën për pikën në të cilën Mekaj, dyshohej se në 
mars të vitit 2015 ishte takuar me të dëmtuarin Zef Gruda dhe djalin e tij, Pal Gruda për 
kthimin e një borxhi prej 200,000 eurosh për një të afërm të tij.75 Ndaj këtij vendimi të 
Gjykatës së Apelit, Prokurori i Shtetit, i ishte drejtuar Gjykatës Supreme me kërkesë për 
mbrojtje të ligjshmërisë por kjo kërkesë i ishte refuzuar.76  

Ky proces gjyqësor, ishte rast i shënjestruar për liberalizimin e vizave por që ishte mbajtur 
larg syve të publikut për shkak të vendimit të gjykatës për ta mbyllur atë për median dhe 
publikun. Ndërsa gjatë fazës së shqyrtimit gjyqësor, prokurorja Drita Hajdari, kishte 
rikualifikuar veprën penale ndaj Mekajt, nga “keqpërdorim i pozitës zyrtare”, në “ushtrim të 
ndikimit”. Gjykata, 28 maj 2018, shpalli aktgjykimin me të cilin i liroi të akuzuarit nga të 
gjitha akuzat.77  

71 “Shtyhet gjykimi ndaj ish-Kryetarit të Gjykatës së Apelit, Salih Mekaj dhe tre të akuzuarve tjerë, përjashtohet 
publiku”. Betimi për Drejtësi. 20 tetor 2016.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-gjykimi-ndaj-
ish-kryetarit-te-gjykates-se-apelit-salih-mekaj-dhe-tre-te-akuzuarve-tjere-perjashtohet-publiku/ ) 
72“Deklarohen të pafajshëm ish-Kryetari i Gjykatës së Apelit, Salih Mekaj dhe tre të akuzuarit e tjerë”. Betimi 
për Drejtësi. 30 nëntor 2016.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-ish-kryetari-i-
gjykates-se-apelit-salih-mekaj-dhe-tre-te-akuzuarit-e-tjere/ ) 
73 “Shtyhet shqyrtimi dytësor ndaj ish-kryetarit të Gjykatës së Apelit, Salih Mekaj dhe tre të akuzuarve tjerë”. 
Betimi për Drejtësi. 10 janar 2017.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-shqyrtimi-dytesor-ndaj-
ish-kryetarit-te-gjykates-se-apelit-salih-mekaj-dhe-tre-te-akuzuarve-tjere/ ) 
74 “Kërkohet hudhja e aktakuzës ndaj ish-kryetarit të Gjykatës së Apelit dhe tre të akuzuarve tjerë”. Betimi për 
Drejtësi. 30 janar 2017.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/kerkohet-hudhja-e-aktakuzes-ndaj-ish-
kryetarit-te-gjykates-se-apelit-dhe-tre-te-akuzuarve-tjere/ ) 
75 “Apeli e liron Salih Mekajn nga keqpërdorimi i detyrës për rastin e fajdeve”. Betimi për Drejtësi. 8 nëntor 
2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/apeli-e-liron-salih-mekajn-nga-keqperdorimi-i-detyres-per-
rastin-e-fajdeve/ 
76 “Gjykata Supreme refuzon kërkesën e Prokurorisë së Shtetit për mbrojtje të ligjshmërisë në rastin e Salih 
Mekajt”. Betimi për Drejtësi. 10 prill 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-supreme-
refuzon-kerkesen-e-prokurorise-se-shtetit-per-mbrojtje-te-ligjshmerise-ne-rastin-e-salih-mekajt/ ) 
77 “Ish-kryetari i Apelit, Salih Mekaj lirohet nga të gjitha akuzat (Video)”.  Betimi për Drejtësi. 28 maj 2018.  
(Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ish-kryetari-i-apelit-salih-mekaj-lirohet-nga-te-gjitha-akuzat/ ) 
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Aktgjykimin e shkallës së parë, e kishte vërtetuar edhe Gjykata e Apelit, e cila më 23 tetor i 
kishte liruar përfundimisht nga akuzat Mekajn dhe të tjerët.78 

Dëmi i pretenduar: Nuk ka kërkesë të përcaktuar në aktakuzë 

Sekuestrimi dhe Konfiskimi : 15.000 euro (me vendimin e shkallës së parë, këto mjete i janë 
kthyer të akuzuarës Vlora Gorani) 
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78  “Gjykata e Apelit vërteton pafajësinë e ish-kryetarit të saj, Salih Mekaj dhe tre të tjerëve”. Betimi për 
Drejtësi. 23 nëntor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-e-apelit-verteton-pafajesine-e-ish-
kryetarit-te-saj-salih-mekaj-dhe-tre-te-tjereve/ ) 
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Prokurori i EULEX-it më 23 prill 2010, kishte marrë aktvendim për fillimin e hetimeve në 
rastin kundër Fatmir Limajt, ish-Ministër i Ministrisë së Transportit Postës dhe Telekomit 
(“MTPT”) dhe të tjerëve. Prokuroria lidhur me këtë rast më 5 dhjetor 2012, kishte ngritur 
aktakuzë në GjTh në Prishtinë kundër Fatmir Limajt, Nexhat Krasniqit, Endrit Shalës, Shpëtim 
Telakut dhe Florim Zukës për veprat penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, 
“Marrje e ryshfetit” dhe “Dhënie e ryshfetit”. Aktakuza e 5 dhjetorit 2012, kundër grupit Limaj,
në publik njihet edhe si rasti MTPT 1, pasi që prokurori i EULEX-it më 29 shkurt 2014, 

një aktakuzë e cila është cilësuar si “aktakuzë e konsoliduar”. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Rasti MTPT 1: Shqyrtimi fillestar lidhur me rastin MTPT 1 ishte mbajtur më 26 mars 2014, 
apo mbi 15 muaj pas afatit ligjor të përcaktuar me KPPK.  
Rasti MTPT 2: Shqyrtimi fillestar lidhur me rastin MTPT 2 ishte mbajtur më 10 qershor 
2015 dhe 30 tetor 2015, apo mbi 14 muaj pas afatit ligjor të përcaktuar me KPPK, apo një 
muaj me vonesë pas ngritjes së “aktakuzës së konsoliduar” më 31 gusht 2015.  
Shqyrtimi kryesor: Shqyrtimi gjyqësor kishte filluar më  18 nëntor 2015, po kishte 
përfunduar pas dy viteve, përkatësisht më 24 nëntor 2017. 

Shkalla e parë, kishte vendosur që të lirojë të gjithë të akuzuarit nga akuzat që i viheshin në 
barrë, ndërsa disa vepra penale kishin arritur afatin e parashkrimit.79

79“Fatmir Limaj dhe të tjerët lirohen nga të gjitha pikat e aktakuzës në rastin e MTPT-së (Video)”. Betimi për 
Drejtësi. 24 nëntor 2017. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/fatmir-limaj-dhe-te-tjeret-lirohen-nga-te-
gjitha-pikat-e-aktakuzes-ne-rastin-e-mtpt-se/ )

Vepra penale: “Krimi i organizuar”, “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, “Marrje e 
ryshfetit”, “Dhënie e ryshfetit”

Kryetare e Trupit Gjykues: Marie Tuma 
Prokuror: Charles Hardaway 

Të pandehur: Fatmir Limaj; Nexhat Krasniqi; Endrit Shala; Shpëtim Telaku; dhe Florim Zuka

ngriti aktakuzën tjetër, lidhur me rastin e njohur si  MTPT 2. Përderisa më 31 gusht 2015, u ngrit 
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Kryetare e trupit gjykues, në rastin e MTPT-së, ka qenë gjykatësja Marie Tuma, mirëpo, 
kërkesën për vazhdimin e afatit për përpilimin e këtij aktgjykimi, e kishte bërë një gjykatës 
tjetër i EULEX-it, Vladimir Mikula, e në fund aktgjykimin e kishte nënshkruar Tuma. Mikula 

 kishte kërkuar më 12 dhjetor të vitit 2017, që afati për përfundimin në formë të shkruar të 
aktgjykimit të vazhdohej edhe për 60 ditë. E sipas Kodit të Procedurës Penale, parashihet që 
atëherë kur një rast i caktuar është i ndërlikuar, kryetari i trupit gjykues, mund të kërkojë nga 
kryetari i Gjykatës Themelore, zgjatjen e afatit për përpilimin e aktgjykimit. Misioni i EULEX-
it, nuk ka dhënë asnjëherë ndonjë shpjegim lidhur me këtë çështje. 

Ndaj vendimit të shkallës së parë, prokurori Charles Hardaway, në mars të vitit 2018, ka 
parashtruar ankesë më Gjykatën e Apelit, e cila akoma nuk ka marrë asnjë vendim lidhur me 
këtë ankesë.81 

Dëmi i pretenduar: Nuk ka informacion.  

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 
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80  “EULEX-i përpilon aktgjykimin në rastin Limaj dhe të tjerët në kundërshtim me ligjin dhe praktikën 
gjyqësore”. Betimi për Drejtësi. 27 mars 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/eulex-i-perpilon-
aktgjykimin-ne-rastin-limaj-dhe-te-tjeret-ne-kundershtim-me-ligjin-dhe-praktiken-gjyqesore/) 
81 “Prokurori i EULEX-it parashtron ankesë në Apel, kërkon që të anulohet aktgjykimi për MTPT-në dhe rasti të 
kthehet në rigjykim”. Betimi për Drejtësi. 28 mars 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-i-
eulex-it-parashtron-ankese-ne-apel-kerkon-qe-te-anulohet-aktgjykimi-per-mtpt-ne-dhe-rasti-te-kthehet-ne-
rigjykim/ ) 

Pas shpalljes së aktgjykimit, misionit të EULEX-it, i ishin dashur tre muaj që ta përpilonin 
atë vendim në formë të shkruar. Procesi i përpilimit të vendimit ishte përcjellë me një prak-
tikë të rrallë për sistemin e drejtësisë kosovare.
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PSRK më 23 prill 2013, kishte marrë aktvendim për fillimin e hetimeve në rastin kundër Ilir 
Tolaj, ish Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë dhe të tjerëve. Më 6 korrik 
2013, PSRK kishte ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë, kundër Ilir Tolajt, 
Bekim Fushës, Zenel Kuqit, Valentina Haxhijajt, Remzije Thaçit dhe Florije Tahirit, për veprën 
penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.  

Sipas PSRK, Ilir Tolaj si Sekretar i Përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë (MSH), Bekim 
Fusha si ushtrues i detyrës së Drejtorit të Departamentit Farmaceutik në MSH dhe Zenel Kuqi 
si menaxher i Prokurimit në MSH, gjatë periudhës kohore 23 maj 2011 deri më 31 dhjetor 
2011, në bashkëveprim i kanë sjellë përfitime kompanisë “KMI” SHPK Drenas me pronar 
Arian Lleshin dhe Shpend Aganin, në vlerë prej 400 mijë euro. Valentina Haxhijaj, Remzije 
Thaçi dhe Florije Tahiri akuzohen se si anëtare të Komisionit për Mbikëqyrjen e Ekzekutimit 
të kontratës, pretendohet se i kanë mundësuar kompanisë “KMI” të bëjë manipulim me sasinë 
e barërave. Me këtë, në vazhdimësi ato akuzohen se kanë kryer veprën penale të 
“keqpërdorimit të pozitës zyrtare”. Zenel Kuqi akuzohet se si menaxher i prokurimit gjatë 
periudhës ndërmjet 23.05.2011 dhe 31.12.2011 i ka tejkaluar kompetencat e tij me qëllim
të përfitimit të dobisë materiale nga kompania “ACG dhe “Standart”, për aktivitetin e 
prokurimit “Renovimi gjeneral i aneksit të Emergjencës ekzistuese në QKUK”, kompania 
“Alb Architect” në aktivitetin e prokurimit “Renovimi gjeneral dhe adaptimi i katit përdhesë 
në Klinikën Interne, në repartin e ri për dializë në QKUK” dhe kompania “Life Farm” për 
aktivitetin e prokurimit “Furnizim me infuzione”, duke i shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës 
në vlerën totale prej 276,307.97 eurove. 

Në aktakuzën e njëjtë ishin të përfshirë edhe dy biznesmenët Arion Lleshi dhe Shpend Agani, 
mirëpo të dy kishin arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë me prokurorin. Si rrjedhojë, 
gjykata kishte shpallur fajtor dy biznesmenët, duke i dënuar me nga dy vjet burg me kusht 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”

Kryetare e Trupit Gjykues: Valbona Musliu-Selimaj 

Prokuror: Fillimisht ka qenë Admir Shala, pastaj rasti ka kaluar tek Florije Salihu-Shamolli 
Të pandehur: Ilir Tolaj, Bekim Fusha, Zenel Kuqi,Valentina Haxhija-Pacolli, Remzije Thaçi,
Florije Tahiri. Kanë qenë të përfshirë edhe Arion Lleshi dhe Shpend Agani, por të njëjtit kanë
arritur marrëveshje për pranim të fajësisë.
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dhe me nga 1000 euro gjobë. Sipas aktgjykimit të GjTh në Prishtinë, të njëjtit po ashtu 
obligohen që t’i kthejnë shtetit dëmin e shkaktuar prej 400 mijë eurove. 

Sipas prokurorisë, Lleshi dhe Agani akuzoheshin se kanë bërë paraqitje të rreme apo kanë 
fshehur fakte, gjë kjo e cila ka rezultuar në dëmtimin e buxhetit të MSH-së si dhe të njëjtit i 
janë shmangur pagimit të tatimeve dhe kontributeve të tjera për punëtorë të përcaktuara me 
ligj. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Shqyrtimi fillestar në rastin kundër Ilir Tolajt dhe të tjerëve ishte caktuar në GjTh në Prishtinë 
me vonesë prej katër muajsh, respektivisht ishte caktuar më 8 dhjetor 2015.  Kjo seancë ishte 
shtyrë dhe ishte mbajtur vetëm më 20 janar 2016. Shqyrtimi i dytë në këtë rast është mbajtur 
më 26 shkurt 2016. 82  Edhe shqyrtimi kryesor në këtë rast është caktuar me vonesa, 
respektivisht mbi gjashtë muaj pas shqyrtimit të dytë. Seanca e parë e shqyrtimit gjyqësor 
ishte caktuar më 9 shtator 2016 por e njëjta ishte shtyrë për 15 shtator 2016. Deri në 
përfundim të shqyrtimit gjyqësor, në këtë rast janë caktuar 25 seanca gjyqësore, pesë nga të 
cilat kishin dështuar. GjTh në Prishtinë, më 6 qershor të vitit 2018, kishte shpallur 
aktgjykimin, sipas të cilit Tolaj dhe pesë të tjerët ishin shpallur të pafajshëm, pasi sipas 
kryetares së trupit gjykues Valbona Musliu-Selimaj, nuk ishte provuar se të akuzuarit kanë 
kryer veprat penale më të cilat ngarkoheshin. 83  Lënda, aktualisht është në Gjykatën e 
Apelit.
Dëmi i pretenduar: Mbi 600.000 euro.

  

Sekuestrimi dhe Konfiskimi: Nuk ka informacion. 

82 “Ish-zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kundërshtojnë akuzat ndaj tyre”. Betimi për Drejtësi. 26 shkurt 
2016.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtaret-e-ministrise-se-shendetesise-kundershtojne-akuzat-
ndaj-tyre/ ) 

“Shtyhet shqyrtimi gjyqësor ndaj Ilir Tolajt dhe të tjerëve për keqpërdorim të detyrës”. Betimi për Drejtësi. 9 
shtator 2016.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-shqyrtimi-gjyqesor-ndaj-ilir-tolajt-dhe-te-
tjereve-per-keqperdorim-te-detyres/ ) 

“Rasti Tolaj dhe të tjerët – Avokati Berisha: Në një sistem normal klienti im do duhej të ishte në cilësinë e të 
dëmtuarit”. Betimi për Drejtësi. 15 shtator 2016.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/rasti-tolaj-dhe-te-
tjeret-avokati-berisha-ne-nje-sistem-normal-klienti-im-do-duhej-te-ishte-ne-cilesine-e-te-demtuarit/ ) 

“Ish-ministri Ferid Agani dëshmon në gjykimin ndaj ish-Sekretarit të MSH-së Ilir Tolaj”. Betimi për Drejtësi. 
14 tetor 2016.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/ish-ministri-ferid-agani-deshmon-ne-gjykimin-ndaj-ish-
sekretarit-te-msh-se-ilir-tolaj/ ) 

“Shtyhet shqyrtimi gjyqësor ndaj ish-sekretarit të MSH-së Ilir Tolaj dhe të tjerëve”. Betimi për Drejtësi. 26 
janar 2017.  (Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-shqyrtimi-gjyqesor-ndaj-ish-sekretarit-te-msh-se-
ilir-tolaj-dhe-te-tjereve/ ) 

“Në gjykimin ndaj Ilir Tolajt, drejtori për Buxhet dhe Financa në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se i gjithë 
aktiviteti i prokurimit për asgjësimin e barnave ishte zhvilluar sipas ligjit”. Betimi për Drejtësi. 21 shkurt 2017.  
(Shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/ne-gjykimin-ndaj-ilir-tolajt-drejtori-per-buxhet-dhe-financa-ne-
ministrine-e-shendetesise-thote-se-i-gjithe-aktiviteti-i-prokurimit-per-asgjesimin-e-barnave-ishte-zhvilluar-
sipas-ligjit/ 
83 “Ilir Tolaj dhe të tjerët shpallen të pafajshëm për korrupsion në rastin e asgjësimit të barnave pa afat 
(Video)”. Betimi për Drejtësi. 6 qershor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ilir-tolaj-dhe-te-tjeret-
shpallen-te-pafajshem-per-korrupsion-ne-rastin-e-asgjesimit-te-barnave-pa-afat/ ) 
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84 “Prokuroria bën ndryshimin e aktakuzës ndaj Ilir Tolajt, Bujar Bukoshit e të tjerëve, mbrojtja thotë se është 
arritur parashkrimi”. Betimi për Drejtësi. 5 qershor 2018. (Shih linkun 
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-ben-ndryshimin-e-aktakuzes-ndaj-ilir-tolajt-bujar-bukoshit-e-te-tjereve-
mbrojtja-thote-se-eshte-arritur-parashkrimi/ ) 

Vepra penale: “Shpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”; “Marrje ryshfeti”

Kryetar i Trupit Gjykues: Naime Krasniqi-Jashanica 

Prokurore: Fikrije Fejzullahu 
Të pandehur: Ilir Tolaj; Bujar Bukoshi; Arbenita Pajaziti; Hajrullah Fejza; Zenel Kuqi; Bekim 
Fusha

Aktvendimi për fillim të hetimeve ndaj të akuzuarve në këtë rast ishte nxjerrë më 28 dhjetor 2008, 
kurse aktakuza ishte ngritur më 16 korrik 2012. Aktakuza e përpiluar nga Prokurorja Speciale e 
EULEX-it, Maria Bamieh, e ngarkon Ilir Tolajn, Arbenita Pajazitin, Ismet Hysenin, Zenel Kuqin, 
Hajrullah Fejzën, Bekim Fushën, Alban Thaçin, Basri Asllanin, Bujar Bukoshin, Nexhat Shabanin 
dhe Imer Ajeti me kryerjen e veprës penale “shpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Në 
seancën e mbajtur më 5 qershor 2018, prokurorja speciale Fikrije Fezullahu kishte bërë ndryshimin 
e aktakuzës në këtë rast.84 Me aktakuzën e ndryshuar të dorëzuar në Gjykatë, Ilir Tolaj, Arbenita 
Pajaziti, Zenel Kuqi, Hajrullah Fejza, Bekim Fusha e Bujar Bukoshi akuzohen për kryerjen e 
veprës penale “shpërdorim i pozitës zyrtare apo autorizimit”, nga neni 339 i Kodit të Përkohshëm 
Penal, aktualisht e penalizuar me paragrafin 1 të nenit 422 dhe 423 lidhur me nenin 81 të Kodit 
Penal. Zenel Kuqi, thuhet se ka keqpërdorur pozitën e tij zyrtare duke mos mbajtur shënimet për 
lotet 72 dhe 73, të cilat përmbanin dosjet e “Sante Pharm”, e kjo sipas akuzës ka nënkuptuar se nuk 
ka qenë e mundur të sfidohej vendimi për këto lote. Hajrullah Fejza, shef i atëhershëm i kontrollit 
të cilësisë, akuzohet se duke vepruar si zyrtar i MSH-së, në data të ndryshme ka kërkuar ryshfet.

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore 

GjTh në Prishtinë, me aktgjykimin e nxjerrë më 19 korrik të vitit 2013, ish-sekretarin e përhershëm 
të Ministrisë së Shëndetësisë, Ilir Tolajn, e ka dënuar me 10 muaj burgim për “nxitje të falsifikimit 
të dokumenteve zyrtare”, kurse me 9 muaj burgim për “shmangie nga tatimi”. Gjykata ka caktuar 
dënim unik prej 18 muajsh burgim, ku sipas aktgjykimit, të njëjtit, do t’i llogaritet koha e kaluar në 
paraburgim dhe arrest shtëpiak. Gjithashtu, për kryerjen e veprës penale të “shmangie nga tatimi” 
është dënuar me gjobë në vlerë prej 1000 euro.
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Pas kthimit të rastit në rigjykim, në Gjykatën Themelore në Prishtinë, përpos seancës në të 
cilën prokurorja Fejzullahu kishte precizuar aktakuzën, akoma nuk është mbajtur asnjë seancë 
gjyqësore. 

Dëmi i pretenduar: Nuk ka informacion.  

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

Me këtë aktgjykim i është ndaluar edhe ushtrimi i funksioneve në administratë apo shërbim civil 
për 3 vjet. Arbenita Pajaziti, është dënuar me 6 muaj burgim për kryerjen e veprës penale “nxitje 
të falsifikimit të dokumenteve zyrtare”, ndërsa edhe për një pikë tjetër të aktakuzës ku akuzohej 
për “nxitje të falsifikimit të dokumenteve zyrtare” është dënuar me 6 muaj burgim me kusht. 
Gjykata i ka caktuar dënim unik prej 8 muajsh, i cili nuk do të ekzekutohet nëse e njëjta nuk kryen 
vepër penale për periudhën kohore prej 2 vitesh, që nga momenti kur aktgjykimi bëhet i plotfuq-
ishëm. Pajazitit gjithashtu i ishte ndaluar ushtrimi i funksioneve publike në administratë apo shër-
bim publik për 2 vite. 

Hajrullah Fejza, është dënuar për veprën penale marrje ryshfeti, me 6 muaj burgim. Gjykata i ka 
caktuar dënim unik prej 8 muajsh burgim. Sipas aktgjykimit, koha e paraburgimit, të njëjtit do t’i 
llogaritet në dënimin me burg. Edhe Fejzës i është ndaluar ushtrimi i funksioneve publike në 
administratë dhe shërbim publik për 3 vite. 

Për pikat e tjera të aktakuzës, të lartcekurit janë liruar nga akuzat. Bujar Bukoshi, ish-ministër i 
Shëndetësisë, me aktgjykim të Gjykatës Themelore në Prishtinë, është liruar nga akuzat. Edhe të 
akuzuarit e tjerë, Ismet Hyseni, Zenel Kuqi, dhe Bekim Fusha janë liruar nga akti akuzues. Pas 
ankesave të mbrojtjes së Ilir Tolajt, Arbenita Pajazitit, dhe Hajrullah Fejzës, në Gjykatën e Apelit, 
lidhur me aktgjykimin e Gjykatës Themelore, Gjykata e Apelit kishte marrë këtë aktgjykim: aktg-
jykimi i Gjykatës Themelore të Prishtinës është anuluar në lidhje me pikat 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9, 2, 3.1, 10 dhe 12 dhe lidhur me këto pika lënda është kthyer në rigjykim. Kurse, Apeli 
ka vërtetuar aktgjykimin e ankimuar të Gjykatës Themelore, lidhur me pikat 1.4, 1.5, 11 si dhe 
pikat të cilat nuk ishin ankimuar nga prokurori 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 3.2, 6,8 dhe 9. Gjykata 
Supreme, ka miratuar kërkesën e mbrojtjes së Ilir Tolaj, dhe është refuzuar akuza për kryerjen e 
veprës penale shmangie nga tatimi. Me ç’rast është ndryshuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore 
dhe i Gjykatës së Apelit. 

Gjithashtu, Supremja ka anuluar dënimin për Hajrullah Fejzën, i dënuar për veprat penale të mar-
rjes së ryshfetit, si dhe e ka kthyer çështjen në rivendosje tek gjykata e shkallës së parë. Gjithash-
tu, me 6 mars 2017, Gjykata Supreme kishte miratuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë për 
Ismet Hysenin, duke e konsideruar si të bazuar. Me miratimin e kërkesës për mbrojtje të 
ligjshmërisë ishte anuluar aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, i datës 13 shtator 2016, 
vetëm sa i përket pikës II të dispozitivit lidhur me pikën 2 dhe vetëm sa i përket të pandehurit 
Ismet Hyseni, ndërsa çështja në këtë pjesë i ishte kthyer gjykatës së njëjtë në rivendosje.
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Më 27 tetor 2016, PTh në Prishtinë, kishte ngritur aktakuzë ndaj Valdrin Llukës dhe Eliana 
Nakës, pas pretendimeve se të njëjtit duke qenë zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë, i kanë dhënë mbështetje financiare Organizatës Jo-Qeveritare “Jakova Innovation 
Center”, të cilën e drejtonte Naka, ndërsa e kishte themeluar Lluka.

Lluka akuzohej se në cilësinë e zyrtarit të lartë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI), 
njëkohësisht edhe Kryeshef i Agjencisë për Promovim të Investimeve, më 23 mars 2014, 
kishte filluar procedurat për zotimin e mjeteve në vlerë prej 20 mijë euro për Organizatën Jo-
Qeveritare (OJQ) “Jakova Innovation Center”, në të cilën OJQ kishte qenë themelues. 

Ndërkaq, sekretarja e përgjithshme e MTI-së, Eliana Naka, pretendohej se me 2 qershor 
2014, kishte marrë vendim që mjetet prej 20 mijë eurove, t’i ndahen si mbështetje financiare 
OJQ-së “Jakova Inovation Center”, ku kishte qenë drejtoreshë e Bordit. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Procesin gjyqësor ndaj Llukës dhe Nakës, në fazën e kontrollit të aktakuzës e kishte 
udhëhequr gjyqtari Elmaz Zenuni, i cili kishte mbajtur shqyrtimin fillestar më 26 janar 2017, 
pra dy muaj më shumë sesa është e paraparë me dispozitat e KPPK-së. Në shqyrtimin fillestar 
asnjëri nga të akuzuarit nuk e kishin pranuar fajësinë. Në shqyrtimin e dytë, i cili ishte 
mbajtur më 3 mars 2017, dy të akuzuarit kishin kërkuar që aktakuza e prokurorisë të hudhet 
poshtë, me pretendimin se e njëjta nuk është e bazuar në prova.85

Pasi ishte konfirmuar aktakuza, shqyrtimin gjyqësor e udhëhiqte gjyqtari Hamdi Ibrahimi, që 
kishte caktuar seancën e parë të shqyrtimit gjyqësor më 18 tetor 2017, por e njëjta nuk kishte 
arritur të mbahet pasi kishte munguar e akuzuara Eliana Naka. Mbrojtësja e saj, avokatja 
Teuta Zhinipotoku, kishte thënë se mungesa e saj është si pasojë e gjendjes jo të mirë 

85 “Në rastin ndaj zyrtarëve të MTI-së të akuzuar për konflikt interesi, mbrojtja kërkon hudhjen e aktakuzës”.
Betimi për Drejtësi. 3 mars 2017. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ne-rastin-ndaj-zyrtareve-te-mti-se-
te-akuzuar-per-konflikt-interesi-mbrojtja-kerkon-hudhjen-e-aktakuzes/ )

Vepra penale: “Konflikt i interesit”

Kryetar i Trupit Gjykues: Hamdi Ibrahimi 

Prokurore: Habibe Salihi 
Të pandehur: Valdrin Lluka dhe Eliana Naka
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shëndetësore.86 Për arsyen e njëjtë kishte dështuar edhe seanca e 12 dhjetorit të vitit të kaluar, 
edhe pse mbrojta e Llukës, kishte kërkuar veçimin e procedurës, një propozim të tillë e kishte 
refuzuar gjyqtari Ibrahimi.87 

Seanca e parë e shqyrtimit gjyqësor ishte mbajtur më 18 dhjetor 2018, ndërsa ajo ishte 
ndërprerë për shkak të gjendjes shëndetësore të Nakës.88  Gjendja shëndetësore e Nakës, 
kishte  shtyrë edhe shqyrtimin e  25 janarit 2018 ndërsa seanca e 19 qershorit kishte dështuar 
për shkak të pushimit vjetor të anëtarit të trupit gjykues Vehbi Kashtanjeva.89 Më 23 korrik 
2018, u mbajt dhe u përfundua i gjithë shqyrtimi gjyqësor, në të cilën të akuzuarit e dhanë 
edhe mbrojtjen e tyre.90 

Gjykata më 23 korrik 2018, kishte shpallur aktgjykimin, me të cilin e kishte shpallur të 
pafajshëm Llukën pasi shkalla e parë nuk e kishte provuar se i njëjti e ka kryer veprën penale 
të “konfliktit të interesit”, ndërsa për këtë vepër e kishte gjetur fajtore të akuzuarën Eliana 
Naka, e cila ishte dënuar me gjobë prej 7.000 euro.91 

Lënda aktualisht është në fazën e ankesave në Gjykatën e Apelit.  

Dëmi i pretenduar: Nuk është përcaktuar në aktakuzë. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
86“Dështon gjykimi ndaj ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka”.  Betimi për Drejtësi. 12 prill 2018.  
(Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/deshton-gjykimi-ndaj-ministrit-te-zhvillimit-ekonomik-valdrin-lluka/) 
87 “Sërish dështon gjykimi ndaj ministrit Valdrin Lluka, refuzohet veçimi i procedurës ndaj tij”. Betimi për 
Drejtësi. 12 dhjetor 2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/serish-deshton-gjykimi-ndaj-ministrit-
valdrin-lluka-refuzohet-vecimi-i-procedures-ndaj-tij/ ) 
88 “Ministri Valdrin Lluka deklarohet i pafajshëm për konflikt të interesit”. Betimi për Drejtësi. 18 dhjetor 2017.  
(Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ministri-valdrin-lluka-deklarohet-i-pafajshem-per-konflikt-te-
interesit/ ) 
89 “Anëtari i trupit gjykues në pushim, dështon gjykimi ndaj ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka”. 
Betimi për Drejtësi. 19 qershor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/anetari-i-trupit-gjykues-ne-
pushim-deshton-gjykimi-ndaj-ministrit-te-zhvillimit-ekonomik-valdrin-lluka/ ) 
90 “Valdrin Lluka thotë se nuk e ka menduar se veprimi për të cilin akuzohet mund të shkaktoj konflikt interesi”. 
Betimi për Drejtësi. 20 korrik 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/valdrin-lluka-thote-se-nuk-e-ka-
menduar-se-veprimi-per-te-cilin-akuzohet-mund-te-shkaktoj-konflikt-interesi/)  
91 “Valdrin Lluka lirohet nga akuza për konflikt interesi”. Betimi për Drejtësi. 23 korrik 2018.  (Shih linkun 
https://betimiperdrejtesi.com/valdrin-lluka-lirohet-nga-akuza-per-konflikt-interesi/ 
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Ky rast kishte filluar pasi Policia e Kosovës, më 2 qershor 2014 kishte dorëzuar në 
Prokurorinë Themelore në Prishtinë kallëzimin penal, e cila në të njëjtën ditë kishte nxjerrë 
aktvendim për fillimin e hetimeve për veprën penale “mashtrim me subvencione”. Por kjo 
prokurori, këtë lëndë e kishte dërguar në kompetencë në Prokurorinë Speciale, e cila më 4 
maj 2015, kishte zgjeruar hetimin ndaj Arifit, edhe për veprat penale “keqpërdorim i pozitës 
zyrtare” dhe “ushtrim i ndikimit”.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, më 9 dhjetor 2016 kishte ngritur aktakuzë ndaj 
deputetit Etem Arifi dhe drejtorit të OJQ -së “Zëri i Ashkalinjve për Integrim” Bajram 
Gashi, pas pretendimeve se gjatë periudhës nga dhjetori i vitit 2012 e deri më korrik 2013,  
Arifi, duke shfrytëzuar pozitën e tij të deputetit për të ndikuar te zyrtarët e Ministrisë së 
Punës dhe Mirëqenies Sociale për dhënien e subvencioneve për OJQ-në “Zëri i Ashkalinjve 
për Integrim”, drejtor i të cilës kishte qenë Bajram Gashi. 

Sipas prokurorisë, të njëjtit e kanë ditur se subvencionet të cilat i kanë përfituar nga MPMS-ja 
dhe Zyra e Kryeministrit janë siguruar përmes të dhënave të pasakta lidhur me OJQ-në “Zëri 
i Ashkalinjve për Integrim”. Dy nga të akuzuarit pretendohet se me këto subvencione kanë 
përfituar 25.646.00 euro, por që nuk ishin përdorur për qëllime për të cilat janë dhënë, por 
janë përvetësuar nga Arifi, Gashi dhe persona të tjerë. Këto para, sipas prokurorisë, nuk janë 
përdorur për qëllime për të cilat janë dhënë, por janë përvetësuar nga Arifi dhe Gashi për 
persona të tjerë. 

Arifi dhe Gashi, ishin ngarkuar për “mashtrim me subvencione”, ndërsa Arifi edhe për 
“ushtrim të ndikimit”. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore.  

 Shqyrtimi fillestar i këtij rasti ishte mbajtur më 18 maj 2017, apo pas më shumë se pesë muajsh
nga ngritja e aktakuzës, në të cilin shqyrtim asnjëri nga të akuzuarit nuk e pranuan fajësinë, 
ndërsa shqyrtimi i dytë, u caktua dhe u mbajt, brenda afatit ligjor, më 28 qershor 2017. Në  

Vepra penale: “Ushtrim i ndikimit”, “Mashtrim me subvencione”

Kryetar i Trupit Gjykues: Vesel Ismaili 

Prokurore: Drita Hajdari 
Të pandehur: Etem Arifi dhe Bajram Gashi
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seancën e parë të shqyrtimit gjyqësor, e cila u mbajt më 24 nëntor 2017, i akuzuari Bajram 
Gashi e pranoi se nga subvencionet që ka pranuar OJQ-ja, që ai drejtonte, ka përvetësuar 
1070 euro, por jo më shumë.Një deklarim të tillë, trupi gjykues, nuk e konsideroi si pranim të 
fajësisë.92 

Në këtë proces gjyqësor ishin caktuar tetë seanca të shqyrtimit gjyqësor, dy nga të cilat kishin 
dështuar, ndërsa përfundimi i shqyrtimit gjyqësor, ishte arritur në seancën e 18 prillit 2018, 
në të cilin shqyrtim i bashkakuzuari i Arifit, Bajram Gashi, kishte thënë se deputeti Arifi, i 
kishte dërguar disa persona në shtëpinë e tij dhe ia kishte ofruar 30.000 euro, me qëllim që ai 
ato mjete t’i dorëzojë në Qeveri dhe ta pranojë veprën, duke thënë se për këtë gjë Arifi nuk 
dinte asgjë. Në atë seancë Gashi, gjithashtu kishte thënë se përmes njerëzve që kishte dërguar 
Arifi, ai ishte kërcënuar me vdekje nëse do ta lajmëronte rastin në polici.93 Gjykata, me 
aktgjykimin e shpallur më 20 prill 2018, dy të akuzuarit i kishte shpallur fajtor për veprën 
penale “mashtrim me subvencione”,  duke i dënuar me 2 vjet burgim me kusht, i cili nuk
do të ekzekutohet nëse të njëjtit nuk kryejnë vepër tjetër penale brenda periudhës 3 vjeçare.94 

Të akuzuarit janë obliguar që Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) t’ia 
kompensojnë shumën prej 22.900 euro si dhe Zyrës për Komunitete në Kryeministri shumën 
prej 2.749 euro, ndërsa, në qoftë se të njëjtit nuk i kompensojnë këto shuma në afat prej 
gjashtë muajsh dënimi me kusht do t’u revokohej. Ndërsa, sipas këtij vendimi, nuk ishte 
vërtetuar se Arifi ka kryer edhe veprën penale të “ushtrimit të ndikimit”, për të cilën 
vepër u mor aktgjykim lirues. 

Edhe kjo lëndë, aktualisht pas ankesave është duke u trajtuar nga Gjykata e Apelit.  

Dëmi i pretenduar: 25.646.00 euro. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

 

92 “Mashtrimi me subvencione, i bashkakuzuari në rastin e ish-deputetit thotë se përvetësoi mbi një mijë euro”. 
Betimi për Drejtësi. 12 prill 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/mashtrimi-me-subvencione-i-
bashkakuzuari-ne-rastin-e-ish-deputetit-thote-se-pervetesoi-mbi-nje-mije-euro/ ) 
93“I bashkakuzuari thotë se Etem Arifi e kërcënoi me vdekje nëse do të fliste për keqpërdorimin e parave, 
deputeti e mohon”. Betimi për Drejtësi. 18 prill 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/i-
bashkakuzuari-thote-se-etem-arifi-e-kercenoi-me-vdekje-nese-do-te-fliste-per-keqperdorimin-e-parave-deputeti-
e-mohon/) 
94“Deputeti Etem Arifi, dënohet me dy vjet burgim me kusht për mashtrim me subvencione, lirohet nga akuza 
për ushtrim ndikimi (Video)”. Betimi për Drejtësi. 12 prill 2018.  (Shih linkun 
https://betimiperdrejtesi.com/deputeti-etem-arifi-denohet-me-dy-vjet-burgim-me-kusht-per-mashtrim-me-
subvendione-lirohet-nga-akuza-per-ushtrim-ndikimi/ ) 
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Më 26 gusht 2015, një qytetar kishte paraqitur kallëzim penal ndaj Kryetarit të Malishevës, 
Ragip Begaj, ndërsa aktvendimi për fillim të hetimeve ishte nxjerrë nga ana e prokurorisë më 
18 tetor 2016. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), me 29 dhjetor 2017 
kishte ngritur aktakuzë për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, ndaj kryetarit të 
Komunës së Malishevës, Ragip Begaj. Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale, Begaj, 
akuzohej se duke qenë Kryetar i Malishevës, ka angazhuar Labinot Mazrekun, në  cilësinë e 
menaxherit të prokurimit për rreth shtatë muaj, megjithëse komuna kishte të punësuar një 
menaxher të tillë të prokurimit. Gjithnjë sipas aktakuzës, i pandehuri Begaj edhe pse ka 
kuptuar se në zyrën e menaxherit të prokurimit, Haxhi Krasniqit, ka pas keqpërdorime, 
respektivisht ka humbur dosja e operatorit ekonomik “SHPK Albakos & NNSH Korben”, 
Pejë-Gjakovë, i cili operator kishte parashtruar ankesë në Organin Shqyrtues të Prokurimit 
(OSHP), si palë e pakënaqur dhe ankesa i ishte aprovuar nga ky organ. Sipas vendimit të 
OSHP-së, të datës 11 gusht 2014, vendimi i autoritetit kontraktues është anuluar si i pabazë 
dhe është urdhëruar ky autoritet ta rikthejë lëndën në tenderim, si dhe ka obliguar Komunën e 

Malishevës që të kërkojë përgjegjësi nga personat përgjegjës për humbjen e ofertës. Në aktakuzë 
shkruan se i pandehuri pas pranimit të vendimit, në procedurë të shpejtuar ka pezulluar të 
gjithë zyrtarët e prokurimit nga puna me 50 % të pagës, prej 14 gushtit 2014 edhe pse dosja 
ishte zbuluar në zyrën e menaxherit të prokurimit, vetëm dy ditë pas pranimit të vendimit nga 
OSHP.

Kjo aktakuzë e PSRK-së ndaj Begajt, ishte hudhur poshtë nga ana e Gjykatës Themelore në 
Gjakovë më 3 prill të vitit 2018. Aktvendimi i Themelores ishte vërtetuar pastaj edhe nga 
Gjykata e Apelit në maj të 2018.  

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”

Kryetar i Trupit Gjykues: Gëzim Pozhegu 

Prokuror: Abdurrahim Islami 
I pandehur: Ragip Begaj



79"
"

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte mbajtur më 22 shkurt 2018, apo 24 ditë pas afatit 30 
ditor të përcaktuar në KPPK, për mbajtjen e shqyrtimit fillestar pas ngritjes së aktakuzës.  

Dëmi i pretenduar: Nuk është përcaktuar në aktakuzë 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 
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Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), më 26 shkurt të vitit 2013, ka ngritur 
aktakuzë ndaj ish kryetarit të Komunës së Prizrenit, Ramadan Muja, ish-drejtorit të Drejtorisë 
për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor, Sadik Paqarizi dhe ish-drejtorit të Gjeodezisë dhe 
Kadastrit, Avni Ademaj. Në aktakuzën e ngritur për shpërdorim të detyrës zyrtare ishin të 
përfshirë edhe ish-zyrtarët e Komunës së Prizrenit, Abdullah Tejeci, Minir Krasniqi dhe 
Kadri Ukimeri. Muja dhe të tjerët akuzohen nga prokuroria se kanë keqpërdorur pronat 
komunale të menaxhuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Po ashtu, në mesin e pronave 
bëjnë pjesë edhe dy parcelat ku janë ndërtuar shkolla “Mehmet Akif” dhe fabrika e çokollatës 
“Kamila” në Prizren, të cilat sipas akuzës nuk kanë kaluar fare përmes Kuvendit Komunal 
por me vendim direkt të ish-kryetarit Muja. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Edhe pas pothuajse gjashtë vjetëve që nga ngritja e aktakuzës, ende nuk kemi një aktgjykim të 
plotfuqishëm në këtë rast, i cili bën pjesë në rastet e profilit të lartë. 

Gjykata e Apelit kishte anuluar një vendim të tillë dhe e kishte kthyer rastin në rigjykim, por 
me ankesë të prokurorisë, rasti kishte shkuar në Gjykatën Supreme, ku më pas Supremja kishte 
vendosur që lëndën sërish ta shqyrtojë Apeli. 

Apeli sërish në korrik 2017, kishte vendosur që lënda të kthehet në shkallë të parë për 
rishqyrtim dhe rivendosje, por GjTh në Prizren kishte kërkuar që të përjashtohet nga ky rast. 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”

Kryetar i Trupit Gjykues: Agim Ademi 

Prokurore: Fikrije Fejzullahu 
Të pandehur: Ramadan Muja; Sadik Paçarizi; Avni Ademaj; Kadri Ukimeri;  

Abdullah Tejeci; Minir Krasniqi;  

Më 13 mars 2014, pas rreth 30 seancave gjyqësore, GjTh në Prizren, kishte shpallur aktgjykim 
dënues për ish-kryetarin Muja dhe të tjerët. Muja ishte dënuar me dy vjet burgim me kusht, që 
do të thotë se dënimi nuk do të ekzekutohej nëse Muja nuk kryen vepër penale për periudhën tre 
vjeçare. Ndaj Mujës ishte shqiptuar edhe dënimi plotësues i ndalimit të ushtrimit të funksioneve 
në administratën publike për 30 muaj. 
GjTh në Prizren, kishte shpallur aktgjykim dënues edhe ndaj të akuzuarve të tjerë në këtë rast, 
Paqarizi, Ademaj, Tejeci, Krasniqi dhe Ukimeri, duke iu ndaluar edhe atyre funksionin në 
administratën publike për periudha të caktuara kohore.
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Dëmi i pretenduar: Nuk ka informacion. 

Sekuestrimi dhe konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muja, lidhet me kallëzimin penal të parashtruar nga GjTh në Prizren, për pengimin e punës në 
gjykatë, me rastin e ndalimit të pjesëmarrjes së ekspertëve – gjeodetëve në seancat gjyqësore, ku 
kryetari i gjykatës dhe një gjyqtar janë dëgjuar si dëshmitarë.

Gjykata e Apelit, pas kërkesës së bërë nga kryetari i Gjykatës Themelore të Prizrenit, Ymer Hoxha, 
me 8 gusht të vitit të kaluar kishte vendosur që rigjykimi ndaj Ramadan Mujës dhe pesë të 
akuzuarve të tjerë të zhvillohet nga GjTh në Gjilan. Kurse, ndaj Kadri Ukimerit është pushuar 
procedura penale pasi që i njëjti ka ndërruar jetë. 

Rigjykimi ndaj Mujës dhe të tjerëve kishte filluar më 14 dhjetor 2017. Që nga ajo kohë e deri në 
fund të muajit nëntor 2018, në këtë rast janë zhvilluar edhe shtatë seanca gjyqësore, kurse, tri të tjera 
ishin shtyrë për arsye të ndryshme. Fjala përfundimtare në këtë rast është caktuar të mbahet më 17 
dhjetor 2018. 
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Disa prej rasteve të profilit të mesëm dhe profilit të ulët 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, përmes një njoftimi për media që kishte 
shpërndarë më 4 maj 2018, kishte njoftuar se për rastin i cili ishte shënjestruar për 
liberalizimin e vizave, tashmë kishte ngritur një aktakuzë.95

Sipas aktakuzës së prokurorisë ish-drejtori i Krimeve Ekonomike të Policisë së Kosovës, 
Emin Beqiri dhe biznesmeni Rrahim Hashimi, i njohur si “Sekseri’, pretendohej se u kishin 
marrë 100 mijë euro drejtuesve të organizatës Qendra për Avokim dhe Diplomaci (QAD), për 
t’ua mbyllur një rast. 

Prokuroria pretendonte se Emin Beqiri në cilësinë e drejtorit të Drejtorisë për Krime 
Ekonomike në Prishtinë, gjatë muajit dhjetor 2016, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 
për vete dhe personin tjetër, përmes drejtorit të “City Group”, të akuzuarit Rrahim Hashimi, 
kishte kërkuar 100.000 euro nga të dëmtuarit Valmir Hajrullahu dhe Freskim Buqaj, për të 
cilët drejtoria kishte filluar një hetim në drejtim të veprës penale të mashtrimit. Beqiri, të 
akuzuarit Hashimi, sipas aktakuzës, i kishte dhënë informata që konsiderohen si fshehtësi 
zyrtare, ku ky i fundit iu kishte treguar të dëmtuarve se kontrolli-bastisja e lokaleve dhe 
shtëpive të tyre nuk do të bëhet sipas urdhëresës së gjykatës, dhe i njëjti ishte përpjekur që t’i 
bind të dëmtuarit që t’i jepnin paratë e kërkuara me qëllim që procedura kundër tyre të 
mbyllet. 

95  “Ngritet aktakuzë ndaj ish-drejtorit të Krimeve Ekonomike në Policinë e Kosovës, Emin Beqiri dhe
biznesmenit Rrahim Hashimi”. Betimi për Drejtësi. 4 maj 2018. (Shih linkun 
https://betimiperdrejtesi.com/ngritet-aktakuze-ndaj-ish-drejtorit-te-krimeve-ekonomike-ne-policine-e-kosoves-
emin-beqiri-dhe-biznesmenit-rrahim-hashimi/ )

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës zyrtare”, “ Moslajmërim i veprës penale”,

“Pengim i të provuarit”, “Ushtrim i ndikimit”, “Mashtrimi” 

Gjyqtari i vetëm gjykues: Adnan Isufi 
Prokurore: Fikrije Fejzullahu 

Të pandehur: Emin Beqiri dhe Rrahim Hashimi 
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Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore.  

Aktakuza e PSRK-së, e cila përmbante veprat penale  “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 
zyrtar”, “pengimi i të provuarit”, “moslajmërimi i veprave penale apo kryesve të tyre”, 
“ushtrim i ndikimit” dhe “mashtrim”, për më pak se gjashtë muaj u përgjysmua, pasi në fazën 
e kontrollit të aktakuzës, ndaj Beqirit u pusha procedura për të gjitha pikat e aktakuzës, ndërsa 
ndaj Hashimit, mbeti që të gjykohej vetëm për veprën penale të “mashtrimit”. 

Departamenti i Krimeve të Rënda, kishte caktuar seancën fillestare më 16 maj 2018, pra me 
një afat rekord, vetëm pas 14 ditësh pas ngritjes së aktakuzës së 2 majit 2018. Në atë seancë, 
dy të akuzuarit deklaruan se e ndjejnë vetën të pafajshëm për akuzat e prokurorisë.96 Pasi 
shkalla e parë e konfirmoi aktakuzën, lënda me ankesë u dërgua në Gjykatën e Apelit, e cila 
më 21 shtator kishte hudhur aktakuzën ndaj Beqirit, ndërsa e kishte kthyer në rivendosje 
vendimin me të cilin shkalla e parë kishte refuzuar kërkesën e tij për hudhjen e aktakuzës.97 

96 “Ish-drejtori i Krimeve Ekonomike dhe biznesmeni deklarohen të pafajshëm për mbylljen e një rasti për 100 
mijë euro”. Betimi për Drejtësi. 12 prill 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ish-drejtori-i-krimeve-
ekonomike-dhe-biznesmeni-deklarohen-te-pafajshem-per-mbylljen-e-nje-rasti-per-100-mije-euro/) 
97 “Gjykata e Apelit konfirmon lirimin nga akuza për ish-drejtorin e Krimeve Ekonomike, Emin Beqiri”. Betimi 
për Drejtësi. 21 shtator 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-e-apelit-konfirmon-lirimin-
nga-akuza-per-ish-drejtorin-e-krimeve-ekonomike-emin-beqiri/ ) 

Mirëpo, gjithnjë sipas aktakuzës, i akuzuari Hashimi nuk kishte arritur t’i marrë paratë e 
kërkuara dhe ndaj të dëmtuarve Hajrullahu dhe Buqaj kishte filluar procedura, ndërsa pas kësaj, 
prindërit e të dëmtuarve Rexhet Hajrullahu dhe Qazim Buqaj ia kishin dhënë të akuzuarit 
Hashimi 50.000 euro me qëllim që përmes të akuzuarit Beqiri t’ua mundësojë hapjen e loka-
leve, e pastaj t’i jepnin edhe 50.000 euro të tjera që të përmbyllej kjo procedurë. Kështu, në 
dhjetor 2016, Rexhep Hajrullahu ia kishte dhënë të akuzuarit Hashimi 16.000 euro, pastaj edhe 
9.000 euro të tjera, ndërsa i dëmtuari Qazim Buqaj 25.000 euro. Prokuroria Beqirin, e ngarkon-
te edhe me veprën penale “pengimi i të provuarit”, pasi që i njëjti, gjatë muajve janar-mars 
2017, përkundër urdhëresës së gjykatës për ekzaminimin e aparatit telefonik “Iphone 6”, të të 
dëmtuarit Valmir Hajrullahu, nuk e kishte dërguar në laborator, ndërsa i dëmtuari e kishte vërej-
tur se bisedat dhe fotot e incizuara i ishin fshirë nga telefoni, e po ashtu, Beqiri akuzohej edhe 
për veprën penale “moslajmërimi i veprave penale apo kryesve të tyre”, pasi i njëjti edhe pse 
kishte pasur njohuri se i akuzuari Hashimi kishte marrë para në emër të tij, nuk e kishte lajmëru-
ar veprën penale.

Ndërkaq, i akuzuari i dytë Rrahim Hashimi, akuzohet se gjatë muajit dhjetor 2016 nga famil-
jarët e të dëmtuarve Hajrullahu dhe Buqaj kishte marrë shumën prej 50.000 euro dhe kishte 
kërkuar edhe 50.000 të tjera, me qëllim që procedura ndaj tyre të përshpejtohet dhe pastaj edhe 
kishte ushtruar ndikim mbi vendimmarrjen e personit zyrtar, duke bërë që i akuzuari Beqiri të 
veprojë në kundërshtim me ligjin. I njëjti akuzohet se gjatë viteve 2009-2017, kishte mashtruar 
shumë qytetarë, në atë mënyrë që përmes fakteve të rreme, me qëllim të përfitimit të kundërlig-
jshëm pasuror kishte shfrytëzuar miqësinë me atasheun e Ambasadës së Hungarisë, Tamas 
Gergely, duke aplikuar për viza në emër të personave të ndryshëm, duke i paraqitur si punëtor 
të “City Group”.
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Në të njëjtën ditë kur Apeli kishte njoftuar për këtë vendim, kryetari i trupit gjykues,Vesel 
Ismajli, përsëri kishte konfirmuar aktakuzën ndaj Hashimit, i cili ngarkohej me veprat penale 
“Ushtrim i ndikimit” dhe “Mashtrimi”. 

Mbrojtja e Hashimit, përsëri i ishte drejtuar instancës së dytë, duke kërkuar që si për Beqirin, 
të pushohet procedura edhe ndaj tij. Lidhur me kërkesat e tij, Gjykata e Apelit, më 18 tetor 
2018, kishte marrë aktvendim me të cilin kishte aprovuar pjesërisht ankesën e Hashmit. Sipas 
këtij vendimi, ndaj Hashimit do të pushohej procedura penale e “Ushtrimit të ndikimit”, pasi 
nuk kishte dyshim të bazuar mirë se i njëjti e ka kryer këtë vepër penale, ndërsa kishte 
konfirmuar akuzën që e ngarkonte atë me veprën penale “mashtrimi”. 98 

Pasi gjyqtarit Ismajli, kjo aktakuzë i ishte kthyer për herë të dytë, por në fund me vetëm një 
vepër penale, ai konsideroi se kompetente për këtë vepër është Departamenti i Përgjithshëm e 
jo ai i Krimeve të Rënda. Ismaili, më 30 tetor 2018, përmes një akti përcjellës këtë lëndë e ka 
dërguar në kompetencë në Departamentin e Përgjithshëm, të cilën do ta trajtojë gjyqtari Adnan 
Isufi. Sipas kësaj shkrese të gjykatësit Ismaili, një vendim i tillë është marrë pasi vepra penale 
“mashtrimi”, me të cilën ngarkohet Hashimi, dënohet me burgim nga 3 muaj deri në 3 vjet.  

Pra, sipas situatës aktuale, aktakuzën e ngritur nga PSRK-ja, do ta gjykojë Departamenti i 
Përgjithshëm i Gjykatës Themelore në Prishtinë, ndërsa gjyqtari Isufi akoma nuk e ka caktuar 
shqyrtimin gjyqësor. 

Dëmi i pretenduar: 50.000 euro. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 “Apeli e “zhdukë” korrupsionin nga rasti “sekseri””. Betimi për Drejtësi. 27 tetor 2018.  (Shih linkun 
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-e-zhduke-korrupsionin-nga-rasti-sekseri/ 
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99

Dëmi i pretenduar: Nuk është përcaktuar me aktakuzë. 

Sekuestrimi dhe konfiskimi: Kartëmonedha 1x20 euro, 2x10 euro dhe 1x5 euro. 

99 “Gjykatësi në trajnim, dështon seanca ndaj mjekut që akuzohet për 30 euro ryshfet”. Betimi për Drejtësi. 9 
nëntor 2018. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/gjykatesi-ne-trajnim-deshton-seanca-ndaj-mjekut-qe-
akuzohet-per-30-euro-ryshfet/ 

Vepra penale: “Marrja e ryshfetit”

Kryetar i Trupit Gjykues: Islam Thaçi

Prokuror: Shaban Spahiu
I pandehur: Elez Elezi

Policia e Kosovës, më 23 maj 2012 kishte paraqitur kallëzim penal ndaj mjekut Elez Elezi, 
kurse, aktvendimi për fillim të hetimeve ishte nxjerrë nga ana e prokurorisë, më 23 maj 2012. 
Gjashtë ditë më vonë, më 29 maj 2012, PTh në Gjilan kishte ngritur aktakuzë për marrje rysh-
feti ndaj Elezit. Sipas prokurorisë, i pandehuri, në cilësinë e personit zyrtar, përkatësisht mjek 
në Spitalin Regjional në Gjilan, më 22 maj të vitit 2012, në zyrën e tij, ka kërkuar përfitim 
material për vete, për të kryer një veprim, të cilin nuk është dashur ta kryejë. Prokuroria preten-
don se i pandehuri ka kërkuar nga e dëmtuara Lirije Hasani shumën prej 10 euro për çdo raport 
specialistik të lëshuar nga ana e tij, duke marrë në tërësi nga e dëmtuara shumën prej 30 euro.

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore 

Fillimisht, ndaj Elezit, më 19 tetor 2013, GjTh në Gjilan kishte marrë aktgjykim dënues. Më 
pas, më 13 nëntor 2013, Gjykata e Apelit e ka vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore. 
Ndërsa, në bazë të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, Gjykata Supreme më 16 janar 2014, 
kishte marrë aktvendim me të cilin kishte prishur aktgjykimet e Gjykatës Themelore në Gjilan 
dhe Gjykatës së Apelit, duke e kthyer lëndën në rigjykim. Më 9 dhjetor 2015, trupi gjykues i 
udhëhequr nga gjyqtari Hasan Sadiku, kishte shpallur fajtor të pandehurin Elez Elezi, duke i 
shqiptuar dënim me burgim prej tre muajsh. Ndërsa, në bazë të ankesës së mbrojtjes, lënda 
kishte përfunduar në Gjykatën e Apelit, e cila më 5 maj 2016, e kishte kthyer lëndën përsëri në 
rigjykim. Pas kthimit të rastit në rigjykim, në periudhën maj 2017 – shtator 2018, me kërkesë 
të të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, janë shtyrë pesë seanca të parapara për këtë rast. Përkatë-
sisht, seancat e caktuara të mbahen më 16 maj 2017, 4 korrik 2017, 26 korrik 2017, 19 mars 
2018 dhe 21 shtator 2018, kurse, seanca e caktuar të mbahet më 9 nëntor 2018, është shtyrë për 
shkak të mungesës së gjykatësit.
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Inspektorati Policor i Kosovës, më 27 prill 2017 kishte paraqitur kallëzim penal ndaj zyrtarëve 
policor, Kujtim Kryeziu dhe Lindita Haxhaj, ndërsa, PTh në Prizren, më 22 maj 2017 kishte 
nxjerrë aktvendim për fillim të hetimeve. E njëjta prokurori, më 25 gusht 2017 kishte ngritur 
aktakuzë për marrje ryshfeti ndaj dy të akuzuarve të lartcekur. Kryeziu dhe Haxhaj, 
akuzoheshin se më 3 shkurt 2017, në Prizren, kanë ndaluar një qytetar për kundërvajtje dhe 
nga i njëjti kanë kërkuar ryshfet për të mos i shqiptuar dënimin me gjobë. Sipas aktakuzës, i 
akuzuari Kujtim Kryeziu i ka thënë qytetarit të ndaluar që të vendosë 15 euro në librezën e 
makinës dhe t’ia sjellë atij. Ai akuzohej se pasi që qytetari ka vepruar sipas udhëzimeve, ai 
është liruar të vazhdojë rrugën pa u dënuar. Kujtim Kryeziu, gjithnjë sipas aktakuzës, nga 
paratë e marra, ia kishte dhënë 5 euro të akuzuarës Lindita Haxhaj. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore  

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte mbajtur më 2 tetor 2017, shtatë ditë pas afatit ligjor prej 
30 ditësh i përcaktuar në KPPK, kurse shqyrtimi i dytë më 8 nëntor 2017, brenda afatit ligjor 
të përcaktuar në KPPK.100101  Në seancën e 12 dhjetorit 2018, i akuzuari Kryeziu e kishte 
pranuar fajësinë. Këtë pranim të fajësisë e kishin kundërshtuar prokurori Mehdi Sefa dhe 
mbrojtësi i të akuzuarës tjetër Lindita Haxhaj, avokati Labinot Berisha, pasi që në aktakuzë 
thuhej se në bashkëkryerje e kanë kryer këtë vepër penale. Por kundërshtimin e tyre, trupi 
gjykues nuk e kishte konsideruar si arsye për mos aprovimin e pranimit të fajësisë nga i 
akuzuari Kryeziu.102 Pas mbajtjes edhe të një seance me 26 dhjetor, gjykata e shkallës së parë 

100 “Deklarohen të pafajshëm dy zyrtarët policorë të akuzuar për marrje ryshfeti”. Betimi për Drejtësi. 2 tetor 
2017. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-dy-zyrtare-policore-te-akuzuar-per-
marrje-ryshfeti/ ) 
101 “Zyrtarja policore e akuzuar për marrje ryshfeti kundërshton aktakuzën”. Betimi për Drejtësi. 8 nëntor 2017.  
(Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/zyrtarja-policore-e-akuzuar-per-marrje-ryshfeti-kundershton-
aktakuzen/ ) 
102 “Pranon fajësinë njëri nga dy policët e akuzuar për marrje ryshfeti”. Betimi për Drejtësi. 12 dhjetor 2017.  
(Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/pranon-fajesine-njeri-nga-dy-policet-e-akuzuar-per-marrje-ryshfeti/ ) 

Vepra penale: “Marrja e ryshfetit”

Kryetar i Trupit Gjykues: Skënder Çoçaj 

Prokuror: Mehdi Sefa 
Të pandehur: Kujtim Kryeziu dhe Lindita Haxhaj 



87

më 28 dhjetor e kishte dënuar me gjashtë muaj burgim të akuzuarin Kryeziu si dhe i kishte 
ndaluar ushtrimin e funksioneve në Policinë e Kosovës në afat prej dy vjetësh. Dënimi me 
burgim ndaj Kryeziut ishte zëvendësuar, pas propozimit të mbrojtjes, me dënim me gjobë 
prej 3000 euro. Kurse, si dënim unik, Kryeziu ishte dënuar me 4000 euro gjobë. 103 Ndërsa, 
Haxhaj ishte liruar nga akuzat. Këtë aktgjykim të Themelores e kishte vërtetuar edhe Gjykata 
e Apelit në maj të këtij viti. 104 

Dëmi i pretenduar: Nuk është përcaktuar me aktakuzë. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 “Dënim unik prej katër mijë eurosh për policin e akuzuar se mori 15 euro ryshfet (Video)”. Betimi për 
Drejtësi. 28 dhjetor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/dënim-unik-prej-kater-mije-eurosh-per-
policin-e-akuzuar-se-mori-15-euro-ryshfet/ ) 
104 “Apeli vërteton dënimin ndaj policit që akuzohej për 15 euro ryshfet, liron përfundimisht të akuzuarën 
tjetër”. Betimi për Drejtësi. 8  qershor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/apeli-verteton-
dënimin-ndaj-policit-qe-akuzohej-per-15-euro-ryshfet-liron-perfundimisht-te-akuzuaren-tjeter/ ) 
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Vepra penale: “Përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës”

Kryetar i Trupit Gjykues: Hamdi Ibrahimi 

Prokurore: Dulina Hamiti 
I pandehur: Abit Kastrati 

Policia e Kosovës, më 10 tetor të vitit 2007 kishte ushtruar Kallëzim Penal ndaj Abit Kastratit, 
Shpresa Spahiut dhe Vehbi Azemit, pas dyshimeve se të njëjtit kanë “përvetësuar gjatë ushtrimit 
të detyrës”.

Prokurorisë i ishin dashur gati shtatë vjet që të nxjerrë një aktvendim për fillimin e hetimeve, 
ndërsa jashtë çdo praktike, pas gati 10 vjetësh nga kallëzimi penal, prokurorja Dulina Hamiti, 
kishte ngritur aktakuzë ndaj Abit Kastratit, duke e ngarkuar atë me veprën penale “përvetësim 
gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare”, të paraparë me nenin 340 të Kodit të Përkohshëm Penal të 
Kosovës.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, i pandehuri Abit Kastrati, gjatë fillimit 
të vitit 2007, ishte ish-punëtor i NTSH “Urata” në Prishtinë,  ndërkohë si menaxher i firmës NTP 
“Ajroni Com” në Prishtinë, e ka marrë lokalin e NTSH “Urata” në shfrytëzim, lokal i cili gjendet 
afër hekurudhës në Prishtinë, në oborrin e së cilit gjendej një ekskavator. Këtë ekskavator, sipas 
prokurorisë, Kastrati, e ka përvetësuar pa marrëveshje me NTSH “Urata”, duke e marrë dhe 
duke e shfrytëzuar për nevoja të veta në firmën e tij. Sipas Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 
dëmi që i është shkaktuar NTSH “Urata” kap vlerën prej 32.000 eurosh. Më 4 shkurt 2016, 
prokurorja Dulina Hamiti, pezulloi hetimet përkohësisht kundër të pandehurve Shpresa Spahiu 
dhe Vehbi Azemi.

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore

Edhe pse i akuzuari Abit Kastrati ishte në procedurë në prokurori për rreth 10 vjet, të njëjtit i 
ishte dashur që të priste edhe më shumë se një vit, deri sa gjykata ta mbante seancën fillestare 
më 20 korrik 2017, ku Kastrati u deklarua i pafajshëm. Para se të mbahej kjo seancë, kishin 
dështuar tri seancat e thirrura, një tek gjyqtari Elmaz Zenuni dhe tri të tjera kur kjo lëndë i ishte 
ndarë gjyqtarit Hamdi Ibrahimi. Nga këto katër seanca të dështuara,



tri nga to ishin për shkak të mungesës së prokurores Dulina Hamiti, ndërsa një për shkak të 
mungesës së procesmbajtëses.105 106 107  108 

105 “Mungon prokurorja dhe i akuzuari, shtyhet seanca për përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës”. Betimi për 
Drejtësi. 10 tetor 2016.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-dhe-i-akuzuari-shtyhet-
seanca-per-pervetesim-gjate-ushtrimit-te-detyres/ ) 
106 “Shtyhet seanca ndaj të akuzuarit për përvetësim gjatë detyrës zyrtare”.  Betimi për Drejtësi. 8 qershor 2017.  
(Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-seanca-ndaj-te-akuzuarit-per-pervetesim-gjate-detyres-
zyrtare/ ) 
107 “Shtyhet seanca ndaj të akuzuarit për përvetësim të ekskavatorit në vitin 2007”. Betimi për Drejtësi. 27 
qershor 2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-seanca-ndaj-te-akuzuarit-per-pervetesim-te-
ekskavatorit-ne-vitin-2007/ ) 
108 “Sërish shtyhet gjykimi për përvetësim të ekskavatorit”. Betimi për Drejtësi. 13 korrik 2017.  (Shih linkun 
https://betimiperdrejtesi.com/serish-shtyhet-gjykimi-per-pervetesim-te-ekskavatorit/ ) 
109 “Prokuroria kërkon dënimin e të akuzuarit për përvetësimin e ekskavatorit, mbrojtja lirimin e tij”. Betimi për 
Drejtësi. 22 shkurt 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-kerkon-dënimin-e-te-akuzuarit-
per-pervetesimin-e-ekskavatorit-mbrojtja-lirimin-e-tij/ ) 

Pasi kjo aktakuzë ishte konfirmuar edhe në shkallën e parë, e po ashtu edhe në atë të dytën, më 
22 shkurt 2018, filloi dhe përfundoi shqyrtimi gjyqësor, pasi aty prokuroria prezantoi vetëm një 
provë, një procesverbal të firmës të 8 qershorit 2007, të komisionit prej tre anëtarësh të “NTSH 
“Uratës”, me anë të së cilës evidentohet se është bërë pranim-dorëzimi i një ekskavatori, nga 
ish-punëtori i tyre.109 Një ditë më pas, më 23 shkurt 2018, gjykata shpalli aktgjykimin sipas të 
cilit Kastrati u lirua, ndërsa aktakuzën e prokurorisë, gjyqtari Ibrahimi e cilësoi si një rast 
eklatant, me të cilin prokuroria e mban në procedurë një person me vetëm një provë, e cila nuk 
vërteton asnjë pretendim të prokurorisë.

Pas këtij vendimi më pas kishte pasur një reagim të Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe 
Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

PTh në Prishtinë, më 26 shkurt 2018, përmes një njoftimi për media, kishte reaguar për 
arsyetimin e gjyqtarit Ibrahimi, pas vendimit që Kastrati të lirohet nga aktakuza. Sipas kësaj 
prokurorie, kjo aktakuzë ka qenë e mbështetur në prova dhe dëshmi të mjaftueshme, sipas tyre 
kjo argumentohet edhe me aktvendimin e Gjykatës së Apelit, PN nr.895/17 të datës 06.11.2017, 
që e ka refuzuar si të pabazë ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit Abit Kastrati, pasi që në atë 
aktvendim ndër të tjera është cekur se ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë dyshimin e bazuar 
mirë se është kryer vepra penale me të cilën ngarkohet i akuzuari. Në këtë sqarim të prokurorisë, 
thuhej se ky institucion ende nuk e ka pranuar aktgjykimin lirues nga GjTh në Prishtinë dhe sapo 
ta pranojë atë, kjo prokurori ka thënë se do ta shfrytëzojë të drejtën ligjore të ushtrimit të mjetit 
juridik të ankesës. Pas reagimit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për këtë rast, më 1 mars 
2018, ka dalur me një reagim edhe KGJK.

Me anë të atij reagimi, KGJK-ja ka kërkuar nga PTh në Prishtinë që me qëllim që të ruhet imazhi 
i sistemit gjyqësor, e njëjta të përmbahet nga dhënia e opinioneve për vendimet gjyqësore. 
“Kërkojmë nga PTh në Prishtinë që të përmbahet nga dhënia 
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e opinioneve/deklarimeve lidhur me rastet gjyqësore gjatë vendimmarrjes, sepse 
deklarimet/opinionet e tilla nuk kontribuojnë në ruajtjen e ndërtimit të imazhit të sistemit 
gjyqësor”, thuhej në reagimin e KGJK-së.110 

Ndaj vendimit të Ibrahimit, kishte parashtruar ankesë prokuroria, por shkalla e dytë e kishte 
refuzuar atë ankesë, duke e vërtetuar vendimin e shkallës së parë.111 

Dëmi i pretenduar: 32.000 euro. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 “Arsyetimi i aktgjykimit që rrëzoi aktakuzën me vetëm një provë që solli reagimin e Prokurorit të Shtetit dhe 
të KGJK-së”. Betimi për Drejtësi. 7 mars 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/arsyetimi-i-
aktgjykimit-qe-rrezoje-aktakuzen-me-vetem-nje-prove-qe-solli-reagimin-e-prokurorit-te-shtetit-dhe-te-kgjk-se/ ) 
111 “Apeli vërteton aktgjykimin që rrëzoi aktakuzën me vetëm një provë që solli reagimin e Prokurorit të Shtetit 
dhe të KGJK-së”. Betimi për Drejtësi. 22 qershor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/apeli-
verteton-aktgjykimin-qe-rrezoi-aktakuzen-me-vetem-nje-prove-qe-solli-reagimin-e-prokurorit-te-shtetit-dhe-te-
kgjk-se/) 
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Inspektorati Policor i Kosovës (IPK), më 20 dhjetor 2016, kishte ushtruar kallëzim penal ndaj 
Haxhi Vojvodës dhe Florim Hoxhës me dyshimin se të njëjtit kanë kryer veprat penale 
“Keqpërdorimi i pozitës zyrtare” dhe “Marrja e ryshfetit”. 

Pas këtij kallëzimi penal, më 11 prill 2017, PTh në Prishtinë ndaj dy të pandehurve 
kishte nxjerrë aktvendim për fillimin e hetimeve, ndërsa ky hetim kishte rezultuar me 
aktakuzë pas më pak se katër muajsh, më 7 korrik 2017, duke i ngarkuar të njëjtit me veprat 
penale “Keqpërdorimi i pozitës zyrtare” dhe “Marrja e ryshfetit”. 

Sipas aktakuzës, Vojvoda dhe Hoxha, më 30 prill 2016, në cilësinë e personave zyrtarë të 
Policisë së Kosovës, njësia për kontroll të autostradave, derisa kishin qenë në kryerje të 
detyrës zyrtare, e kishin ndalur vozitësin Ardit Ramaj dhe i kishin kërkuar dhe pranuar 
ryshfet, shumën prej 10 eurosh, për ta liruar pa i shqiptuar gjobë. 

Neglizhenca në trajtimin e rastit dhe shkeljet e afateve ligjore.  

Edhe pse veprimet e Vojvodës dhe Hoxhës, është pretenduar se janë kryer më 30 prill 2016, 
IPK-ja kishte vendosur të bëjë kallëzim penal, vetëm pas afër tetë muajsh, pra më 20 dhjetor 
të atij viti. Pasi aktakuza kishte arritur në gjykatë, më 10 korrik 2017, lënda i ishte ndarë 
gjyqtarit Valon Kurtaj, i cili kishte caktuar seancën fillestare më 10 tetor 2017, apo 30 ditë 
pas afatit ligjor, ku dy të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm.112

Në seancën fillestare ishte vendosur që shqyrtimi i dytë të mbahet më 14 nëntor 2017, por kjo 
gjë nuk u arrit pasi që kryetari i trupit gjykues Valon Kurtaj, kishte kaluar në pozitën e Drejtorit 
të Akademisë së Drejtësisë, ndërsa gjyqtari Vehbi Kashtanjeva, të cilit i ishte ndarë kjo lëndë 

112 “Policët e akuzuar për marrje ryshfeti nuk e pranojnë fajësinë”. Betimi për Drejtësi. 10 tetor 2017. (Shih 
linkun https://betimiperdrejtesi.com/policet-e-akuzuar-per-marrje-ryshfeti-nuk-e-pranojne-fajesine/)

Vepra penale: “Marrje ryshfeti”

Gjyqtari i vetëm gjykues: Vehbi Kashtanjeva 

Prokurore: Dulina Hamiti 
Të pandehur: Haxhi Vojvoda dhe Florim Hoxha 
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e kishte anuluar seancën, pasi kishte thënë se kishte seancë tjetër të caktuar më parë.113 
Epilogun e njëjtë si të seancës së 14 nëntorit 2017 e pati edhe seanca e 28 shkurtit 2018, atë 
ditë ishte mungesa pa ndonjë arsye e prokurores Dulina Hamiti, shkak i dështimit të 
seancës.114 Shqyrtimi i dytë u mbajt tek më 27 mars 2018, në të cilën seancë, gjyqtari 
Vehbi Kashtanjeva, refuzoi kërkesat e mbrojtjes për hudhjen e aktakuzës, duke konfirmuar 
kështu aktakuzën e prokurorisë.115 Shqyrtimi i parë gjyqësor ishte caktuar më 8 qershor 2018 
por edhe ajo seancë kishte dështuar për shkak të mungesës së prokurores Hamiti dhe për 
shkak të mungesës së njërit nga mbrojtësit e të akuzuarve. Prokurorja e kishte njoftuar gjykatën  
se është në një trajnim, kurse mbrojtësi kishte një rast vdekje.116 

Pas seancës së 8 qershorit u mbajtën të gjitha seancat që ishin caktuar, përkatësisht më 24 
korrik, 26 shtator, 11 tetor dhe 31 nëntor. Pas katër seancave të shqyrtimit gjyqësor, në të 
cilat u dëgjuan katër dëshmitarë, GjTh në Prishtinë, më 2 nëntor 2018, shpalli aktgjykim me 
të cilin i liroi nga të gjitha akuzat dy zyrtarët policor. Sipas trupit gjykues, prokuroria nuk e 
kishte vërtetuar me asnjë provë se dy policët kishin marrë 10 euro ryshfet nga një person në 
mënyrë që të mos i shqiptojnë gjobë të kundërvajtjes.117 

Dëmi i pretenduar: Nuk është përcaktuar me aktakuzë. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 

 

 

 

 

 

113 “Anulohet seanca ndaj policëve të akuzuar për marrje ryshfeti, shkak ndërrimi i kryetarit të trupit gjykues”.  
Betimi për Drejtësi. 14 nëntor 2017.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/anulohet-seanca-ndaj-policeve-
te-akuzuar-per-marrje-ryshfeti-shkak-nderrimi-i-kryetarit-te-trupit-gjykues/) 
114  “Mungon prokurorja, shtyhet gjykimi ndaj policëve të akuzuar se morën 10 euro ryshfet”. Betimi për 
Drejtësi. 12 prill 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-shtyhet-gjykimi-ndaj-
policeve-te-akuzuar-se-moren-10-euro-ryshfet/ ) 
115  “Gjykata refuzon kërkesën për hudhje të aktakuzës në rastin e policëve të akuzuar se morën 10 euro 
ryshfet”. Betimi për Drejtësi. 27 mars 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-refuzon-
kerkesen-per-hudhje-te-aktakuzes-ne-rastin-e-policeve-te-akuzuar-se-moren-10-euro-ryshfet/ ) 
116 “Mungon prokurorja dhe avokati, shtyhet seanca ndaj dy policëve që akuzohen për 10 euro ryshfet”. Betimi 
për Drejtësi. 8 qershor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-dhe-avokati-
shtyhet-seanca-ndaj-dy-policeve-qe-akuzohen-per-10-euro-ryshfet/) 
117 “Shpallen të pafajshëm dy zyrtarët policorë që akuzoheshin për 10 euro ryshfet”. Betimi për Drejtësi. 2 
nëntor 2018.  (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/shpallen-te-pafajshem-dy-zyrtaret-policore-qe-
akuzoheshin-per-10-euro-ryshfet/ ) 
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VIII. Politika e dënimeve në rastet e korrupsionit  

 

                                                           
118 Sqarim: Nga 50 personat e dënuar me burg, 27 prej tyre janë të njëjtit të cilët kanë marr edhe dënim me gjobë, 
në total në vlerë prej 76,300 euro.  
119 Sqarim: Nga 32 personat e dënuar me kusht, 6 prej tyre janë të njëjtit të cilët kanë marr edhe dënim me gjobë, 
në total në vlerë prej 9,200 euro.   
120 Sqarim: Nga 14 personat e dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 6 muaj secili, 7 prej tyre janë të njëjtit 
të cilët kanë marrë edhe dënim me gjobë në total prej 5,500, ku pesë prej tyre janë dënuar edhe me nga 500 euro, 
një prej tyre është dënuar edhe me 1000 euro kurse një prej tyre është dënuar me 2000 euro.  
121 Sqarim: Një nga dy personat e dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 8 muaj, është i njëjti të cilit i është 
shqiptuar edhe dënimi me gjobë në vlerë prej 1,000 euro. 

Nga rastet e korrupsionit të monitoruara nga IKD, rezulton se Gjykatat Themelore të Republikës 
së Kosovës, prej 1 janarit e deri më 30 shtator 2018, kanë shpallur 111 aktgjykime, ku janë 
përfshirë 232 persona. Prej tyre, 204 persona akuzohen për vepra të ndryshme korruptive, kurse 
28 prej tyre janë të përfshirë në këto raste, mirëpo ngarkohen me vepra jo korruptive.  
 
Aktgjykimet e shpallur në shkallë të parë ndaj këtyre 204 personave, dëshmojnë se gjykatësit 
kryesisht zbatojnë politikë të butë ndëshkimore ndaj kryesve të veprave penale të korrupsionit. 
Prandaj, në këtë drejtim, IKD vlerëson se politika e dënimeve në rastet e korrupsionit vazhdon të 
mbetet e butë dhe joadekuate për të arritur qëllimin e dënimit.  
 
Ndaj 98 prej 204 personave është shpallur aktgjykim dënues, kurse 106 persona janë liruar nga 
akuzat për korrupsion. Në vazhdim është paraqitur tabela, e cila pasqyron detajet e vendimeve të 
shqiptuara nga ana e gjykatësve në këto 111 aktgjykime për rastet e korrupsionit. (Shih tabelën.) 
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501 804 322 510 16 39,180 71 28 7 

Tabela 10 - Rastet e aktgjykimeve të monitoruara nga IKD. 

Gjetjet e IKD-së, nga procesi i monitorimit të rasteve të korrupsionit, tregojnë se në rastet ndaj 204 
personave ndaj të cilëve është marrë aktgjykim në shkallë të parë, ndaj 50 personave kanë marrë 
aktgjykim me dënim me burg, në total prej tetëqindekatër (804) muajve apo gjashtëdhjeteshtatë (67) 
vjet për të gjithë personat e dënuar.

Nga 50 personat e dënuar me burg efektiv, katërmbëdhjetë presona120janë dënuar me nga 6 muaj 
burg efektiv, dy persona121 janë dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 8 muajsh, 
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122 Sqarim: Dhjetë personat e dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 10 muaj, janë të njëjtit të cilët janë dënuar 
edhe me gjobë në vlerë prej 1,000 euro secili. 
123 Sqarim: Nga 5 personat e dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 12 muaj secili, 2 prej tyre janë të njëjtit 
të cilët kanë marrë edhe dënim me gjobë në total prej 2,500 euro, ku njëri është dënuar edhe me 1000 euro kurse 
tjetri prej tyre është dënuar me 1500 euro.  
124 Sqarim: Gjashtë personat e dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 15 muaj, janë të njëjtit të cilët janë 
dënuar edhe me gjobë në vlerë prej 9300 euro, ku njëri prej tyre është dënuar edhe me 300 euro gjobë, kurse pesë 
prej tyre edhe me nga 1500 euro gjobë. 
125 Sqarim: Një nga shtatë personat e dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 8 muaj, është i njëjti të cilit i 
është shqiptuar edhe dënimi me gjobë në vlerë prej 25,000 euro 
126 Sqarim: Personi i dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 18 muaj, është i njëjti të cilit i është shqiptuar 
edhe dënimi me gjobë në vlerë prej 2500 euro. 
127 Sqarim: Personi i dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 31 muaj, është i njëjti të cilit i është shqiptuar 
edhe dënimi me gjobë në vlerë prej 3000 euro. 
128 Sqarim: Personi i dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 36 muaj, është i njëjti të cilit i është shqiptuar 
edhe dënimi me gjobë në vlerë prej 7000 euro. 
129 Sqarim: Një nga dy personat e dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 42 muaj, është i njëjti të cilit i është 
shqiptuar edhe dënimi me gjobë në vlerë prej 16,000 euro. 
130 Sqarim: Personi i dënuar me kusht në kohëzgjatje prej 3 muaj, është i njëjti të cilit i është shqiptuar edhe dënimi 
me gjobë në vlerë prej 200 euro. 
131 Sqarim: Nga 16 personat e dënuar me kusht në kohëzgjatje prej 6 muaj secili, një prej tyre është i njëjti të cilit 
i është shqiptuar edhe dënimi me gjobë në vlerë prej 4,000 euro. 
132 Sqarim: Nga 9 personat e dënuar me kusht në kohëzgjatje prej 12 muaj, 2 prej tyre janë të njëjtit të cilët kanë 
marrë edhe dënim me gjobë në total prej 3,500 euro, ku njëri është dënuar edhe me 2000 euro kurse tjetri prej tyre 
është dënuar me 1500 euro.  
133 Sqarim: Personi i dënuar me kusht në kohëzgjatje prej 20 muaj, është i njëjti të cilit i është shqiptuar edhe 
dënimi me gjobë në vlerë prej 1000 euro. 
134 Sqarim: Një nga dy personat e dënuar me kusht në kohëzgjatje prej 24 muaj, është i njëjti të cilit i është 
shqiptuar edhe dënimi me gjobë në vlerë prej 500 euro. 

gjashtë persona122  janë dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 10 muajsh, pesë persona123  
janë dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 12 muajsh, gjashtë persona124 janë dënuar me 
burg efektiv në kohëzgjatje prej 15 muajsh, dy (2) persona janë dënuar me burg efektiv në 
kohëzgjatje prej 18 muajsh, shtatë (7) persona125 janë dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 
24 muajsh, një (1) person126 është dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 25 muajsh, dy (2) 
persona janë dënuar me burg efektiv në kohëzgjatje prej 30 muajsh, një (1) person127 është 
dënuar me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 31 muajsh, një (1) person128  është dënuar me 
burgim efektiv në kohëzgjatje prej 36 muajsh, dy (2) persona129 janë dënuar me burgim efektiv 
në kohëzgjatje prej 42 muajsh dhe një (1) person është dënuar me burgim efektiv në kohëzgjatje 
prej 54 muajsh.

Gjykatësit ndaj 32 personave kanë shqiptuar dënime me kusht prej dyqindenëntëdhjetedy (292) 
muajve. Prej tyre, një (1) person130 është dënuar me kusht në kohëzgjatje prej 3 muajsh, dy (2) 
persona janë dënuar me kusht në kohëzgjatje prej 5 muajsh secili, gjashtëmbëdhjetë (16) 
persona131 janë dënuar me kusht në kohëzgjatje prej 6 muajsh secili, një (1) person është dënuar 
me kusht në kohëzgjatje prej 7 muajsh, nëntë (9) persona132 janë dënuar me kusht në kohëzgjatje 
prej 12 muajsh secili, një (1) person133 është dënuar me kusht në kohëzgjatje prej 20 muajsh dhe 
dy (2) persona134 janë dënuar me kusht në kohëzgjatje prej 24 muajsh secili.

Gjykatësit ndaj 16 personave kanë shqiptuar dënime me gjobë në total prej 39,180 eurosh. Prej 
tyre, një person është dënuar me gjobë në vlerë prej 150 euro, një person është dënuar me gjobë 
në vlerë prej 200 euro, një person është dënuar me gjobë në vlerë prej 350 euro, një person është 
dënuar me gjobë në vlerë prej 800 euro, dy persona janë dënuar me gjobë në vlerë prej 
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1000 euro secili, dy persona janë dënuar me gjobë në vlerë prej 1700 euro secili, një person është 
dënuar me gjobë në vlerë prej 2000 euro, një person është dënuar me gjobë në vlerë prej 2200 
euro, dy persona janë dënuar me gjobë në vlerë prej 2500 euro secili , një person është dënuar me 
gjobë në vlerë prej 3000 euro, një person është dënuar me gjobë në vlerë prej 3080 euro, një 
person është dënuar me gjobë në vlerë prej 7000 euro dhe një person është dënuar me gjobë në 
vlerë prej 10000 euro.  

Gjykatësit ndaj 71 personave kanë shqiptuar aktgjykim lirues, ndaj 28 personave kanë 
shqiptuar aktgjykim refuzues, kurse për 7 persona është hudhur aktakuza.  

Nga 204 persona të akuzuar, Gjykatat, rezulton se kanë dënuar me burg efektiv 50 persona apo 
24.5 % të personave të akuzuar. Gjithashtu, nga këta 204 persona të akuzuar, gjykatësit ndaj 
32 personave kanë shqiptuar dënime me kusht apo ndaj 15.7% të personave të akuzuar. Ndaj 
16 personave kanë shqiptuar dënime me gjobë apo ndaj 7.8% të personave të akuzuar, ndërsa 
janë liruar 106 persona apo 51.7% të personave të akuzuar.   

Në këto raste të korrupsionit në të cilat ka pasur shpallje të aktgjykimit, janë përfshirë të gjitha 
profilet e personave të akuzuar. Prej tyre, 48 persona i takojnë profilit të ulët, 146 persona 
profilit të mesëm dhe 10 persona135 i takojnë të profilit të lartë. 

Grafika 9- Profili i 204 personave të akuzuar për vepra penale të korrupsionit, për të cilët  
është shpallur aktgjykim në GjTh gjatë periudhës raportuese (janar-shtator 2018) 

  
135 Sqarim: Ndaj ish-Kryetarit të Komunës së Kllokotit, Sasha Mirkoviq, gjatë kësaj periudhe raportuese kanë 
përfunduar 4 lëndë. 
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Grafika 10 – Profili i lartë i personave të akuzuar për vepra penale të korrupsionit, për të cilët është 
shpallur aktgjykim në GjTh gjatë periudhës raportuese (janar-shtator 2017). 

 
Në mesin e personave të profilit të lartë ndaj të cilëve, gjatë kësaj periudhe raportuese, është 
shpallur aktgjykimi nga shkalla e parë janë: deputeti Etem Arifi (aktgjykim dënues në 
kohëzgjatje prej dy vjetësh burgim me kusht), ish-Kryetari i Gjykatës së Apelit, Salih Mekaj 
(aktgjykim lirues), Ministri aktual i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka (aktgjykim lirues), 
ish-Sekretari i përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë, Ilir Tolaj (aktgjykim lirues), Kryetari 
i Komunës së Malishevës, Ragip Begaj (hudhje e aktakuzës), ish-Kryetari i Komunës së 
Gjilanit, Qemajl Mustafa (akgjykim refuzues) dhe ish-Kryetari i Komunës së Kllokotit, Sasha 
Mirkoviq (dy aktgjykime liruese dhe dy aktgjykime refuzues). 
 
IKD pa dashur të komentojë meritën e vendimmarrjes në rastet gjyqësore të korrupsionit, shpreh 
shqetësimin se politika ndëshkimore që po zbatohet nga gjykatësit në rastet e korrupsionit, nuk 
është duke dërguar mesazh të qartë tek kryesit potencial të këtyre veprave penale. Praktika e tillë 
ndëshkimore, duke shqiptuar dënime të buta me burg apo dënime me kusht dhe me gjobë, 
përçon mesazh negativ tek qytetarët dhe publiku. Po ashtu, këto dënime të buta të shqiptuara 
nuk mund të arrijnë qëllimin e vet për të cilat është shqiptuar dënimi, qoftë atë të karakterit 
ndëshkimor ndaj atyre, të cilët janë gjetur fajtor se kanë kryer vepra penale të korrupsionit, qoftë 
të karakterit preventiv, i cili ka për qëllim të dërgojë mesazhin e qartë tek personat të cilët 
mund të jenë subjekt i kryerjes së veprave penale të korrupsionit.    

IKD ka bërë edhe analizimin e veprave penale të korrupsionit, me të cilat janë ngarkuar 204 
personat ndaj të cilëve gjykata e shkallës së parë ka shpallur një vendim gjatë nëntëmujorit të 
2018-ës. Nga të dhënat rezulton se numri më i madh i të akuzuarve ngarkohet me veprën penale 
të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, pasuar nga vepra penale e marrjes së ryshfetit. Kurse, janë 
të pakta rastet kur të akuzuarit ngarkohen me vepra të tjera si: dhënia e ryshfetit, konflikti i 
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interesit, zbulimi i fshehtësisë zyrtare, mashtrimi në detyrë, nxjerrja e kundërligjshme e 
vendimeve gjyqësore, përvetësimi në detyrë, falsifikimi i dokumentit zyrtar, ushtrimi i ndikimit 
e keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike.  

Megjithatë, një numër i të akuzuarve nuk ngarkohen me vetëm një vepër penale të korrupsionit. 
Disa prej tyre akuzohen për dy e më shumë vepra penale korruptive.  

 

Grafika 11 – Veprat e korrupsionit për të cilat akuzohen personat ndaj të cilëve  
Gjykatat Themelore kanë shpallur aktgjykim (janar - shtator 2018)

 

IX. Trajtimi i rasteve të korrupsionit në Gjykatën e Apelit në 
nëntëmujorin 2018  

IKD në kuadër të monitorimit sistematik që i bën sistemit të drejtësisë në Kosovë, monitoron 
edhe Gjykatën e Apelit në Kosovë  

Monitoruesit e IKD-së nga 1 janari e deri më 30 shtator 2018, në Gjykatën e Apelit kanë 
monitoruar gjithsej 21 seanca gjyqësore që kanë të bëjnë me raste të korrupsionit, ku përfshihen 
54 persona të akuzuar. Nga këto 21 seanca të monitoruara, 18 seanca janë mbajtur, kurse 3 të 
tjera janë shtyrë.  
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Grafika 12 – Seancat e korrupsionit të monitoruara në Gjykatën e Apelit (janar - shtator 2018)

Gjetjet e IKD-së tregojnë se Gjykata e Apelit në Kosovë, në 24 raste kishte vendosur që të 
vërtetojë aktgjykimet e shkallës së parë, 8 të tjera i kishte kthyer në rigjykim, kurse në 2 raste 
të tjera i kishte ndryshuar aktgjykimet e shkallës së parë. 

Po ashtu, në dy raste tjera, Apeli kishte nxjerrë aktgjykime refuzuese ndaj të akuzuarve për 
shkak të arritjes së afateve të parashkrimit të veprave penale. 

Duke vendosur në lidhje me ankesat e palëve në rastet e fazës së konfirmimit të aktakuzave, në 
rastet e monitoruara nga IKD, Apeli në shtatë raste kishte refuzuar ankesat e palëve duke 
konfirmuar aktakuzat, në katër raste të tjera kishte vendosur që të vërtetojë aktvendimet e 
shkallës së parë për hudhjen e aktakuzës, kurse në dy raste të tjera kishte vendosur që të kthejë
lëndën në rivendosje në shkallën e parë. 

Në rastin e njohur si “Sekseri”, Apeli kishte ndryshuar vendimin e shkallës së parë e cila kishte 
konfirmuar aktakuzën ndaj të akuzuarit Emin Beqiri, duke e hudhur poshtë aktakuzën ndaj tij, 
kurse, ndaj të akuzuarit tjetër në këtë rast, Rrahim Hashimi, lëndën e kishte kthyer në 
rivendosje. 

Gjatë kësaj periudhe nëntë mujore, Gjykata e Apelit ka vendosur në disa raste, ku përfshihen
persona të profilit të lartë. 

Kështu, më 2 maj të këtij viti, Apeli e kishte ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë, në rastin 
e ish-rektorit të Universitetit të Prishtinës, Enver Hasani, i cili nga shkalla e parë ishte shpallur 
fajtor për veprën penale të mashtrimit në detyrë dhe ishte dënuar me një vit burgim me kusht. 
Apeli, pasi kishte shqyrtuar ankesat në këtë rast, kishte ardhur në përfundim se nuk është 
provuar se ish-rektori Hasani ka kryer veprën penale në fjalë, andaj, të njëjtin e kishte liruar 
nga akuzat.  

Kurse, për dy të akuzuarit e tjerë në këtë rast, Haki Veliu dhe Albert Rakipi, të cilët gjithashtu  
akuzoheshin për mashtrim në detyrë, Apeli kishte ndryshuar aktgjykimin vetëm sa i përket 
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vendimit për dënim, ku nga 6 muaj me burgim efektiv sa ishin dënuar nga shkalla e parë, Apeli ka 
gjykuar secilin me nga 1 vit burgim efektiv.

Pafajësinë në shkallën e dytë e kishte fituar në shkurt të këtij viti edhe një i akuzuar tjetër i profilit 
të lartë, ish-kryetari i Komunës së Parteshit, Dragan Nikoliq.

Nikoliq ishte shpallur fajtor nga GjTh në Gjilan, më 18 tetor të vitit të kaluar, ku ishte dënuar me 
gjashtë muaj burgim me kusht, që do të thotë se ai dënim nuk do të ekzekutohej nëse ai nuk kryen 
vepër tjetër penale brenda një viti. Mirëpo, Gjykata e Apelit e kishte liruar nga akuzat Nikoliqin, 
me arsyetimin se me veprimet e tij, nuk përmbushen elementet e veprës penale në fjalë. 

Duke vendosur në lidhje me ankesat, në një rast tjetër të profilit të lartë, Gjykata e Apelit, në shkurt 
të këtij viti, e kishte anuluar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren në rastin e ish-kryetarit 
të Komunës së Dragashit, Salim Jenuzi, i cili ishte dënuar me një vit burgim me kusht, për veprën 
penale të keqpërdorimit të pozitës zytare. 

Apeli kishte vendosur që ta kthejë lëndën në rigjykim për Jenuzin si dhe të akuzuarin tjetër në këtë 
rast, Nexhat Selaj, ndërsa për dy të akuzuarit tjerë, Bean Haxhihasani dhe Vetim Hasani, të cilët 
ishin liruar nga akuzat në shkallë të parë, Apeli kishte vërtetuar aktgjykimin në fjalë.

Në këtë rast, Apeli kishte ardhur në përfundim se aktgjykimi i shkallës së parë është i përfshirë me 
shkelje esenciale të procedurës penale duke shtuar se gjykata e shkallës së parë nuk ka arritur të 
arsyetojë vendimet për dënimin e të akuzuarve Jenuzi dhe Selaj, duke mos treguar saktësisht 
veprimet e secilit me qëllim të kryerjes së veprës penale për të cilën akuzohen.

Ndryshe nga tri rastet e lartcekura, në dy raste të tjera të profilit të lartë, Apeli kishte vërtetuar 
aktgjykimet e nxjerra nga gjykata e shkallës së parë. Fjala është për rastin e ish-kreut të OShP-së, 
Hysni Hoxha dhe rastin ish-kryetarit të Komunës së Obiliqit, Mehmet Krasniqi. 

Gjykata e Apelit, në prill të këtij viti, e kishte vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në 
Prishtinë, me të cilin ish-kreu i OShP-së, Hysni Hoxha dhe eksperti i këtij organi, Hysni Muhadri 
ishin shpallur të pafajshëm për keqpërdorim të detyrës zyrtare, kurse kontabilisti i jashtëm i 
kompanisë “Conex”, Arsim Robelli ishte liruar nga akuza për “falsifikim të dokumenteve në 
bashkëkryerje”. Në këtë mënyrë, Apeli kishte refuzuar si të pabazuar ankesën e Prokurorisë 
Speciale të Republikës së Kosovës, në të cilën pretendoheshin shkelje të procedurës penale. Sipas 
Apelit, vendimi i shkallës së parë ishte i drejtë. 

Gjykata e Apelit e kishte vërtetuar gjatë këtij viti, edhe aktgjykimin lirues të Gjykatës Themelore 
në Prishtinë, të shpallur ndaj ish-kryetarit të Komunës së Obiliqit, Mehmet Krasniqi, i cili akuzohej 
për keqpërdorim detyre. Nga akuza për të njëjtën vepër, ishin liruar edhe zyrtarët e komunës në 
fjalë Xhavit Krasniqi, Haki Raqi, Nazmi Gashi, Ramadan Hashani, Bajram Paloji, Azem Spanca 
dhe Altin Preniqi, kurse Hasnije Dushi ishte liruar nga akuza për mashtrim në detyrë. Ndërkaq, 
ndaj të akuzuarve për mashtrim, Emir Sopjani, Sami Kadriu, Bujar Alidema, Shpend Kelmendi 
dhe Basri Kqiku, shkalla e parë kishte shqiptuar aktgjykim 
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dënues. Në këtë rast, Apeli kishte refuzuar ankesën e PSRK-së, e cila kishte kërkuar dënimin e 
ish-kryetarit Krasniqi, ose kthimin e rastit në rigjykim.

Punë me rastet e profilit të lartë, Apeli pati edhe në fazën e konfirmimit të aktakuzës. Kështu, në 
maj të këtij viti, Apeli kishte vërtetuar vendimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë, me të cilin 
ishte hudhur poshtë aktakuza ndaj kryetarit të Komunës së Malishevës, Ragip Begaj, i cili akuzo-
hej se ka keqpërdorur pozitën e tij zyrtare.

Ndërsa, në dy raste të tjera, Gjykata e Apelit kishte vërtetuar aktakuzën e ngritur për arratisjen 
nga Qendra Klinike dhe Universitare e Kosovës, të ish-kryetarit të Komunës së Skenderajt, Sami 
Lushtaku dhe të tjerëve, ashtu siç kishte vërtetuar edhe aktakuzën në rastin e njohur si “Stenta”, 
ku i akuzuar është ish-ministri i Shëndetësisë, Ferid Agani dhe ish-sekretari i Ministrisë së Shën-
detësisë, Gani Shabani.

Në rastin e ish-kryetarit të Komunës së Klinës, Sokol Bashota, Apelit i ishte dashur të vendosë 
dy herë në lidhje me ankesat kundër aktvendimit të Themelores.

Fillimisht, në shkurt, Apeli kishte vendosur të kthejë në rivendoje rastin e ish-kryetarit Bashota, 
pasi sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, aktvendimi ankimor ishte përfshirë me shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale. Kurse, herën e dytë, në muajin maj, Gjykata e Apelit e Kosovës 
e kishte lënë në fuqi aktvendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, e cila më 19 prill të këtij viti, 
kishte refuzuar si të pabazuara kërkesat për hudhje të aktakuzës, në rastin e ish-kryetarit të 
Klinës, Sokol Bashota, drejtorit të Shërbimeve Publike dhe Emergjencave, Esat Raci dhe asam-
blistëve të kësaj komune, Enver Berisha e Fadil Gashi. Sipas Apelit, vendimi i shkallës së parë 
është i drejtë. 

Në shtator të këtij viti, Apeli e kishte kthyer në rivendosje edhe rastin e ish-kryetarit të Komunës 
së Gjilanit, Qemajl Mustafa dhe 38 të akuzuarve të tjerë që akuzoheshin për veprat penale “krim 
i organizuar”, “shpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar” si dhe “keqpërdorim i autorizimeve në 
ekonomi”. Shkalla e parë, në muajin prill të këtij viti, e kishte konfirmuar pjesërisht aktakuzën në 
këtë rast, me ç’rast, kishte miratuar hudhjen e aktakuzës për veprën penale “krimi organizuar”, 
lidhur me veprat penale “keqpërdorim i autorizimeve në ekonomi”, kundër të pandehurve Basri 
Kqiku, Avdil Pireva, Florim Zuka, Skender Imeri, Naser Mehmeti, Mejdi Ahmeti, Burim Govori, 
Rrustem Hajdari, Asllan Asllani dhe Asllan Syla.

Nga rastet e tjera të monitoruara gjatë periudhës janar-shtator 2018, ku nuk përfshihen persona të 
profilit të lartë, IKD ka gjetur se Gjykata e Apelit kishte vërtetuar aktgjykimin lirues ndaj ish-dre-
jtorit për Arsim në Komunën e Prizrenit, Nexhat Çoçaj, dhe drejtorit të gjimnazit “Gjon Buzuku” 
në Prizren, Shaip Buduri.  Në këtë rast, është vërtetuar aktgjykimi lirues i Gjykatës Themelore në 
Prizren, i marrë më 27 shkurt të vitit 2017. 

Po ashtu, gjatë kësaj periudhe, Apeli kishte vërtetuar aktgjykimet liruese edhe për drejtoreshën e 
Arsimit në Komunën e Parteshit, Vesna Jovanoviq, e cila akuzohej për keqpërdorim të detyrës 
zyrtare, zyrtarin në zyrën për patent shofer në Mitrovicë, Afrim Geci, i cili akuzohej për marrje 
ryshfeti, ish-drejtoreshën e Barnatores Qendrore në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës 
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(QKUK), Enkelejda Gjonbalaj dhe zëvendëskomandantin e zjarrfikësve në Komunën e Vitisë, 
Naser Abazi, të cilit gjithashtu akuzoheshin për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. 
Pastaj, Apeli kishte vërtetuar edhe aktgjykimet liruese ndaj tre zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Berat Nika, Krenar Macula dhe Nehat Veliu, të cilët akuzoheshin 
për keqpërdorim të pozitës zyrtare, si dhe biznesmenit Xhelal Selimi, i cili akuzohej për “mashtrim 
me subvencione”.

Po ashtu, Apeli gjatë kësaj periudhe ka vërtetuar aktgjykimet liruese edhe në rastin e mjekut të 
akuzuar për marrje ryshfeti, Orhan Gafurri, dy zyrtarëve të Ujësjellësit Rajonal në Mitrovicë, Muja 
Istrefi dhe Hazir Bala, që akuzoheshin për përvetësim në detyrë, ish-menaxherit të institucionit 
mikro-financiar “Lesna” në Gjilan, Abdyl Brestovci, që akuzohej për keqpërdorim të pozitës 
zyrtare, ish-drejtorit e shkollës ekonomike në Ferizaj, Aziz Rexhepi, që akuzohej për përvetësim 
në detyrë, pastaj, aktgjykimin lirues e ka vërtetuar edhe ndaj tre zyrtarëve të Kompanisë Rajonale 
të Mbeturinave (KRM) “Eco-Higjiena” në Gjilan, Selatin Rashiti, Leonora Ajeti dhe Sabit 
Shabani, që akuzoheshin për keqpërdorim të pozitës zyrtare, zyrtarit të kompanisë “KEDS”, Fidan 
Jashari, i cili akuzohej për marrje ryshfeti, zëvendëskomandantit të Policisë në Dragash, Eljam 
Seferi, që akuzohej për keqpërdorim të pozitës zyrtare, inspektorit të Komunës së Gjakovës, Genc 
Jetishi, i cili gjithashtu akuzohej për keqpërdorim të detyrës, ish-drejtorit të Inspektoratit në 
Prizren, Bedri Bytyqi, inspektorit të ndërtimit në këtë komunë, Bashkim Krasniqi, si dhe 
aktgjykimin lirues që shkalla e parë e kishte marrë ndaj Abit Kastratit, i akuzuar për veprën penale 
të përvetësimit në detyrë.

Apeli gjithashtu kishte vërtetuar aktgjykimin refuzues që GjTh në Prishtinë kishte shpallur ndaj 
zyrtarit të Ferronikelit, Nasuf Mjekiqi, pasi që vepra për të cilën akuzohej ai, “marrja e ryshfetit”, 
kishte arritur parashkrimin absolut. Gjykata e Apelit kishte refuzuar akuzat edhe ndaj ish-drejtorit 
të kompanisë “AgroKosova Holding”, Habib Usaj, për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes 
penale, ashtu siç kishte vepruar edhe ndaj dy ish-zyrtarëve të Komunës së Podujevës, Tahir Sahiti 
dhe Shefqet Maloku, që akuzoheshin për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Gjykata e shkallës së 
dytë, në periudhën monitoruese në fjalë, kishte vërtetuar edhe aktgjykimet dënuese në rastin 
ish-prokurores Vahide Badivuku, e cila ishte shpallur fajtore për “marrje ryshfeti” dhe ishte dënuar 
me tre vjet burgim. Ndërkaq, kolegji gjyqësor i Gjykatës së Apelit, i kishte ricilësuar veprimet e dy 
të akuzuarve të tjerë në këtë rast, Idriz Kelmendi dhe Isak Smakolli, nga “ushtrim ndikimi” në 
“dhënie ryshfeti”. I pari është dënuar me një vit burgim, ndërsa të dytit i është vërtetuar dënimi me 
gjobë prej tre mijë eurosh. 

Aktgjykimet dënuese, Apeli i kishte vërtetuar edhe ndaj zyrtarit të Policisë së Kosovës, Xhevahir 
Xhimshiti, i akuzuar për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar i cili ishte dënuar me 10 muaj 
burgim me kusht nga shkalla e parë, ish-menaxherit të Bankës për Biznes, dega në Kamenicë, 
Agim Hoda, i cili ishte shpallur fajtor nga GjTh në Gjilan, për shkak të veprës penale “keqpërdorim 
i pozitës zyrtare” dhe ishte dënuar me gjashtë muaj burgim efektiv, i cili dënim me kërkesë të 
mbrojtjes ishte shndërruar në dënim me gjobë prej 2000 eurosh, pastaj, zyrtarit të Policisë së 
Kosovës, Kujtim Kryeziu, i cili ishte dënuar me 4 mijë euro gjobë për marrje të ryshfetit, Nazmi 
Rrustemit, i akuzuar se kishte marrë ryshfet në 
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cilësi të rojtarit të pyllit në Agjencinë Pyjore të Kosovës dhe nga shkalla e parë ishte dënuar me 
burgim në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh, dënim i cili me pajtimin e të akuzuarit, ishte shndërruar 
në dënim me gjobë prej 2.700 eurosh.

Ndërsa, rastet që i ka monitoruar IKD në këtë periudhë dhe të cilat ishin kthyer në rigjykim nga Apeli, 
gjatë kësaj periudhe, janë rasti i ish-drejtoreshës së Inspeksionit në Komunën e Drenasit, Hyrije 
Xhemajlaj-Thaqi si dhe të ish-shefit të Inspeksionit, Halil Vrellaku, të cilët ishin shpallur fajtor për 
keqpërdorim të detyrës zyrtare, nga GjTh në Prishtinë, rasti i zyrtarit të Qeverisë të Republikës së 
Kosovës, Zahir Bajrami, i cili ishte dënuar nga GjTh në Prishtinë me 1 vit e gjashtë muaj burgim, për 
“keqpërdorim të detyrës zyrtare” dhe djali i tij, Adrian Bajrami, i cili, gjithashtu nga shkalla e parë, 
ishte shpallur fajtor për veprën penale “mashtrimi” dhe ishte dënuar me 1 vit burgim me kusht. Rasti 
i policit Hamdi Jashari, i dënuar nga GjTh në Prishtinë me dënim unik prej një viti burgim dhe 500 
euro gjobë, për “keqpërdorim të detyrës zyrtare”, rasti i dy zyrtarëve të Policisë së Kosovës, Arben 
Shala dhe Tafa Murseli, të dënuar nga GjTh në Prishtinë me nga gjashtë muaj burgim efektiv, për 
“keqpërdorim të detyrës zyrtare”, rastin i Xhavit Bicajt, ish-anëtar i komisionit vlerësues për 
përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën e drejtorit të njësive përkatëse të Qendrën Klinike 
Universitare të Kosovës, rastin ndaj zyrtarëve të Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje 
Medicinale, Ilir Dushi dhe Bersan Kolgeci, si dhe ndaj biznesmenit Edon Hajrullaga, si dhe rastin e 
ish-zyrtarit të Komunës së Pejës, Naser Kastrati, i cili në maj të këtij viti ishte dënuar nga GjTh në 
Pejë me një vit burgim efektiv, pasi ishte gjetur fajtor për keqpërdorim të pozitës zyrtare. 

Duke vendosur në lidhje me ankesat kundër vendimeve të shkallës së parë, lidhur me kërkesat për 
hudhje të aktakuzave, Apeli në periudhën monitoruese në fjalë, kishte vërtetuar hudhjen e aktakuzës 
së ngritur kundër zyrtarëve të Agjencisë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, Ilir Dushi, 
Remzie Thaqi, Rifat Muriqi, Lendita Fetahu dhe Lindita Avdyli, për veprën penale “keqpërdorim i 
pozitës apo autoritetit zyrtar”, hudhjen e aktakuzës ndaj zyrtarëve të institucionit miko-financiar 
“KosInvest”, Avni Biqkaj dhe Astrit Metaj, të akuzuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare si dhe në 
rastin e ish-drejtorit të Inspektoratit në Komunën e Prizrenit, Bujar Hasani dhe dy inspektorëve të 
ndërtimit në këtë Komunë, Enver Bytyqi e Flurim Islami, të akuzuar për keqpërdorim të pozitës 
zyrtare.

Kurse, në rastet kundër ish-gjykatëses së Gjykatës Themelore në Pejë, dega në Deçan, Safete Tolaj, 
djalit të saj Fisnik Tolaj dhe zyrtarit policor Granit Shehaj, rastin e zyrtarëve policorë Ahmet Hasani, 
Arton Bimbashi, Avdi Beqiri, Avni Mehmeti, Bojan Saviq, Esat Haxhiu, Halit Shabani, Jovica 
Trajkoviq, Nazim Hamiti, Rushit Hoti, Sabit Hajdari, Sedat Haxhimehmeti dhe Zeki Shala, si dhe në 
rastin e njohur si “Stenta 2”, Gjykata e Apelit kishte lënë në fuqi aktvendimet e gjykatave të shkallës 
së parë, të cilat kishin refuzuar kërkesat për hudhje të aktakuzës. Kurse, në një rast tjetër, Gjykata e 
Apelit kishte aprovuar ankesën e Prokurorisë Themelore të Prishtinës, të ushtruar kundër aktvendimit 
të Gjykatës Themelore në Prishtinë, me të cilin ishte hudhur poshtë aktakuza ndaj Durim Ramadanit 
dhe Zeqir Fetoshit, pasi kishte vlerësuar se shkalla e parë kishte arritur në përfundim të gabuar lidhur 
me këtë rast, duke e udhëzuar të njëjtën që të vazhdojë gjykimin sipas dispozitave procedurale. Sipas 
Apelit, edhe ndaj të akuzuarit të tretë Armend Selimi, ndaj të cilit gjykata kishte refuzuar kërkesën 
për hudhje të aktakuzës, duhet të vazhdojë procedura gjyqësore në shkallë të parë. 
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X. Analizë e veçantë: Performanca e prokurorëve dhe gjykatësve në 
trajtimin e rasteve të korrupsionit të profilit të lartë në tri vitet e fundit  

Prej 1 janarit 2016 deri më 1 dhjetor 2018, IKD ka analizuar të gjitha rastet e monitoruara të 
aktakuzave të ngritura për korrupsion ndaj profilit të lartë. Në këtë periudhë tri vjeçare, rezulton 
se në gjykata janë trajtuar 58 aktakuza ndaj 67 personave të profilit të lartë, të cilat janë ngritur 
më herët apo gjatë kësaj periudhe. Në mesin e tyre janë disa zyrtarë të akuzuar disa herë, 
përkatësisht janë 12 zyrtarë të lartë që janë akuzuar më shumë se njëherë.136 Vlen të theksohet 
se vetëm ndaj Sasha Mirkoviq, ish-Kryetar i Kllokotit, janë ngritur 7 aktakuza. (Shih tabelën)  

Tabela 11 – Profilet e larta që kanë  
më shumë se një aktakuzë.  

IKD ka gjetur se karakteristikë e profilit të lartë të akuzuar është se prej 67 zyrtarëve të akuzuar, 
vetëm 12 prej tyre janë akuzuar dhe po përballen me procedura gjyqësore derisa ende janë duke 
mbajtur pozitat, ndërsa 55 prej tyre janë akuzuar pasi e kanë përfunduar mandatin apo pasi 
kanë kaluar në “isha”. 

                                                           
136 Shënim: IKD në bazë të monitorimit ka gjetur se janë disa zyrtarë të profilit të lartë, të cilët janë akuzuar disa 
herë. Prokuroria ka ngritur dy aktakuza ndaj Kryetarit të Komunës së Malishevës, Ragip Begaj; Prokuroria ka 
ngritur dy aktakuza ndaj ish-Kryetarit të Komunës së Parteshit, Dragan Nikoliq; Prokuroria ka ngritur dy aktakuza 
ndaj ish-Kryetarit të Komunës së Drenasit, Nexhat Demaku; Prokuroria ka ngritur dy aktakuza ndaj ish-Kryetarit 
të Komunës së Kllokotit, Sreqko Spasiq, Prokuroria ka ngritur dy aktakuza ndaj ish-Kryetarit të Komunës së 
Gjilanit, Qemajl Mustafa, Prokuroria ka ngritur dy aktakuza ndaj ish-Kryetarit të Komunës së Gjakovës, aktualisht 
Ministër i Infrastrukturës, Pal Lekaj, Prokuroria ka ngritur dy aktakuza ndaj ish-Kryetarit të Komunës së Lipjanit, 
Shukri Buja; Prokuroria ka ngritur shtatë aktakuza ndaj ish-Kryetarit të Komunës së Kllokotit, Sasha Mirkoviq; 
Prokuroria ka ngritur dy aktakuza ndaj ish-Ministrit të Kulturës, Astrit Haraqija; Prokuroria ka ngritur dy aktakuza 
ndaj ish-Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, njëherit ish-Rektorit të UP-së, Enver Hasani; Prokuroria ka ngritur dy 
aktakuza ndaj ish-Sekretarit të Përhershëm të Ministrisë së Shëndetësisë, Ilir Tolaj, Prokuroria ka ngritur katër 
aktakuza ndaj ish-Kryetarit të Organit Shqyrtues të Prokurimit, Hysni Hoxha dhe Prokuroria ka ngritur dy 
aktakuza ndaj ish-Kryetarit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, tani të ndjerit Nuhi Uka.  

Personi Numri i aktakuzave 

Astrit Haraqija 2  
Shukri Buja 2  
Ragip Begaj 2  

Dragan Nikoliq 2  
Enver Hasani 2  
Sreqko Spasiq 2  

Qemajl Mustafa 2  
Pal Lekaj 2  
Nuhi Uka 2  
Ilir Tolaj 2  

Hysni Hoxha 4  
Sasha Mirkoviq 7  
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Prej tyre, 60 zyrtarë të profilit të lartë janë akuzuar për veprën penale të “keqpërdorimit të 
pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe vepra të tjera të lidhura me të, ndërsa 4 prej tyre janë të 
akuzuar për veprën penale “mashtrimi në detyrë”, dy janë akuzuar për “konflikt të interesit” 
dhe një është akuzuar për “zbulim të fshehtësisë zyrtare”.  

 

Vendimet e shkallës së parë/Gjykatat Themelore në Republikën e Kosovës  

Në të gjitha rastet e aktakuzave të ngritura ndaj 67 zyrtarëve të profilit të lartë, Gjykatat 
Themelore si shkallë e parë, për 7 zyrtarë të lartë kanë hudhur aktakuzat, për 16 zyrtarë kanë 
marrë aktgjykime liruese, për 5 zyrtarë kanë marrë aktgjykime refuzuese137, ndërsa ndaj 10 
zyrtarëve të profilit të lartë gjykatat kanë shqiptuar dënime. Ndaj 28 zyrtarëve të profilit të lartë 
ende janë duke vazhduar procedurat gjyqësore në shkallë të parë. (Shih tabelën më poshtë) 

 

Vendimet e Gjykatave Themelore prej 1 janar 2016 deri më 1 dhjetor 2018 
Hudhje  Refuzim  Lirim  Dënim 

me 
gjobë  

Dënim 
me 
kusht 

Dënim 
me burg  

Totali i të 
zgjidhurave  

Në 
proces  

8 5 16 1 7 2 39 28 
Tabela 12 – Vendimet e shkallës së parë për profilet e larta të akuzuara për korrupsion. 

Ndërkaq, prej dënimeve të shqiptuara, ndaj 7138 zyrtarëve të lartë janë shqiptuar dënime me 
burgim me kusht, ndërsa ndaj një zyrtari është shqiptuar dënim me gjobë. Vetëm dy 
dënime janë shqiptuar me burgim efektiv, të dyja nga tri vjet burgim efektiv, njëri ndaj 
ish-Kryetarit të OShP-së, Hysni Hoxha dhe tjetri ndaj ish-Kryetarit të Lipjanit, Shukri Buja.  

 

 

 

 

                                                           
137 Shënim: Prej 67 zyrtarëve të profilit të lartë, rezulton se ndaj dy zyrtarëve, Gjykatat Themelore nuk kanë marr 
aktgjykime, pasi në fazën fillestare në procesin e shqyrtimit të ankesave rreth konfirmimit apo hudhjes së 
aktakuzës të ngritura në Gjykatën e Apelit në Kosovë, kjo gjykatë ka vendosur të hudhë këto dy aktakuza. Fjala 
është për hudhjen e aktakuzave ndaj ish-Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani dhe Kryetarit të 
Mitrovicës, Agim Bahtiri.  
138 Shënim: Gjykatat Themelore kanë shqiptuar shtatë aktgjykime me dënim me kusht, përfshi: Gjashtë muaj 
burgim me kusht për ish-Kryetarin e Komunës së Parteshit, Dragan Nikoliq; 12 muaj burgim me kusht për ish-
Kryetarin e Komunës së Dragashit, Salim Jenuzi, rasti ndaj tij është kthyer në rigjykim, në të cilin gjykata e ka 
liruar duke shqiptuar aktgjykim refuzues në tetor 2018; 10 muaj burgim me kusht për ish-Kryetarin e Komunës 
së Kllokotit, Sreqko Spasiq; 12 muaj burgim me kusht për ish-Ministrin e Kulturës, Astrit Haraqija; 12 muaj 
burgim me kusht për ish-Ministrin e Kulturës, Valton Beqiri; 24 muaj burgim  me kusht ndaj deputetit të Kuvendit 
të Kosovës, Etem Arif; 12 muaj burgim me kusht për ish-Rektorin e UP-së, Enver Hasani dhe 4.500 euro gjobë 
për ish-Kryetarin e Komunës së Novobërdës, Svetisllav Ivanoviq. 
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Gjykata e Apelit në Kosovë

139  

 

Tabela 13 – Vendimet e shkallës së dytë për profilet e larta të akuzuara për korrupsion. 

 

Prej 30 rasteve në të cilat ka vendosur Gjykata e Apelit në Kosovë, rezulton se gjykatësit në 
nëntë (9) raste kanë konfirmuar hudhjet e aktakuzave, për të cilat kanë vendosur Gjykatat 
Themelore në shkallë të parë.  

Gjykatësit e Apelit kanë shpallur katër (4) aktgjykime refuzuese. Prej tyre kanë vërtetuar tri (3) 
aktgjykime refuzuese të Gjykatave Themelore, ndërsa një aktgjykim dënues me dy vjet burgim 
me kusht ndaj ish-Ministrit të Kulturës Astrit Haraqija e kanë konvertuar në aktgjykim 
refuzues.  

Gjykatësit e Apelit kanë kthyer në rigjykim, rastin ndaj ish-Kryetart të Dragashit Salim Jenuzi,
i cili në shkallë të parë ishte dënuar me 10 muaj burgim me kusht, i cili rast, në ndërkohë ka 
përfunduar sërish në shkallë të parë, por tani me aktgjykim refuzues, duke e liruar të akuzuarin 
për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit, për çka Prokuroria është detyruar të heq dorë nga 
ndjekja penale. 

Gjykatësit e Apelit kanë shpallur 15 aktgjykime liruese, prej të cilave janë vërtetuar gjashtë (6) 
aktgjykime liruese të Gjykatave Themelore, ndërsa kanë ndryshuar katër (4) aktgjykime 
dënuese të shkallës së parë, duke i konvertuar në aktgjykime liruese.  

 

 

                                                           
139 Shënim: IKD gjatë monitorimit ka gjetur se në këto 7 raste, Gjykatat Themelore kanë shqiptuar vendimet, 
ndërsa rastet gjenden me ankesë në Gjykatën e Apelit në Kosovë. Rastet që janë ende në pritje në Apel janë: 1. 
Shukri Buja ish-Kryetar i Lipjanit (i dënuar në shkallë të parë me tri vjet burgim efektiv); 2. Sasha Mirkoviq ish-
Kryetar i Kllokotit (rasti i parë i liruar në shkallë të parë); 3. Sasha Mirkoviq ish-Kryetar i Kllokotit (rasti i dytë 
i liruar në shkallë të parë); 4. Fatmir Limaj ish-Ministër (i liruar në shkallë të parë); 5. Ilir Tolaj ish-Sekretar i 
Përhershëm MSh (i liruar në shkallë të parë); 6. Valdrin Lluka Ministër (i liruar në shkallë të parë) dhe 7. Etem 
Arifi Deputet (i dënuar me dy vjet burgim me kusht në shkallë të parë).  

Në të gjitha këto raste të aktgjykimeve të shpallura nga Gjykatat Themelore si shkallë e parë, 
në rastet e proceduara me ankesa në Gjykatën e Apelit në Kosovë si shkallë e dytë, janë 
gjithsej 30 raste të zyrtarëve të profilit të lartë, në të cilat kjo gjykatë ka marrë vendime, ndërsa 
janë 7 raste ndaj zyrtarëve, për të cilët ende vazhdojnë proceset.    (Shih tabelën mëposhtë.)

Vendimet e Gjykatës së Apelit në Kosovë prej 1 janar 2016 deri më 1 dhjetor 2018 
Hudhje  Refuzim  Lirim  Rigjykim Dënim 

me gjobë  
Dënim 
me kusht 

Dënim me 
burg  

Total  Në 
proces  

9 4 15 1 0 1 0 30 7 
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Në këtë drejtim, Gjykata e Apelit ka liruar: 

• Ish-Ministrin e Kulturës Valton Beqiri, i cili ishte dënuar në shkallë të parë me 1 vit burgim 
me kusht;  

• Ish-Kryetarin e Komunës së Parteshit Dragan Nikoliq, i cili ishte dënuar nga shkalla e parë 
me gjashtë (6) muaj burgim me kusht; 

• Ish-Rektorin e UP-së Enver Hasani, i cili ishte dënuar nga shkalla e parë me 12 muaj 
burgim me kusht;  

• Ish-Kryetarin e OshP-së Hysni Hoxha, i cili ishte dënuar nga shkalla e parë me tri (3) vjet 
burgim efektiv. 

I vetmi dënim i vërtetuar nga Gjykata e Apelit është dënimi me kusht, prej 10 muajsh, i shqiptuar 
ndaj Sreqko Spasiqit, ish-Kryetar i Kllokotit. 
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XI. Performanca individuale e prokurorëve dhe 
gjykatësve në trajtimin e rasteve të korrupsionit të 
profilit të lartë në tri vitet e fundit 

IKD në këtë pjesë të raportit paraqet informacionet mbi trajtimin e 
rasteve të ngritjes së aktakuzave, procedimin dhe vendimmarrjen e 
gjykatësve në shkallë të parë dhe shkallë të dytë. 



HUDHJE

HUDHJE

HUDHJE HUDHJE

HUDHJE

HUDHJE

LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM LIRIM

LIRIM

DËNIM
6 MUAJ BURG

ME KUSHT

LIRIM

LIRIM

LIRIM

HUDHJE

I akuzuar i 
profilit të lartë

Prokurori
përpilues 
i aktakuzës

Prokurori
përfaqësues 
i aktakuzës

Gjykatësi 
i rastit në 
shkallë 
të parë

Gjykatësi 
i rastit në 
shkallë 
të dytë

Vendimi i  
shkallës 
së parë

Vendimi i  
shkallës 
së dytë

Muharrem Shabani

Ragip Begaj

Dragan Nikoliq Shaban Spahiu Shaban Spahiu

Shaban SpahiuShaban SpahiuDragan Nikoliq

Lutfi Haziri

Nexhat Demaku

Mehmet Krasniqi Agron Bajrami Agron Bajrami

Agron Bajrami Beqir Halili Emine Mustafa

Afërdita Bytyçi Driton Muharremi

Agron BajramiAgim Bahtiri

Feti Tunuzliu Feti Tunuzliu Valbona Musliu Mejreme Memaj

Ali Rexha Ali Rexha Afrim Shala

Agim Ademi Xhevdet Abazi

Xhevdet Abazi

Naser Maliqi

Abdurrahim Islami Abdurrahim Islami Gëzim Pozhegu

Ragip Begaj Haki Gecaj Haki Gecaj Artan Sejrani

Shyqyri Syla Ismet Ujkani Burim Ademi Fillim Skoro

Fillim Skoro

Fillim Skoro

Fillim Skoro
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Gjykatësi 
i rastit në 
shkallë 
të dytë

I akuzuar i 
profilit të lartë

Prokurori
përpilues 
i aktakuzës

Prokurori
përfaqësues 
i aktakuzës

Gjykatësi 
i rastit në 
shkallë 
të parë

Vendimi i  
shkallës 
së parë

Vendimi i  
shkallës 
së dytë

RIGJYKIM
DËNIM

12 MUAJ BURG
ME KUSHT

DËNIM
10 MUAJ BURG

ME KUSHT

DËNIM
10 MUAJ BURG

ME KUSHT

Agron Bajrami Agron Bajrami

Afrim Shala

Shaban SpahiuShaban Spahiu Agim Ademi

Agim Ademi

Agim Ademi

Naser Maliqi

Gëzim Pozhegu

Salim Jenuzi Sefer Morina Genc Nixha Ajser Skenderi Driton MuharremiDriton Muharremi

DËNIM 
36 MUAJ
BURGIM 
EFEKTIV

HUDHJE

NË PROCES

NË PROCES

HUDHJE

REFUZIM

LIRIM

REFUZIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

Qemajl Mustafa Shaban Spahiu Shaban Spahiu

Faik HaliliSylë HoxhaPal Lekaj

Shukri Buja

Sasha Mirkoviq

Tonka Berishaj

Beqir Kalludra

Xhevdet Abazi

Naser Maliqi

Sreqko Spasiq

Sreqko Spasiq Agron Uka

Shaban Spahiu Shaban Spahiu Fillim Skoro

Fillim SkoroAgron Uka Aziz Shaqiri

Afrim Shala

Qemajl MustafaQemajl Mustafa Shaban Spahiu Shaban SpahiuShaban Spahiu Shaban Spahiu

Gëzim PozheguGëzim Pozhegu

Shaban SpahiuShaban SpahiuSasha Mirkoviq

Sasha Mirkoviq Arben Ismajli Arben Ismajli

E PËRFUNDUAR
PA ANKESË

E PËRFUNDUAR
PA ANKESË
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DËNIM ME
GJOBË

4500 EURO

DËNIM
12 MUAJ BURG

ME KUSHT

DËNIM
12 MUAJ BURG

ME KUSHT

Mejreme Memaj

Ali Rexha Ali Rexha

Agim Ademi

NË PROCES

NË PROCES

Shaban SpahiuShaban Spahiu

Gjykatësi 
i rastit në 
shkallë 
të dytë

I akuzuar i 
profilit të lartë

Prokurori
përpilues 
i aktakuzës

Prokurori
përfaqësues 
i aktakuzës

Gjykatësi 
i rastit në 
shkallë 
të parë

Vendimi i  
shkallës 
së parë

Vendimi i  
shkallës 
së dytë

Drita Hajdari

Hamdi Ibrahimi

Valon Kurtaj

Afrim Shefkiu Abdullah Ahmeti

HUDHJE

NË PROCES

HUDHJE

REFUZIM REFUZIM

LIRIM

REFUZIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

E PËRFUNDUAR
PA ANKESË

Charles Hardaway

Ramë Buja

Astrit Haraqija Suzana Çerkini Hivzi Bajraktari

Marie TumaFatmir Limaj

Dalibor Jevtiq

Valdrin Lluka Habibe Salihi 

Sasha Mirkoviq

Sasha Mirkoviq

Svetisllav Ivanoviq Rabije Jakupi

Afrim Shefkiu Zyhdi Haziri

të parë

Rabije Jakupi Emine Salihu

Agim Ademi

Charles HardawayFatmir Limaj

Valon Kurtaj

Fillim Skoro

Fillim Skoro

Fillim Skoro

Valon Kurtaj

Drita HajdariValton Beqiri Suzana Çerkini Hivzi Bajraktari

Sylë Hoxha

Drita Hajdari

Sylë Hoxha

Hivzi Bajraktari

HUDHJE HUDHJE

Habibe Salihi 

Drita Hajdari
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DËNIM
24 MUAJ BURG

ME KUSHT

Mejreme Memaj

Mejreme Memaj

DËNIM 
36 MUAJ
BURGIM 
EFEKTIV

Beqir Kalludra

Abdullah Ahmeti

Sylë Hoxha

DËNIM
12 MUAJ BURG

ME KUSHT

NË PROCES

Gjykatësi 
i rastit në 
shkallë 
të dytë

I akuzuar i 
profilit të lartë

Prokurori
përpilues 
i aktakuzës

Prokurori
përfaqësues 
i aktakuzës

Gjykatësi 
i rastit në 
shkallë 
të parë

Vendimi i  
shkallës 
së parë

Vendimi i  
shkallës 
së dytë

Admir Shala Florije Shamolli

LIRIM LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

LIRIM

Sefer Morina

Shpresa Bakija

Ilir Tolaj

Skender Çoçaj Mazllum Baraliu

Hysni Hoxha

Etem Arifaj

Salih Mekaj

Vesel Ismaili

Arben Hoti

Sefer Morina

Fikrije FejzullahuShyqeri Haxha

Drita Hajdari Drita Hajdari

Drita Hajdari Drita Hajdari Shasivar Hoti

Drita HajdariEnver Hasani Drita Hajdari

të parë

Etem Arifaj Vesel Ismaili

Driton Muharremi

Arben Hoti

Shasivar Hoti

Mazllum Baraliu

Agron Uka Agron Uka

Skender Çoçaj 

Afrim Shala

Admir Shala

Agron Uka

Valbona Musliu

Vahid HaliliValbona MusliuFikrije Fejzullahu

Florije Shamolli

Hysni Hoxha

Haki Gecaj Haki Gecaj Driton Muharremi

Arben Hoti

Beqir Kalludra

Xhevdet Abazi

Drita Hajdari Drita Hajdari

Drita Hajdari Drita Hajdari
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HUDHJE HUDHJE

Mejreme Memaj

Gjykatësi 
i rastit në 
shkallë 
të dytë

I akuzuar i 
profilit të lartë

Prokurori
përpilues 
i aktakuzës

Prokurori
përfaqësues 
i aktakuzës

Gjykatësi 
i rastit në 
shkallë 
të parë

Vendimi i  
shkallës 
së parë

Vendimi i  
shkallës 
së dytë

Nuhi Uka

Nikolë Komani

Tomas Meskauskas Paul Flynn

Danilo Cicareli Danilo Cicareli Arcadius Sedeck

Agron MatjaniShaban Buza Ali Uka

Shasivar HotiHysni Hoxha

REFUZIM

REFUZIM

REFUZIM

REFUZIM

Abdullah Ahmeti

Fillim SkoroNuhi Uka Danilo Cicareli Danilo Cicareli Arcadius SedeckDanilo Cicareli Danilo Cicareli Arcadius Sedeck

Tabela 14 – Vendimet e shkallës së parë dhe të dytë për aktakuzat 
e ngritura për profilin e lartë në tri vitet e fundit.

NË PROCES

Ngjyra e kuqe tregon dështimin e aktakuzave që përfshinë: 
hudhje, refuzim, lirim të akuzuarëve dhe rastet e 
përfunduara pa ankesa 

Ngjyra e verdhë tregon dënimet e shqiptuara që përfshinë: 
dënimet me burgim me kusht dhe dënimet me gjobë; 

Ngjyra e gjelbër tregon dënimet e shqiptuara me burgim 
efektiv;

Ngjyra e portokalltë tregon dënimet e shqiptuara me 
burgim efektiv;

Pa ngjyrë tregon rastet në procedurë në Gjykatën e Apelit 
në Prishtinë;

Në vazhdim janë paraqitur individualisht të gjithë prokurorët që kanë ngritur aktakuza ndaj zyrtarëve 
të profilit të lartë si dhe trajtimin e tyre nga ana e gjykatësve në shkallë të parë dhe shkallë të dytë.
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AKUZUAR HUDHJE PROCES

Prokurori special Abdurrahim Islami rezulton se i ka ngritur dy aktakuza ndaj tre zyrtarëve të 
profilit të lartë, ku përfshihen Kryetari i Malishevës, Ragip Begaj si dhe aktakuza ndaj dy 
ish-Kryeshefave të PTK-së, Ejup Qerimi dhe Agron Mustafa.

Rasti i parë i aktakuzës ndaj Kryetarit të Malishevës Ragip Begaj ka përfunduar me aktgjykim të 
formës së prerë. Ky rast është hudhur nga gjykatësi i Gjykatës Themelore në Gjakovë, Gëzim 
Pozhegu, ndërsa hudhja e aktakuzës është vërtetuar nga Fillim Skoro Gjykatës në Gjykata e 
Apelit në Kosovë.

Rasti i aktakuzës ndaj dy ish-Kryeshefave të PTK-së, Ejup Qerimi dhe Agron Mustafa është ende 
në proces. Prokurori Abdurrahim Islami ka dalë në pension, ndërsa përfaqësimin e kësaj aktakuze 
tashmë e ka në barrë prokurori special Naim Abazi. Ky rast i është ndarë në lëndë gjykatësit të 
Gjykatës Themelore në Prishtinë, Lutfi Shala.

Prokurori special Aburrahim Islami:  
Aktakuza ndaj 3 zyrtarëve të lartë, 1 hudhje, 2 në proces 

1 
2 

3 
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AKUZUAR HUDHJE PROCES

140

Prokurori special Admir Shala
Aktakuza ndaj 3 zyrtarëve të lartë, 2 hudhje, 1 në proces 

2 
1 

3 

140 Shënim: Prokurori Admir Shala nga 1 janari 2017 është emëruar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, 
Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prizren.
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Prokurori special Admir Shala    rezulton se i ka ngritur tri aktakuza ndaj tre zyrtarëve të profilit të 
lartë, ku përfshihen: Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Naser Osmani, ish-Sekretari i Ministrisë së 
Shëndetësisë, Ilir Tolaj dhe ish-Kryetari i OShP-së, Hysni Hoxha. Të tri këto raste të ngritura 
prokurori Shala, nuk ka arritur t’i përfaqësojë në Gjykatë deri në fund, pasi ka kaluar në pozitën e 
Kryeprokurorit të PTh në Prizren. Rastet janë caktuar tek tre prokurorët e PSRK-së, Fikrije 
Fejzullahu (rasti Naser Osmani), Florije Shamolli (rasti Ilir Tolaj) dhe Sylë Hoxha (rasti i Hysni 
Hoxhës).
 
Aktakuza e ish-Kryetarit të OShP-së, Hysni Hoxha, është rrëzuar në Gjykatën Themlore në 
Prishtinë. Gjykatësi Arben Hoti ka shpallur aktgjykim lirues ndaj Hoxhës, aktgjykim ky i vërtetuar 
edhe nga Gjykata e Apelit në Kosovë. Ky rast është përfaqësuar nga prokurori Sylë Hoxha.

Në rastin e aktakuzës ndaj ish-Sekretarit të Ministrisë së Shëndetësisë, Ilir Tolaj, gjykatësja e 
Gjykatës Themelore në Prishtinë, Valbona Musliu–Selimaj, ka shpallur aktgjykim lirues, ndërsa 
rasti është në procedurë të ankesave në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Ky rast është përfaqësuar nga 
prokurorja Florije Shamolli.

Rasti i aktakuzës së Deputetit të Kuvendit të Kosovës, Naser Osmani, i cili përfaqësohet nga 
prokurorja Fikrije Fejzullahu, ende është në procedurë gjyqësore në shkallë të parë dhe po gjykohet 
nga gjykatësi Shashivar Hoti.



AKUZUAR REFUZUAR PROCES

141

Prokurori special Afrim Shefkiu
Aktakuza ndaj 5 zyrtarëve të lartë, 1 hudhje, 4 në proces 

1 

4 5

141 Shënim: IKD ka trajtuar rastin e ngritjes së aktakuzës së veteranëve. Kjo aktakuzë është ngritur 
nga prokurori special Elez Blakaj, por formalisht ngritja e saj, me disa ndryshime nga aktakuza e ngritur 
nga Blakaj, ishte dërguar në Gjykatë në emër të prokurorit Afrim Shefkiu
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Prokurori special Afrim Shefkiu rezulton se i ka ngritur dy aktakuza ndaj pesë zyrtarëve të profilit 
të lartë. Aktakuza e parë është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Kllokotit, Sasha Mirkoviq, ndërsa 
aktakuza e dytë është ngritur për rastin e veteranëve,    ku akuzohen katër zyrtarë të profilit të lartë, 
përfshi: Ministrin e Forcës së Sigurisë, Rrustem Berisha, Deputetin e Kuvendit të Kosovës, 
Shkumbin Demalijaj, Zëvendës Ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku dhe 
ish-Deputetin e Kuvendit të Kosovës, Nuredin Lushtaku. Në rastin e veteranëve, siç është 
raportuar, prokurori Afrim Shefkiu ka hequr dorë që ta përfaqësojë në Gjykatë. 

Rasti i aktakuzës ndaj ish-Kryetarit të Kllokotit, Sasha Mirkoviq, ka dështuar të provohet në 
Gjykatën Themelore në Gjilan. Gjykatësi i kësaj gjykate, Zyhdi Haziri, ka shpallur aktgjykim 
refuzues, i cili është vërtetuar edhe nga Gjykata e Apelit të Kosovës.

Rasti i veteranëve ende është në fazën fillestare në Gjykatën Themelore në Prishtinë, tek 
gjykatësja Nushe Kuka-Mekaj, e cila, prokurorit Afrim Shefkiu, ia ka kthyer aktakuzën në 
plotësim. 



Prokurori special Agron Bajrami
Aktakuza ndaj 4 zyrtarëve të lartë, 1 hudhje, 1 lirim, 
1 dënim në shkallë të parë, 1 në proces 

4

1 1 1 1 
AKUZUAR LIRIM PROCESREFUZUAR DËNUAR
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Prokurori special Agron Bajrami rezulton se i ka ngritur 4 aktakuza ndaj 4 zyrtarëve të profilit të 
lartë. Aktakuza e parë është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Obiliqit, Mehmet Krasniqi, aktakuza e dytë 
është ngritur ndaj Kryetarit të Mitrovicës, Agim Bahtiri, aktakuza e tretë është ngritur ndaj 
ish-Kryetarit të Gjilanit, Qemajl Mustafa dhe aktakuza e katërt është ngritur ndaj ish-Kryetarit të 
Lipjanit Shukri Buja. 

Rasti i aktakuzës ndaj ish-Kryetarit të Obiliqit, Mehmet Krasniqi, ka dështuar të provohet në 
Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjykatësja e kësaj gjykate, Afërdita Bytyqi, ka shpallur aktgjykim 
lirues, i cili është vërtetuar edhe nga Driton Muharremi gjykatës në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

Rasti i aktakuzës ndaj Kryetarit të Mitrovicës, Agim Bahtiri, ka dështuar të provohet në Gjykatën 
Themelore në Mitrovicë. Gjykatësi Beqir Halili e ka hudhur aktakuzën, e cila është vërtetuar nga 
Emine Mustafa, gjykatëse në Gjykatën e Apelit të Kosovës. 

Në rastin e aktakuzës ndaj ish-Kryetarit të Lipjanit Shukri Buja, GjTh në Prishtinë, ka shqiptuar 
dënim me burgim efektiv. Gjykatësi Beqir Kallura e ka dënuar Shukri Bujën me tri vjet burgim 
efektiv. Rasti është me ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës. 

Rasti ndaj ish-Kryetarit të Gjilanit, Qemajl Mustafa, ende është në procedurë në shkallë të parë tek 
Sylë Lokaj, gjykatës në Gjykatën Themelore në Pejë. 



AKUZUAR HUDHJE

2 

Prokurori special Ali Rexha:
Aktakuzë ndaj 2 zyrtarëve të lartë, 2 hudhje 

2 
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Prokurori special Ali Rexha, rezulton se i ka ngritur 2 aktakuza ndaj 2 zyrtarëve të profilit të lartë. 
Aktakuza e parë është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Gjilanit Lutfi Haziri, ndërsa aktakuza e dytë 
është ngritur ndaj ish-Ministrit Ramë Buja. 

Rasti i aktakuzës ndaj ish-Kryetarit të Gjilanit, Lutfi Haziri, është hudhur nga Afrim Shala, gjykatës 
në Gjykatën Themelore në Gjilan. Hudhja është vërtetuar nga Xhevdet Abazi, gjykatës në Gjykatën 
e Apelit të Kosovës.

Rasti ndaj ish-Ministrit Ramë Buja, është hudhur nga Valon Kurtaj, gjykatës në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë. Hudhja është vërtetuar nga Fillim Skoro, gjykatës në Gjykatën e Apelit të 
Kosovës. 



AKUZUAR PROCES

1 

Prokurori special Blerim Isufaj: 
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 në proces 

1 
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Prokurori special Blerim Isufaj, rezulton se ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 1 zyrtari të profilit të lartë. 
Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani.
 
Rasti është përfaqësuar në Gjykatë nga prokurori special Abdurrahim Islami. Aktakuza është 
hudhur në procedurë të ankesave nga Mejreme Memaj, gjykatëse në Gjykatën e Apelit të Kosovës. 



AKUZUAR  LIRUAR REFUZUAR PROCES

3 
1 1 

Prokurorja speciale Drita Hajdari: 
Aktakuza ndaj 5 zyrtarëve të lartë, 3 lirim, 1 refuzim, 1 në proces 

5 
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Prokurorja speciale Drita Hajdari, rezulton se i ka ngritur 4 aktakuza ndaj 5 zyrtarëve të profilit të lartë. 
Aktakuza e parë është ngritur ndaj dy ish-Ministrave të Kulturës, Astrit Haraqija dhe Valton Beqiri. Aktaku-
za e dytë është ngritur ndaj ish-Rektorit të UP-së, Enver Hasani. Aktakuza e tretë është ngritur ndaj 
ish-Kryetarit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Sali Mekaj, ndërsa aktakuza e katërt është ngritur ndaj depu-
tetit Etem Arifi.

Rasti i aktakuzës ndaj dy ish-Ministrave të Kulturës, Astrit Haraqija dhe Valton Beqiri është përfaqësuar nga 
prokurori Hivzi Bajraktari dhe në shkallë të parë ka përfunduar me nga një vit dënim me burgim me kusht 
për të dytë. Ky dënim është shqiptuar nga Suzana Çerkini, gjykatëse në Gjykatën Themelore në Prishtinë. 
Ky dënim është refuzuar nga Fillim Skoro, gjykatës në Gjykatën e Apelit të Kosovës, i cili i ka liruar nga 
akuza të dy ish-ministrat. 

Rasti ndaj ish-Rektorit të UP-së, Enver Hasani, ka përfunduar në shkallë të parë me 1 vit dënim me burgim 
me kusht. Ky dënim me kusht është shqiptuar nga Arben Hoti, gjykatës në Gjykatën Themelore në Prishtinë. 
Ky dënim është prishur në shkallë të dytë, e cila e ka liruar Enver Hasanin nga akuza. Aktgjykimi lirues 
është shpallur nga Mejreme Mema, gjykatëse në Gjykatën e Apelit të Kosovës.
Rasti ndaj ish-Kryetarit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Sali Mekaj, ka përfunduar në shkallë të parë dhe 
të dytë me lirim nga akuza. Në shkallë të parë, Sali Mekaj është liruar nga Shashivar Hoti, gjykatës në 
Gjykatën Themelore në Prishtinë, ndërsa ky aktgjykim është vërtetuar nga Driton Muharremi, gjykatës në 
Gjykatën e Apelit të Kosovës.

Rasti ndaj Deputetit Etem Arifi, ka përfunduar në shkallë të parë, e cila e ka dënuar me 2 vjet burgim me 
kusht. Ky dënim me kusht është shqiptuar nga Vesel Ismajli, gjykatës në Gjykatën Themelore në Prishtinë. 
Rasti është ende në procedurë në Gjykatën e Apelit të Kosovës. 



AKUZUAR PROCES

1 

Prokurori special Elez Blakaj, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 1 zyrtari të profilit të lartë. 
Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Lipjanit, Shukri Buja. 

Rasti është caktuar tek Nushe Kuka – Mekaj Gjykatëse në Gjykatën Themelore në Pejë dhe ende 
është në procudurë në shkallë të parë. Prokurori Blakaj është dorëhequr, ndërsa kjo lëndë është 
transferuar tek prokurori special Afrim Shefkiu.

Prokurori special Elez Blakaj: 
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 në proces

1 
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AKUZUAR PROCES

1 

Prokurori special Faik Halili, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 1 zyrtari të profilit të lartë. 
Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Gjakovës, Pal Lekaj. 

Rasti është caktuar tek Shaqir Zika Gjykatës në Gjykatën Themelore në Gjakovë dhe ende është 
në procudurë në shkallë të parë. 

Prokurori special Faik Halili:  
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 në proces

1 

Prokurori special Faik Halili, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 1 zyrtari të profilit të lartë. 
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AKUZUAR  LIRUAR

Prokurorja speciale Fikrije Fejzullahu, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 1 zyrtari të profilit 
të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryeshefit të PTK-së, Shyqyri Haxha. 

Rasti ka dështuar në gjykatë, pasi Valbona Musliu – Selimaj Gjykatëse në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë ka shpallur aktgjykim lirues. Ky aktgjykim është vërtetuar nga Vahid Halili Gjykatës në 
Gjykatën e Apelit në Kosovë. 

Prokurorja speciale Fikrije Fejzullahu: 
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 lirim

1 1 
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AKUZUAR  LIRUAR

Prokurorja speciale Habibe Salihi: Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 lirim
Prokurorja speciale Habibe Salihi, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 1 zyrtari të profilit të 
lartë. Aktakuza është ngritur ndaj Ministrit Valdin Lluka. 

Rasti ka dështuar në shkallë të parë, ku Hamdi Ibrahimi Gjykatës në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë ka shpallur aktgjykim lirues për Valdrin Llukën. Rasti është në procedurë të ankesave në 
Gjykatën e Apelit në Kosovë.

Prokurorja speciale Habibe Salihi:  
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 lirim

1 1 
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AKUZUAR  LIRUAR

Prokurori special Haki Gecaj: 
Aktakuzë ndaj 2 zyrtarëve të lartë, 2 lirim

2 2 
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Prokurori special Haki Gecaj, rezulton se e ka ngritur 2 aktakuza ndaj 2 zyrtarëve të profilit të lartë. 
Aktakuza e parë është ngritur ndaj Kryetarit të Malishevës, Ragip Begaj, ndërsa aktakuza e dytë 
është ngritur ndaj ish-Kryetarit të OSHP-së, Hysni Hoxha. 

Rasti ndaj Kryetarit të Malishevës Ragip Begaj, ka dështuar në të dy shkallët. Në shkallë të parë, 
Artan Serjani, gjykatës në Gjykatën Themelore në Prizren ka shpallur aktgjykim lirues për Begajn. 
Aktgjykimi është vërtetuar nga Fillim Skoro, gjykatës në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

Rasti ndaj ish-Kryetarit të OSHP-së Hysni Hoxha, ka dështuar në shkallë të dytë. Në shkallë të parë, 
Beqir Kalludra, gjykatës në Gjykatën Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues për 
Hysni Hoxhën, duke e dënuar me tri vjet burgim efektiv. Aktgjykimi i shkallës së parë është prishur 
nga shkalla e dytë, ku është liruar në tërësi nga Driton Muharremi, gjykatës në Gjykatën e Apelit të 
Kosovës. 



AKUZUAR HUDHJE

Prokurori special Sylë Hoxha:  
Aktakuza ndaj 2 zyrtarëve të lartë, 2 hudhje

 2  2
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Prokurori special Sylë Hoxha, rezulton se ka ngritur 2 aktakuza ndaj 2 zyrtarëve të profilit të lartë. 
Aktakuza e parë është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Gjakovës Pal Lekaj, ndërsa aktakuza e dytë është 
ngritur ndaj Ministrit Dalibor Jevtiq.

Të dy rastet kanë dështuar në të dy shkallët. Aktakuza e parë ndaj ish-Kryetarit të Gjakovës Pal Lekaj 
është hudhur nga Gëzim Pozhegu, gjykatës në Gjykatën Themelore në Gjakovë, i cili është vërtetuar 
nga Xhevdet Abazi, gjykatës në Gjykatën e Apelit të Kosovës. 

Aktakuza e dytë ndaj Ministrit Dalibor Jevtiq është hudhur nga Valon Kurtaj, gjykatës në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë, i cili është vërtetuar nga Mejreme Memaj, gjykatëse në Gjykatën e Apelit të 
Kosovës. 



AKUZUAR PROCES

Prokurori ndërkombëtar Cezary Michalczuk, rezulton se ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 2 zyrtarëve të 
profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Skënderajt Sami Lushtaku dhe 
ish-Kryetarit të OSHP-së, Hysni Hoxha. 

Rasti është tranferuar tek prokurorja speciale Florije Salihu – Shamolli, ndërsa është ende në 
procedurë në shkallë të parë tek Beqir Kalludra Gjykatës në Gjykatën Themelore në Prishtinë

Prokurori  Cezary Michalczuk:
Aktakuzë ndaj 2 zyrtarëve të lartë, 2 në proces 

2 2 
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AKUZUAR PROCES

Prokurori ndërkombëtar Charles Hardaway, rezulton se ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 1 zyrtari të 
profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Ministrit Fatmir Limaj. 
Ky rast nuk ka arritur të provohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë, e cila ka shpallur aktgjykim 
lirues. 

Rasti është në procedurë të ankesave. 

Prokurori  Charles Hardaway: 
Aktakuzë ndaj 1 zyrtarëve të lartë, 1 në proces 

1 1 
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AKUZUAR REFUZUAR PROCES

Prokurori Danillo Ceccareli: 
Aktakuzë ndaj 3 zyrtarëve të lartë, 1 refuzim, 2 në proces 

1 2 
3 

128

Prokurori ndërkombëtar Danillo Ceçareli, rezulton se ka ngritur 2 aktakuza ndaj 3 zyrtarëve të profilit 
të lartë. Aktakuza e parë është ngritur ndaj ish-Deputetit Azem Syla dhe ish-Kryetarit të Gjykatës 
Komunale në Prishtinë, Nuhi Uka (tani i ndjerë), ndërsa aktakuza e dytë sërish është ngritur ndaj 
ish-Kryetarit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, Nuhi Uka. 

Rasti në të cilin i akuzuar është vetëm ish-Kryetarit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, Nuhi Uka ka 
dështuar, pasi gjykatësi ndërkombëtar, Arccadius Sedeck, ka shpallur aktgjykim refuzues. Ky 
aktgjykim është vërtetuar nga Fillim Skoro, gjykatës në Gjykatën e Apelit të Kosovës. 

Rasti tjetër, në të cilin akuzohen Azem Syla dhe Nuhi Uka, është tranferuar tek prokurori special Naim 
Abazi, ndërsa lënda është ende në procedurë në shkallë të parë tek Beqir Kalludra, gjykatës në 
Gjykatën Themelore në Prishtinë. 



AKUZUAR PROCES

Prokurorja ndërkombëtare Mariah Bamieh, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 2 zyrtarëve të 
profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Ministrit Bujar Bukoshi dhe ish-Sekretarit 
Ilir Tolaj. 

Rasti është transferuar tek prokurorja speciale Fikrije Fejzullahu, ndërsa është ende në procedurë 
në shkallë të parë tek Naime Krasniqi – Jashanica Gykatëse në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

Prokurorja ndërkombëtare Mariah Bamieh: 
Aktakuzë ndaj 2 zyrtarëve të lartë, 2 në proces 

2 2 
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AKUZUAR PROCES

Prokurorja ndërkombëtare Natasha Vicary, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 1 zyrtari të 
profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Prizrenit Ramadan Muja.

Rasti është transferuar tek prokurorja speciale Fikrije Fejzullahu, ndërsa është ende në procedurë 
në shkallë të parë tek Agim Ademi Gykatës në Gjykatën Themelore në Gjilan.

Prokurorja ndërkombëtare Natasha Vicary:  
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 në proces 

1 1 
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AKUZUAR PROCES

Prokurori ndërkombëtar Romelu Mateus, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 1 zyrtari të 
profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Drejtorit të Shërbimit Korrektues të Kosovës, 
Emrush Thaqi.

Rasti është në procedurë në shkallë të parë tek Shashivar Hoti, Gykatës në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë.

Prokurori ndërkombëtar Romelo Mateus:   
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 në proces 

1 1 
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AKUZUAR REFUZUAR

Prokurori ndërkombëtar Tomas Meskauskas:    
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 refuzim 

1 1 
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Prokurori ndërkombëtar Tomas Meskauskas, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 1 zyrtari të profilit 
të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të OSHP-së, Hysni Hoxha. 

Rasti ka përfunduar në të dy shkallët, të cilat e kanë refuzuar aktakuzën. Aktakuza është përfaqësuar nga 
prokurori Paul Flynn, ndërsa në shkallë të parë është hudhur nga Shashivar Hoti, gjykatës në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë. Hudhja është vërtetuar nga Avdullah Ahmeti, gjykatës në Gjykatën e Apelit të 
Kosovës. 



AKUZUAR PROCES

Prokurori ndërkombëtar Valleria Bolici, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 1 zyrtari të profilit 
të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Klinës, Sokol Bashota. 
Ky rast, është transferuar tek Sahide Gashi Prokurore në Prokurorinë Themelore të Pejës. 

Rasti është caktuar tek Sylë Lokaj Gjykatës në Gjykatën Themelore në Pejë dhe ende është në 
procedurë në shkallë të parë. 

Prokurorja ndërkombëtare Valleria Bolici:    
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 refuzim 

1 1 

Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 refuzim 
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AKUZUAR PROCES

Prokurori i EULEX-it, Allen Cansick, rezulton se ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 2 zyrtarëve të profilit 
të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Ministrit Astrit Haraqija dhe ish-Deputetit Ukë Rugova. 

Kjo aktakuzë tash përfaqësohet nga prokurorja speciale Florije Salihu – Shamolli, ndërsa është 
caktuar  tek Naime Jashanica-Krasniqi Gjykatëse në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Rasti është 
ende në procedurë në shkallë të parë. 

Prokurori ndërkombëtar Allen Cansick:     
Aktakuzë ndaj 2 zyrtarëve të lartë, 2 në proces 

 2  2
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AKUZUAR  LIRUAR

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Agron Uka, rezulton se ka ngritur një aktakuzë ndaj 
një zyrtareje të profilit të lartë, përkatësisht ndaj ish-Kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në 
Gjakovë, Shpresa Bakija. 

Aktakuza ndaj Kryeprokurores Bakija ka dështuar të provohet në gjykatë. Ajo është shpallur e 
pafajshme nga gjykatësi i Gjykatës Themelore në Gjilan, Afrim Shala, aktgjykim ky, i cili është 
vërtetuar nga gjykatësi Abdullah Ahmeti i Gjykatës së Apelit në Kosovë.

Prokurori Agron Uka:     
Aktakuzë ndaj 1 zyrtareje të lartë, 1 lirim 

1 1 
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AKUZUAR HUDHJE PROCES

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Agron Matjani, rezulton se i ka ngritur 2 aktakuza 
ndaj 2 zyrtarëve të profilit të lartë. Aktakuza e parë është ngritur ndaj Rektorit të Universitetit të 
Gjakovës, Shaban Buza, ndërsa aktakuza e dytë është ngritur ndaj Kryetarit të Istogut, Haki Rugova. 

Rasti i aktakuzës ndaj Rektorit të Universitetit të Gjakovës, Shaban Buza, është përfaqësuar në 
Gjykatë nga prokurori tjetër Ali Uka dhe ka dështuar për shkak të hudhjes së aktakuzës nga Nikollë 
Komani Gjykatës në Gjykatën Themelore në Gjakovë. Hudhja është vërtetuar edhe nga Mejreme 
Mema Gjykatëse në Gjykatën e Apelit në Kosovë.

Rasti i aktakuzës ndaj Kryetarit të Istogut, Haki Rugova, është ende në procedurë në shkallë të parë 
tek Sylë Lokaj Gjykatës në Gjykatën Themelore në Pejë.

Prokurori Agron Matjani:     
Aktakuza ndaj 2 zyrtarëve të lartë, 1 hudhje, 1 në proces  

1 1 
2 
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AKUZUAR  LIRUAR PROCES

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, Agron Uka, rezulton se i ka ngritur 2 aktakuza ndaj 2 
zyrtarëve të profilit të lartë. Aktakuza e parë është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Kllokotit, Sreqko 
Spasiq, ndërsa aktakuza e dytë është ngritur poashtu ndaj ish-Kryetarit tjetër të Kllokotit, Sasha 
Mirkoviq.

Rasti i aktakuzës ndaj ish-Kryetarit të Kllokotit, Sreqko Spasiq, ka dështuar të provohet në Gjykatë.  
Aziz Shaqiri Gjykatës në Gjykatën Themelore në Gjilan e ka liruar Spasiqin. Lirimi është vërtetuar 
nga Fillim Skoro Gjykatës në Gjykatën e Apelit në Kosovë.

Rasti ndaj ish-Kryetarit tjetër të Kllokotit, Sasha Mirkoviq, është në procedurë në shkallë të parë tek 
Gjykatësi Zyhdi Haziri.

Prokurori Agron Uka:     
Aktakuza ndaj 2 zyrtarëve të lartë, 1 lirim, 1 në proces 

1 1 
2 
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AKUZUAR PROCES

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, Arben Kadriu, rezulton se ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 
1 zyrtari të profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Kllokotit, Sasha Mirkoviq. 

Rasti është në procedurë në shkallë të parë dhe është caktuar  tek Islam Thaçi Gjykatës në 
Gjykatën Themelore në Gjilan. 

Prokurori  Arben Kadriu:     
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 në proces  

1 1 
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AKUZUAR PROCES

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, Arben Ismajli, rezulton se ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 
1 zyrtari të profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Kllokotit, Sasha Mirkoviq.
 
Rasti është në procedurë në shkallë të parë dhe është caktuar  tek Agim Ademi Gjykatës në 
Gjykatën Themelore në Gjilan. 

Prokurori Arben Ismajli:     
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 në proces 

1 1 
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AKUZUAR PROCES

Prokurori i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Besim Kelmendi, rezulton se ka ngritur 1 aktakuzë 
ndaj 1 zyrtari të profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Ministrit, Ferid Agani. 

Besim Kelmendi këtë rast e kishte hetuar në kohën sa kishte shërbyer si Prokuror Special, por pas 
ngritjes në detyrë në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, nga ky nivel i Prokurorisë e ka ngritur këtë 
aktakuzë ndaj 62 personave, rast në të cilin është përfshirë edhe profili  lartë i Ministrit Ferid 
Agani. Ky rast tash përfaqësohet nga prokurorja speciale Florije Salihu – Shamolli, ndërsa është 
caktuar  tek Shadije Gërguri Gjykatëse në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Rasti është ende në 
procedurë në shkallë të parë. 

Prokurori  i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit Besim Kelmendi:      
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 në proces 

1 1 
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AKUZUAR PROCES

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, Arben Ismajli, rezulton se ka ngritur 1 aktakuzë ndaj 
1 zyrtari të profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Kllokotit, Sasha Mirkoviq.
 
Rasti është në procedurë në shkallë të parë dhe është caktuar  tek Agim Ademi Gjykatës në 
Gjykatën Themelore në Gjilan. 

Prokurorja Dulina Hamiti:   
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 në proces 

1 1 
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AKUZUAR  LIRUAR

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Feti Tunuzliu, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë 
ndaj 1 zyrtari të profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Drenasit, Nexhat 
Demaku. 

Rasti ka dështuar në gjykatë, pasi Valbona Musliu – Selimaj Gjykatëse në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë ka shpallur aktgjykim lirues për Nexhat Demakun. Ky aktgjykim është vërtetuar nga 
Mejreme Mema Gjykatëse në Gjykatën e Apelit në Kosovë. 

Prokurori Feti Tunuzliu:      
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 lirim 

1 1 
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AKUZUAR DËNIM ME
GJOBË

Prokurorja e Prokurorisë Themelore në Gjilan, Rabije Jakupi, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë 
ndaj 1 zyrtari të profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Novobërdës, Svetisl-
lav Ivanoviq. 

Rasti ka përfunduar në shkallë të parë, ku Emine Salihu Gjykatëse në Gjykatën Themelore në 
Gjilan i ka shqiptuar dënim me gjobë, në vlerë prej 4,500 eurosh. 

Prokurorja Rabije Jakupi:   
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 dënim me gjobë  

1 1 
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AKUZUAR  LIRUAR RIGJYKIM

Prokurori Sefer Morina:  
Aktakuza ndaj 2 zyrtarëve të lartë, 1 lirim, 1 rigjykim 

1 1 
2 
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Prokurori i  Prokurorisë Themelore në Prizren, Sefer Morina, rezulton se ka ngritur 2 aktakuza ndaj 2 
zyrtarëve të profilit të lartë. Aktakuza e parë është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Dragashit Salim Jenuzi, 
ndërsa aktakuza e dytë është ngritur ndaj ish-Rektorit të Universitetit të Prizrenit, Mazllum Baraliu.

Rasti ndaj ish-Kryetarit të Dragashit Salim Jenuzi, në shkallë të parë ka përfunduar me 1 vit dënim me 
burgim me kusht. Ky aktgjykim është shpallur nga Ajser Skenderi, gjykatëse në Gjykatën Themelore 
në Prizren. Ky aktgjykim është prishur dhe është kthyer në rigjykim nga Driton Muharremi, gjykatës 
në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

Rasti ndaj ish-Rektorit të Universitetit të Prizrenit, Mazllum Baraliu, ka dështuar të provohet në të dy 
shkallët. Në shkallë të parë, Skender Çoçaj, gjykatës në Gjykatën Themelore në Prizren ka shpallur 
aktgjykim lirues, i cili është vërtetuar nga Mejreme Memaj, gjykatëse në Gjykatën e Apelit të Kosovës. 



AKUZUAR  LIRUAR

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Shyqyri Syla, rezulton se e ka ngritur 1 aktakuzë 
ndaj 1 zyrtari të profilit të lartë. Aktakuza është ngritur ndaj ish-Kryetarit të Vushtrrisë, Muharrem 
Shabani. 

Rasti ka përfunduar në të dy shkallët, të cilat e kanë hudhur aktakuzën. Aktakuza është përfaqësuar 
nga prokuroi Ismet Ujkani, ndërsa në shkallë të parë aktakuza është hudhur nga Burim Ademi 
Gjykatës në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Hudhja është vërtetuar nga Fillim Skoro Gjykatës 
në Gjykatën e Apelit në Kosovë.
 

Prokuror Shyqyri Syla:    
Aktakuzë ndaj 1 zyrtari të lartë, 1 lirim  

1 1 
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AKUZUAR  LIRUAR REFUZUAR DËNIM ME
KUSHT

 

Prokurori Shaban Spahiu:   
Aktakuza ndaj 7 zyrtarëve të lartë, 4 lirim, 2 refuzim, 1 dënim me kusht 

2 
4 

1 

7
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Prokurori i Prokurorisë Themlore të Gjilanit Shaban Spahiu, rezulton se ka ngritur 7 aktakuza ndaj 7 pozitave të 
zyrtarëve të profilit të lartë. Në mesin e tyre, ka ngritur 2 aktakuza ndaj Dragan Nikoliqit, ish-Kryetar i Parteshit, 
3 aktakuza ndaj Sasha Mirkoviqit, ish-Kryetar i Kllokotit, 1 aktakuzë ndaj Sreqko Spasiqit, ish-Kryetar i Kllokotit, 
si dhe 1 aktakuzë ndaj Qemajl Musftafës, ish-Kryetar i Gjilanit. 

Rasti i parë ndaj Dragan Nikoliqit, ish-Kryetar i Parteshit, ka dështuar në të dy shkallët. Në shkallë të parë, Naser 
Maliqi, gjykatës në Gjykatën Themelore në Gjilan, ka shpallur aktgjykim lirues, i cili është vërtetuar nga Fillim 
Skoro, gjykatës në Gjykatën e Apelit të Kosovës. 

Në rastin e dytë ndaj Dragan Nikoliqit, ish-Kryetar i Parteshit, Gjykata në shkallë të parë e ka dënuar me 6 muaj 
burgim me kusht, i cili është shqiptuar nga Agim Ademi, gjykatës në Gjykatën Themelore në Gjilan. Ky aktgjykim 
është prishur nga Xhevdet Abazi, gjykatës në Gjykatën e Apelit të Kosovës, i cili e ka liruar nga aktakuza. 
Rasti i tretë ndaj Sreqko Spasiqit, ish-Kryetar i Kllokotit, ka përfunduar me dënim me 10 muaj burgim me kusht 
nga të dyja shkallët. Në shkallë të parë, aktgjykimi është shpallur nga Afrim Shala, gjykatës në Gjykatën 
Themelore në Gjilan, ndërsa është vërtetuar nga Fillim Skoro, gjykatës në Gjykatën e Apelit të Kosovës. 

Rasti i katërt ndaj Qemajl Mustafës, ish-Kryetar i Gjilanit, ka dështuar në të dy shkallët. Në shkallë të parë, Naser 
Maliqi, gjykatës në Gjykatën Themelore në Gjilan, e ka hudhur aktakuzën, për të cilën nuk ka pasur ankesë në 
Gjykatën e Apelit të Kosovës. 

Tri rastet ndaj Sasha Mirkoviqit, ish-Kryetar i Kllokotit, kanë dështuar në gjykatë. Në shkallë të parë, në dy raste 
Agim Ademi, gjykatës në Gjykatën Themelore në Gjilan, ka liruar të akuzuarin Mirkoviq. Në njërin rast e ka 
refuzuar aktakuzën, për të cilën nuk ka pasur ankesë në Apel, ndërsa në rastin e dytë ka shpallur aktgjykim lirues, 
lëndë e cila gjendet me ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Lidhur me rastin e tretë, Mirkoviq, është liruar nga 
Naser Maliqi, gjykatës në Gjykatën Themelore në Gjilan dhe ky vendim është vërtetuar nga Tonka Berishaj, 
gjykatëse në Gjykatën e Apelit të Kosovës. 
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XII. Rekomandimet e viteve 2016/2017/2018 dhe zbatimi i tyre   

Rekomandimet e zbatuara: 
 

1.! KGJK të shqyrtojë mundësinë që numri i gjykatësve në Departamentin për Krime të Rënda 
në Gjykatën Themelore në Prishtinë të rritet në pajtim me numrin e lëndëve të 
grumbulluara në këtë gjykatë, veçanërisht lidhur me lëndët e korrupsionit. (Rekomandim i 
vitit 2017).  
 

KGJK gjatë vitit 2018, ka rritur numrin e gjykatësve në Departamentin për Krime të Rënda të 
Gjykatës Themelore në Prishtinë për tre gjykatës, të cilët trajtojnë lëndët e korrupsionit. 
 

2.! KPK rekomandohet të vazhdojë me plotësimin e pozitave të lira për prokurorë në PSRK. 
(Rekomandim i vitit 2017). 
 

KPK ka plotësuar katër pozita me prokurorë në PSRK. Edhe përkundër kësaj, ende ka pozita të 
paplotësuara në PSRK. 

  
3.! Ministria e Drejtësisë rekomandohet të fillojë me plotësim ndryshimin e Ligjit për 

Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, lidhur me kompetencat dhe përgjegjësitë 
e kësaj prokurorie, përfshirë ri-shikimin e kritereve dhe procedurave për procesin e 
rekrutimit dhe emërimit të prokurorëve në këtë Prokurori. (Rekomandim i vitit 2017). 

 
Kuvendi i Kosovës gjatë vitit 2018, ka miratuar plotësim ndryshimin e Ligjit për Prokurorin e 
Shtetit, lidhur me uljen e kritereve për prokurorë në PSRK.  Në bazë të ndryshimeve të ligjit të 
plotësuar janë rekrutuar katër prokurorë të rinj në PSRK. (Rekomandim i vitit 2017). 

 
4.! Ministria e Drejtësisë rekomandohet të fillojë me hartimin e Ligjit të veçantë për Zyrën e 

Prokurorit Disiplinor. Përmes këtij ligji duhet të ngritet llogaridhënia e ZPD, mënyra e 
menaxhimit dhe administrimit të kësaj zyre, si dhe fakti se Drejtori i kësaj zyre duhet të 
këtë karakter menaxherial dhe jo ekzekutiv. Të shqyrtohet mundësia që ZPD të hyjë nën 
ombrellën e Ministrisë së Drejtësisë, përderisa, duhet të garantohet pavarësia e KGJK-së 
dhe KPK-së në trajtimin e rasteve të paraqitura nga ZPD ndaj gjykatësve dhe prokurorëve. 
(Rekomandim i vitit 2017). 

 
Kuvendi i Kosovës gjatë muajit nëntor të vitit 2018, ka miratuar Ligjin për Përgjegjësinë 
Disiplinore për Gjykatës dhe Prokurorë.  
 

5.! KGJK rekomandohet të përshpejtojë dhe finalizojë procesin e rekrutimit dhe propozimit 
për emërim të 14 pozitave të shpallura për gjykatës dhe pozitave të lira për gjykatës. 
(Rekomandim i vitit 2017). 
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KGJK gjatë vitit 2017 ka përmbyllur procesin e rekrutimit dhe propozimit për emërim për 14 
gjykatës të rinj. KGJK është në proces të rekrutimit të gjykatësve të rinj në të gjitha gjykatat 
themelore në Kosovë. 

 
6. KPK rekomandohet që të përshpejtojë dhe finalizojë procesin e rekrutimit dhe propozimit 

për emërim të pozitave të shpallura për prokurorë të rinj. (Rekomandim i vitit 2017). 
 
KPK gjatë vitit 2017 e ka përmbyllur procesin e rekrutimit të prokurorëve të rinj, përderisa është 
në fazën finale të rekrutimit edhe të 10 prokurorëve të rinj në vitin 2018.  
 
REKOMANDIMET PËR KUVENDIN E KOSOVËS: 
 

7. Hapja e debatit publik lidhur me fillimin e procesit të vetingut në Polici, Prokurori dhe 
Gjykata. Procesi i vetingut duhet të përfshijë verifikimin e detajuar të së kaluarës së 
policëve, prokurorëve dhe gjykatësve aktual në Kosovë. Verifikimi duhet të përfshijë debat 
gjithpërfshirës të të gjitha partive politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës, me 
kërkesë që zbatimi i procesit të verifikimit në praktikë të udhëhiqet nga SHBA, Mbretëria 
e Bashkuar dhe Gjermania. (Rekomandim i vitit 2017). 

Qeveria e Kosovës gjatë vitit 2018, ka proceduar në Kuvendin e Kosovës programin qeveritar 
katër vjeçar, i cili program është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Pjesë e programit qeveritar është 
edhe procesi i vettingut në sistemin gjyqësor, prokurorial dhe polici. Në konferencën e mbajtur me 
13 dhjetor 2018, “Vetingu pa Alternativë”, me përfaqësues të partive politike, në kuadër të “Javës 
kundër Korrupsion 2018”, pothuajse të gjitha partitë politike që përfaqësohen në Kuvendin e 
Kosovës, si: LDK, VV, PDK, PSD, AAK, NISMA dhe Alternativa, njëzëri konfirmuan vullnetin 
politik lidhur me nevojën për proces të vettingut në Kosovë.   

 
8. Hapja e debatit publik lidhur me themelimin e Prokurorisë dhe Gjykatës Speciale me 

kompetenca në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Prokuroria duhet të ketë të 
drejtën të merr nën kompetencën e saj në çdo fazë të procedurës, lëndët që kanë filluar apo 
që janë në punë nga Prokuroritë Themelore apo PSRK. Prokuroria do të ketë policinë 
gjyqësore, e cila do të veprojë ekskluzivisht nën urdhrat e Prokurorisë dhe nuk do të ketë 
asnjë obligim ligjor ndaj strukturës apo menaxhmentit të Policisë së Kosovës. Rekrutimi i 
policëve, prokurorëve dhe gjykatësve që do të jenë vendorë, me integritet personal dhe 
profesional të pakontestuar,  të realizohet nga SHBA, Mbretëria e Bashkuar dhe 
Gjermania.  Kuvendi të ndajë mjete financiare të mjaftueshme për funksionalizimin e 
këtyre mekanizmave, në mënyrë të pavarur. (Rekomandim i vitit 2018). 
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REKOMANDIMET PËR MINISTRINË E DREJTËSISË: 
9. Procesi i ri-shikimit të drejtësisë penale në Kosovë, të përfshijë vlerësimin dhe 

analizimin e së paku 200 rasteve të korrupsionit të përfunduara (kallëzime penale të 
hudhura, aktvendime për pushimin e hetimeve, hudhjen e aktakuzave, aktgjykime 
liruese, aktgjykime refuzuese), nga ana e ekspertëve të grupit punues të themeluar nga 
MD. Qëllimi i vlerësimit dhe analizimit të këtyre rasteve të përfunduara duhet të 
shërbejë për të identifikuar arsyet e dështimit të një numri enorm të rasteve të 
korrupsionit në polici, prokurori dhe gjykata, në mënyrë që të ofrohen zgjidhje adekuate 
që do të rekomandohen për ndryshimin e legjislacionit apo praktikave të zbatimit të 
ligjit nga këto institucione. (Rekomandim i vitit 2016). 

Ministria e Drejtësisë ka filluar me rishikimin funksional të sistemit të drejtësisë penale në 
Kosovë, ku pëfshihet edhe ri-shikimi i drejtësisë penale në Kosovë dhe masat kundër 
korrupsion.   

10. Gjatë procesit të ri-shikimit të sektorit të drejtësisë penale, MD të ri-shqyrtojë kthimin e 
paditësit subsidiar dhe të instalojë kontrollin gjyqësor në të gjitha fazat e procedurës 
penale. Numri jashtëzakonisht i madh i rasteve të hetimeve parapenale të iniciuara pa 
bazë juridike apo të mbyllura në mënyrë jo transparente nga prokuroria dhe pa kontroll 
gjyqësor dëmton rëndë sigurinë juridike dhe shkel të drejtat dhe liritë e 
njeriut.  (Rekomandim i vitit 2017).  

 
Ministria e Drejtësisë është në proces të plotësim ndryshimit të Kodit të Procedurës Penale.  
Grupi punues në kuadër të ndryshimeve që janë duke u diskutuar lidhur me këtë rekomandim, 
ka propozuar të drejtën e ankesës brenda sistemit prokurorial duke anashkaluar kontrollin 
gjyqësor sipas propozimit të IKD-së.  
 
XIII. Rekomandimet për vitin 2019 

Për Qeverinë e Republikës së Kosovës: 

1. Të fillojë me zbatimin e programit qeveritar për inicimin e ndryshimeve 
kushtetuese lidhur me procesin e vetingut në sistemin gjyqësor, prokurorial dhe 
Policinë e Kosovës. 

Për Këshillin Gjyqësor të Kosovës: 

1. Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Gjykatat, të fillojë pa vonesë në themelimin e 
Departamentit të veçantë pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë, për trajtimin e 
lëndëve që paraqiten nga PSRK. 

2. Caktimi i gjykatësve në këtë departament të bëhet në mënyrë transparente, duke 
respektuar dhe zbatuar kriteret e përcaktuara me ligj. 
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3. KGJK të ushtrojë kompetencat kushtetuese dhe ligjore në mbrojtjen e pavarësisë së sistemit 
gjyqësor dhe pavarësisë individuale të gjykatësve nga ndërhyrjet e jashtme, veçanërisht 
nga vendimet e pushtetit ekzekutiv lidhur me sistemin gjyqësor në Kosovë. 

4. KGJK dhe KPK të fillojnë me hartimin e legjislacionit sekondar lidhur me zbatimin e Ligjit 
për Përgjegjësinë Disiplinore për Gjykatës dhe Prokurorë. Procesi i hartimit të 
legjislacionit sekondar të bëhet në mënyrë transparente dhe në bashkëpunim me shoqërinë 
civile në Kosovë. Legjislacioni sekondar të mos devijojë nga qëllimi dhe fryma e ligjit. 

5. KGJK në bashkëpunim me KPK dhe Akademinë e Drejtësisë të fillojnë me trajnimin e të 
gjithë Kryetarëve të Gjykatave dhe Kryeprokurorëve lidhur me zbatimin e Ligjit për 
Përgjegjësinë Disiplinore për Gjykatës dhe Prokurorë. 

6. KGJK dhe KPK të ndërtojnë praktika dhe standarde unike lidhur me zbatimin e Ligjit për 
Përgjegjësinë Disiplinore për Gjykatës dhe Prokuroë. 

Për Këshillin Prokurorial të Kosovës: 

1. KPK të ushtrojë kompetencat kushtetuese dhe ligjore në mbrojtjen e pavarësisë së sistemit 
prokurorial dhe pavarësisë individuale të prokurorëve nga ndërhyrjet e jashtme, veçanërisht 
nga vendimet e pushtetit ekzekutiv lidhur me sistemin prokurorial në Kosovë. 

2. KPK të ushtrojë kompetencat kushtetuese dhe ligjore ndaj Kryeprokurorit të Shtetit, lidhur 
me ndërhyrjet e jashtëligjshme në cenimin e pavarësisë së prokurorëve në trajtimin e 
lëndëve penale, me theks të veçantë në trajtimin e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë. 

3. KPK të shqyrtojë dhe anulojë të gjitha vendimet e kundërligjshme të Kryeprokurorit të 
Shtetit lidhur me ndërtimin e mekanizmave të kundërligjshëm të kontrollit dhe mbikqyrjes 
së rasteve të profilit të lartë në Kosovë. 




