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1. Përmbledhje ekzekutive 

 

Përkundër miratimit të ligjeve të mira dhe ndryshimit të shpeshtë të ligjeve, ndonjëherë edhe 

pa u zbatuar fare ligjet paraprake, sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të sfidohet në kuptim 

të përgjigjes së drejtësisë ndaj llojeve të ndryshme të kriminalitetit.  

Asnjë aktgjykim i formës së prerë nuk është shqiptuar me burgim efektiv për vepra penale të 

korrupsionit ndaj profilit lartë. Zyrtarët e lartë publik vazhdojnë të amnistohen nga ndjekja 

penale e bazuar në hetim dhe ndjekje profesionale, dhe gjykime të drejta, të paanshme dhe të 

pavarura që do të rezultonin me shqiptimin e dënimeve me burgim efektiv. 

Në fushën e korrupsionit, si njëra ndër kategoritë më të pa adresuara kriminale nga sistemi i 

drejtësisë, problem i veçantë vazhdon të jetë korrupsioni në fushën e prokurimit publik, 

përkatësisht në kanalin përmes të cilit shpenzohet vazhdimisht paraja publike.  

Në Kodin e ri Penal i cili ka hyrë në fuqi më 14 prill 2019, krahas keqpërdorimit të pozitës apo 

autoritet zyrtar dhe mashtrimit në detyrë, si vepër e veçantë penale është përcaktuar 

“Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik”, duke e specifikuar kështu këtë lloj 

kriminaliteti me një vepër të veçantë penale.  

Gjatë vitit 2019, krahas lëndëve të tjera të korrupsionit, Prokurori i Shtetit ka pasur në punë 

gjithsej 13 kallëzime penale dhe 34 informata për lëndët e korrupsionit që ndërlidhen me 

prokurim publik. Karakteristike është mënyrë e zgjidhjes së lëndëve nga Prokurori i Shtetit, ku 

në rastet e kallëzimeve penale dominon hudhja e këtyre kallëzimeve, ndërsa sa i përket 

informatave, të gjitha janë mbyllur. Ndërsa, sa i përket këtyre lëndëve, gjyqësori nuk gjeneron 

fare të dhëna të ndara për këtë lloj kriminaliteti.  

Gjatë vitit 2019, krahas rasteve të tjera të korrupsionit, IKD ka monitoruar 26 raste të 

korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik. Në këto 26 raste të korrupsionit, të 

ndërlidhura me prokurim publik, IKD ka monitoruar gjithsej 89 seanca gjyqësore. Prej tyre, 66 

seanca apo 74.1% e tyre janë mbajtur, derisa 23 seanca apo 25.8% e tyre janë shtyrë.  

Në anën tjetër, vetë mënyra se si ndërtohet vepra bazë e korrupsionit, sipas të cilës bëhet ndjekja 

dhe gjykimi i rasteve të keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik, kërkon njohuri të 

specializuara për këtë fushë, e të cilat njohuri nuk gjenden vetëm brenda Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës. Gjatë vitit 2019, kanë qenë gjithsej 54 prokurorë me kompetencë për 

të trajtuar rastet e keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik. Përballë këtij numri, për plotë 

tri (3) vite, sistemi prokurorial nuk ka arritur që në fushën e prokurimit publik t’i trajnojë as 

gjysmën e prokurorëve me kompetencë për të trajtuar rastet e keqpërdorimeve në fushën e 

prokurimit publik. Në këtë drejtim, nga viti 2017 e deri në vitin 2019, sa i përket fushës së 

prokurimit publik janë trajnuar vetëm 20 prokurorë. 11 prej tyre janë trajnuar në vitin 2019, 

derisa nëntë (9) të tjerë janë trajnuar në vitet 2017 dhe 2018. Sa i përket sistemit gjyqësor, IKD 

ka kërkuar vazhdimisht informata nga KGJK lidhur me faktin nëse gjyqtarët kanë mbajtur 

trajnime sa i përket trajtimit të rasteve të korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik, por  
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asnjëherë nuk ka marrë informata. Në anën tjetër, Policia e Kosovës, për dallim nga Prokurori 

i Shtetit, i ka kushtuar shumë më shumë rëndësi trajnimit të zyrtarëve policor në fushën e 

prokurimit publik. Nga viti 2017 e deri në vitin 2019, Policia e Kosovës ka mbajtur gjithsej 89 

trajnime për hetimin e veprave penale të korrupsionit, veçanërisht atyre të ndërlidhura me 

prokurim publik. 

Bashkëpunimi me institucionet e tjera ligj zbatuese, me qëllim të ngritjes së cilësisë së hetimit, 

është i një rëndësie të veçantë. Sa i përket bashkëpunimit me institucionet e tjera, IKD ka gjetur 

se në trajtimin e rasteve të korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik, mungon 

bashkëpunimi i Prokurorit të Shtetit me institucionet e tjera, dhe kjo si në kuptim të parashtrimit 

të kallëzimeve penale nga institucionet e tjera, por edhe në kuptim të përdorimit të burimeve 

dhe ekspertizës së institucioneve të tjera gjatë hetimit të këtyre rasteve.  

Në gusht të vitit 2019, ZKA ka publikuar raportin vjetor të auditimit për vitin 2018. Sa i përket 

prokurimit publik në institucionet publike, ky raport listonte gjetjet kryesore, ku ndër të tjera 

theksohej: 1.Pagesa për punë të pakryera dhe pa dëshmi të mjaftueshme; 2. Shpërblimi me 

kontratë i operatorëve ekonomik që nuk i kanë plotësuar kërkesat e  dosjes së tenderit; 3. Lidhja 

e kontratave duke anashkaluar procedurat e prokurimit; 4. Zhvillimi i procedurave pa hartimin 

e projekteve ekzekutuese dhe fillimi i projekteve pa sigurimin e parakushteve për 

implementim; 5. Hyrja në obligime kontraktuale duke nënshkruar kontrata pa buxhet të 

mjaftueshëm në dispozicion etj. Për të gjitha këto gjetje të trajtuara përgjithësisht në raportin 

vjetor të auditimit, dhe të detajuara në raportet individuale të auditimit të institucioneve 

publike, Prokurori i Shtetit ka heshtur dhe nuk ka trajtuar asnjë prej tyre.  

Sa i përket politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik, 

IKD ka gjetur se numri i dënimeve me burgim efektiv është ekuivalent me numrin e dënimeve 

me kusht, derisa dënimi me gjobë është më pak i shprehur.  

Siç evidentohet nga të dhënat e paraqitura në këtë raport, sistemi i drejtësisë nuk është fare i 

vëmendshëm sa i përket domosdoshmërisë së luftimit të korrupsionit në prokurimin publik 

përmes konfiskimit të pasurisë së përfituar në mënyrë të kundërligjshme. Kjo pasi që, 

përjashtimisht një rasti ku kemi sekuestrim, në asnjë prej aktakuzave të analizuara nga IKD, 

Prokurorët e Shtetit nuk kanë bërë kërkesa për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër 

penale. Krahas kësaj, në asnjë rast të korrupsionit, si në fushën e prokurimit publik ashtu edhe 

në fushat e tjera, Prokurori i Shtetit nuk e ka zbatuar Ligjin nr.06/L-087 për Kompetencat e 

Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë.  

Në anën tjetër, sipas gjetjeve të IKD-së nga monitorimi sistematik i rasteve të korrupsionit, ajo 

çka vërehet në rastet e korrupsionit të ndërlidhura me prokurim publik është neglizhenca me të 

cilën gjykatat në Kosovë i kanë trajtuar këto raste. Kjo neglizhencë ka bërë që disa raste mos 

të kenë mundësi asnjëherë të marrin një epilog përfundimtar, pasi kanë arritur afatin e 

parashkrimit. 
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2. Metodologjia 

IKD dhe INPO (në vazhdim IKD) me qëllim që të përpilojnë një raport sa më gjithëpërfshirës, 

analitik dhe të detajuar në lidhje me politikat e ndjekjes së gjykimit të rasteve të korrupsionit, 

të ndërlidhura me prokurim publik, kanë përdorur metodologji të përzier të hulumtimit. 

Për draftimin e këtij hulumtimi, IKD ka përdorur dokumente të ndryshme zyrtare përfshi: 

legjislacionin primar dhe sekondar, raporte të ndryshme zyrtare të KGJK-së, raporte të 

ndryshme zyrtare të KPK-së, PK-së si dhe të dhëna të tjera të siguruara nga këto institucione 

përmes kërkesave për qasje në dokumente publike. 

Mbi të gjitha, thelbi i draftimit të këtij raporti bazohet mbi monitorimin sistematik, që IKD u 

ka bërë rasteve të korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik.  

IKD ka monitorues në të gjitha gjykatat, degët e gjykatave dhe prokuroritë e Republikës së 

Kosovës, të cilët monitorojnë me fokus të veçantë trajtimin e rasteve të korrupsionit, rastet e 

tjera penale, rastet civile, administrative dhe ekonomike. Krahas këtij obligimi monitoruesit e 

IKD-së janë të fokusuar në zbatimin e obligimeve ligjore nga ana e bartësve të funksioneve 

gjyqësore dhe prokuroriale si dhe stafit mbështetës. Monitorimi fokusohet në baza ditore tek 

performanca e gjykatave dhe prokurorive në zbatimin e ligjit, politikave dhe planeve të 

veprimit të cilat miratohen nga KGJK dhe KPK. Të gjitha gjetjet e monitorimit, grumbullohen 

në Qendrën e IKD-së në Prishtinë, në të cilën analistët juridikë të Institutit, zhvillojnë hulumtim 

ligjor dhe praktik me të dhënat e terrenit. Kjo metodologji e hulumtimit ofron mundësi praktike 

që të bëhet identifikimi i problemeve dhe të analizohen të gjitha çështjet që janë me interes në 

shërbim të zbatimit të ligjit.  

Sa i përket këtij raporti, në të njëjtin janë analizuar në detaje rastet e korrupsionit në fushën e 

prokurimit publik. Nga monitorimi i këtyre rasteve në baza ditore dhe analizimi i dosjeve të 

këtyre rasteve, IKD në këtë raport ka pasqyruar në detaje politikat e aplikuara në ndjekjen dhe 

gjykimin e këtyre rasteve, si dhe kapacitetin e sistemit të drejtësisë për ti dhënë përgjigje këtij 

lloj kriminaliteti.  

Pas identifikimit dhe analizimit të gjetjeve dhe çështjeve problematike karshi ligjit, standardeve 

dhe praktikave ndërkombëtare, IKD ka zhvilluar intervista të thella me të gjithë hisedarët e 

bërjes së politikave dhe ligjeve për institucionet e drejtësisë dhe zbatuesit e këtyre politikave 

dhe ligjeve. Intervistat janë zhvilluar në bazë të indikatorëve të vendosur si rezultati 

monitorimit, gjetjeve dhe vlerësimeve nga ana e analistëve juridikë të IKD-së. Këto intervista 

janë të përfshira në këtë raport.  
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3. Korniza ligjore për luftimin e korrupsionit në prokurimin publik 

Në rendin juridik të Republikës së Kosovës, menaxhimi, shpenzimi dhe kontrolli i parasë 

publike rregullohet me ligj të veçantë, i cili shërben si bazë për përcaktimin e rregullave  

financiare, të cilat e përcaktojnë mënyrën se si shpenzohen paratë publike në pajtim me ligjin. 

Një pjesë e madhe e buxhetit të shtetit shpenzohet përmes instrumentit të prokurimit publik. 

Shpenzimi i parasë publike përmes këtij instrumenti rregullohet me Ligjin Nr. 04/L-042 për 

Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës. Para së gjithash, “Qëllimi i këtij ligji  është të 

siguroj mënyrën më efikase, më transparente  dhe  më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve 

publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të  autoriteteve  

kontraktuese  në  Kosovë  duke  përcaktuar  kushtet  dhe  rregullat  që  do  të zbatohen,  

procedurat  që  do  të  ndiqen,  të  drejtat  që  do  të  respektohen  dhe  detyrimet  që  do  të 

përmbushen   nga   personat,   operatorët   ekonomik,   ndërmarrjet,   autoritetet   kontraktuese, 

koncesionerët  e  punëve  dhe  organet  publike  që  zhvillojnë,  përfshihen,  marrin  pjesë  ose 

interesohen, në aktivitetet e prokurimit ose që përfshihen ose kanë të bëjnë me fondet dhe/ose 

burimet e tilla”1.  

Për të zbatuar kërkesat përmbajtësore dhe procedurale të këtij ligji  janë të obliguara të gjitha 

autoritetet kontraktuese në Kosovë për të gjitha llojet e aktiviteteve të prokurimit, 

koncesionarët e punëve, operatorët ekonomik, dhe ndërmarrjet dhe të gjithë personat, që janë 

të përfshirë, marrin pjesë ose interesohen, drejtpërdrejtë ose tërthorazi, në aktivitete prokurimi 

të rregulluara me këtë ligj.2 

Në anën tjetër, përderisa për nga natyra ky ligj hynë në fushën administrative, shkelja e të 

njëjtit, përkatësisht tërësisë së rregullave mbi prokurimin publik, vë në pah edhe dimensionin 

penal.  

Me 1 janar 2013 ka hyrë në fuqi Kodi nr.04/L-082 Penal i Republikës së Kosovës, i cili ka qenë 

në fuqi deri më 14 prill 2019.  

Ky kod, “prokurimin” e kishte përmendur specifikisht vetëm në kuptim të keqpërdorimit të 

informatës zyrtare dhe konfliktit të interesit. Por, krahas keqpërdorimit të informatës zyrtare 

dhe konfliktit të interesit, shkeljet penale të rregullave të prokurimit publik janë trajtuar 

kryesisht sipas nenit 422 të këtij kodi, si nen i përgjithshëm për keqpërdorimin e detyrës apo 

autoritetit zyrtar.3 

Ndërsa, sa i përket sanksionimit penal të shkeljes së rregullave të prokurimit publik, më 

specifik ka qenë Kodi nr.06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës, i cili ka hyrë në fuqi më 14 

prill 2019. 

                                                 
1 Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës. Neni 1.1. 
2 Po aty. Neni 2.1. 
3 Kodi Nr.04/L-042 Penal i Republikës së Kosovës. Neni 422.1. “Personi  zyrtar,  i  cili  duke  shfrytëzuar  detyrën  

apo  autoritetin  zyrtar  i  tejkalon  kompetencat  e  tij  ose nuk  i  përmbush  detyrat  zyrtare  të  tij  me  qëllim  që  

të  përfitoj  çfarëdo  dobie  për  vete  ose  për  personin tjetër apo që t’i shkaktojë dëm personit tjetër ose që 

seriozisht t’i shkel të drejtat e personit tjetër, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet”. 
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Në këtë kod, krahas keqpërdorimit të pozitës apo autoritet zyrtar dhe mashtrimit në detyrë, si 

vepër e veçantë penale është përcaktuar “Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik”. 

Në këtë drejtim, neni 415 i Kodit nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës përcakton se: 

1.  Kushdo  që  me  vetëdije  shkel  rregullat  e  prokurimit  publik  gjatë  një  oferte  për  

dhënien  e  kontratës së prokurimit publik, duke paraqitur dokumentacion të rremë, 

marrëveshje të fshehtë kundërligjore  apo  ndërmerr  ndonjë  veprim  tjetër  të  paligjshëm  

me  qëllim  të  mashtrimit  në  procedurat e prokurimit publik dhe më qëllim të ndikimit në 

vendimin e një autoriteti kontraktues në procedurën e prokurimit publik, dënohet me gjobë 

dhe burgim deri në pesë (5) vjet. 

2. Personat përgjegjës apo kushdo i cili më qëllimisht dhe duke shkelur procedurat dhe 

rregullat e prokurimit publik, nuk zbatojnë detyrimet që dalin nga kontrata e prokurimit 

publik me qëllim të përfitimit për vete apo duke shkaktuar dëme buxhetore, nëse 

karakteristikat e veprave të tjera penale nuk janë përmbushur, dënohet me gjobë dhe burgim 

deri në pesë (5) vjet. 

3. Nëse kryerësit e veprave penale nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, përfitojnë ose 

shkaktojnë dëme të konsiderueshme pasurore, në vlerat mbi pesëmijë euro (5.000), atëherë 

kryerësi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Në rastet e shpalljes fajtor të kryerësit, përveç dënimit, gjykata do t’i shqiptojë kryerësit 

ndalimin e marrjes pjesë në procedurat për dhënien e kontratave në prokurim publik. 

 

Në mënyrën se si është ndërtuar kjo normë penale, atëherë shihet se vlerësimi i plotësimit ose 

mos plotësimit të elementeve të kësaj vepre penale obligon domosdoshmërisht referimin në 

normat që përcaktojnë rregullat e prokurimit publik, e në këtë drejtim, para së gjithash, Ligjit 

04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës. 

Në anën tjetër, krahas kësaj vepre penale, Kodi nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës 

ka sanksionuar si vepër penale edhe keqpërdorimin e informatës zyrtare dhe konfliktin e 

interesit në fushën e prokurimit publik. Lidhur me keqpërdorimin e informatës zyrtare, ky kod  

në nenin 416 përcakton se:  

1.  Personi  zyrtar  i  cili  keqpërdor  informatën  zyrtare  me  qëllim  që  për  vete  apo  për  

personin  tjetër të përfitojë ndonjë përparësi që nuk i takon, dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

2.  Nëse informata zyrtare ka të bëjë me ndonjë veprim të prokurimit apo ankand publik, 

kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet. 
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Ndërsa, në kuptim të konfliktit të interesit, neni 417 i këtij kodi përcakton se: 

1. Personi zyrtar i cili merr pjesë personalisht në ndonjë çështje zyrtare për të cilën e ka ditur 

apo  është  dashur  ta  dijë  se  ai  apo  ajo,  ndonjë  anëtar  i  familjes  së  tij  ose  të  saj,  ose  

ndonjë  person juridik që ka të bëjë me të, ka interes financiar, dënohet me gjobë  dhe me 

burgim deri në tre (3) vjet.  

2.  Nëse çështja zyrtare është veprim i prokurimit apo ankand publik, kryesi dënohet me 

burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet. 

 

Nisur nga fakti se këto vepra penale janë pjesë e kapitullit 34, përkatësisht kapitullit që 

përcakton veprat penale të korrupsionit zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare, në këto 

raste penale mund të aplikohet edhe Ligji Nr. 06/L-087 për Kompetencat e Zgjeruara për 

Konfiskimin e Pasurisë, i cili ligj në nenin 4.1. përcakton se “Pasi një i pandehur shpallet fajtor 

për një vepër penale të përcaktuar në nenin 2 paragrafi 1 të këtij ligji, Prokurori i shtetit, me 

një kërkesë të veçantë (në tekstin e mëtejmë: kërkesë për verifikim të pasurisë) në gjykatën, e 

cila e ka nxjerrë aktgjykimin, mund të kërkoj verifikimin e pasurisë brenda periudhës pesë (5) 

vjeçare pasi që aktgjykimi të bëhet i formës së prerë, siç është përcaktuar në Kodin Penal të 

Republikës së Kosovës”.  

Lidhur me kategoritë e veprave penale për të cilat ky ligj mund të zbatohet, në nenin 2 të të 

njëjtit është përcaktuar se:  

1. Konfiskimi i zgjeruar siç parashihet me këtë Ligj zbatohet për pasurinë e personave të 

dënuar për ndonjë nga veprat penale të parapara me Kodin Penal të Republikës së Kosovës 

dhe ligjet tjera, si në vijim... 

1.2. veprat penale të korrupsionit zyrtar dhe veprat penale të ndërlidhura me detyrën zyrtare... 
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4. Ngarkesa e sistemit prokurorial dhe gjyqësor me lëndë të prokurimit  

Gjatë vitit 2019, krahas lëndëve të tjera të korrupsionit, Prokurori i Shtetit ka pasur në punë 

gjithsej 13 kallëzime penale dhe 34 informata për lëndët e korrupsionit që ndërlidhen me 

prokurim publik.  

Prej këtij totali, Prokurori i Shtetit i ka trashëguar nga viti 2018 shtatë (7) kallëzime penale me 

24 persona dhe 18 informata me 29 persona. Ndërsa, gjatë vitit 2019, ka pranuar edhe 6 

kallëzime penale me 14 persona dhe 16 informata me 35 persona.  

Gjatë vitit 2019, Prokurori i Shtetit në këto lëndë ka zgjidhur kallëzimet penale për 27 persona 

si dhe informatat për 30 persona.  

Në këtë drejtim, karakteristike është mënyrë e zgjidhjes së lëndëve nga Prokurori i Shtetit, ku 

në rastet e kallëzimeve penale dominon hudhja e këtyre kallëzimeve, ndërsa sa i përket 

informatave, të gjitha janë mbyllur.  

Përkatësisht, ndaj 27 personave të pandehur për kryerje të veprave penale të korrupsionit të 

ndërlidhura me prokurim publik, Prokurori i Shtetit ka hudhur kallëzimin penal ndaj 13 

personave, ka pushuar hetimet ndaj gjashtë (6) personave derisa pas zhvillimit të hetimeve, ka 

ngritur aktakuzë ndaj tetë (8) personave.  

Përkthyer në përqindje, i bie se nga totali i rasteve të zgjidhura, Prokurori i Shtetit ka hudhur 

kallëzimet penale në 48.14% të rasteve, ka pushuar hetimet në 22.22 % të rasteve derisa pas 

zhvillimit të hetimeve ka ngritur aktakuzë në 29.62 % të rasteve të zgjidhura.  

Ndërsa, sa i përket informatave, Prokurori i Shtetit të gjitha rastet e zgjidhura (ndaj 30 

personave) i ka mbyllur dhe nuk ka vazhduar me veprime të tjera hetimore.  

Në anën tjetër, IKD ka kërkuar nga KPK qasje edhe në statistikat mbi numrin e lëndëve të 

parashtruara, por se përgjigja e KPK-së ka qenë se Zyra për Statistika nuk posedon të dhëna 

mbi rastet e parashkruara.  

Në këtë drejtim, IKD e vlerëson si të pakuptueshëm mos gjenerimin e statistikave mbi 

parashkrimin e këtyre rasteve. Për më tepër, ky aspekt i gjenerimit të statistikave, ndonëse 

mund të duket si thjesht teknike, tregon edhe mungesën e monitorimit të këtyre rasteve nga 

sistemi prokurorial. 

Vetë ideja e statistikave është krijimi i një pasqyrë të përgjithshme për një fushë të caktuar, me 

qëllim monitorimi të së njëjtës dhe ndërhyrjes me masa të caktuara, nëse statistikat përkatëse, 

në rastin konkret statistikat e parashkrimit, tregojnë trendë negativ.  

Sipas kësaj qasje, mos gjenerimi i statistikave mbi parashkrimin nga KPK i amniston të gjithë 

prokurorët, rastet e të cilëve për shkak të neglizhencës parashkruhen, dhe e paralizon KPK-në 

për ndërhyrje me masa konkrete.  
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Për këtë arsye, IKD i rekomandon KPK-së që për rastet e veprave penale që ndërlidhen me 

prokurim, ashtu si edhe për rastet e tjera, të gjenerojë statistika gjithëpërfshirëse, rrjedhimisht 

edhe për numrin e rasteve të parashkruara, në mënyrë që të ketë mundësi skanimin dhe 

monitorimin e vazhdueshëm të gjendjes. Në të kundërtën, pjesë të caktuara të aktivitetit të 

sistemit prokurorial rrezikojnë të mbesin jashtë syve të KPK-së por edhe të publikun, e cila 

mënyrë e veprimit rrezikon transparencën dhe llogaridhënien e gjithë sistemit prokurorial. 

Në anën tjetër, sa i përket ngarkesës së sistemit gjyqësor me lëndë të korrupsionit, të 

ndërlidhura me prokurim publik, KGJK nuk gjeneron fare këto statistika si të ndara për rastet 

e prokurimit publik, por se vetëm si total për rastet e korrupsionit.  

Edhe në këtë rast, IKD vlerëson si mungesa e statistikave të gjyqësorit mbi ngarkesën e 

gjykatave me lëndë të prokurimit publik e bllokon KGJK-së të ushtrojë mbikëqyrje mbi 

gjykatat sa i përket trajtimit të këtyre lëndëve. Për më tepër, kjo mungesë e informimit për këto 

lëndë, i pamundëson sistemit gjyqësor për të adresuar të metat eventuale në trajtimin e këtyre 

lëndëve.  

Për këto arsye, IKD i rekomandon KGJK-së që të gjenerojë të dhëna të veçanta për rastet e 

prokurimit publik, krahas të dhënave të përgjithshme mbi rastet e korrupsionit, në mënyrë që 

të ketë mundësi të monitorimit të mënyrës së trajtimit të këtyre rasteve dhe ngritjes së cilësinë 

në trajtimin e këtyre rasteve, duke ndërhyrë me kohë në rast të shkarjeve eventuale.  
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5. Trajtimi i rasteve të prokurimit nga Agjencia Kundër Korrupsionit  

Sipas ligjit nr.03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupsionit, “Agjencia  është  organ  i  pavarur  

dhe  i  specializuar  për  zbatimin  e  politikave  shtetërore  për  luftimin  dhe parandalimin e 

korrupsionit në Kosovë”4. 

Nisur nga ky përcaktim ligjor, AKK në vitin 2011, në kuadër të strukturës së saj organizative, 

ka themeluar Divizionin për Parandalimin e Korrupsionit në Prokurimin Publik (DPKPP). 

Në fushën e parandalimit, ky departament gjatë vitit 2019 ka trajtuar gjithsej 16 raste, tetë (8) 

prej të cilave janë iniciuar sipas detyrës zyrtare nga AKK, derisa tetë (8) të tjera janë pranuar 

me ankesë, kryesisht nga operatorë të caktuar ekonomik.5   

Sa i përket parandalimit të korrupsionit nga AKK, ky agjencion në vitin 2020 nuk ka bartur 

asnjë lëndë nga viti 2019, derisa sa i përket luftimit të korrupsionit, në fund të vitit 2019, AKK 

ka pasur gjithsej nëntë (9) lëndë të pazgjidhura, të cilat janë bartur në vitin pasues.6  

Në anën tjetër, Agjencia gjatë vitit 2019 ka protokolluar 90 raste për trajtim lidhur me 

aktivitetet e  prokurimit publik, të cilat me vendim janë iniciuar nën dyshimin e arsyeshëm për 

shkelje ligjore. Në përmbushje të obligimit ligjor lidhur me monitorimin e aktiviteteve të 

prokurimit AKK në dy (2) raste ka bërë njoftim zyrtar për monitorim. Nga 90 raste të trajtuara, 

janë 77 opinione, të cilat në përqindje të madhe janë respektuar. Në aspekt të luftimit të 

korrupsionit, gjashtë (6) raste janë mbyllur, ndërsa një (1) rast ka përfunduar me shkelje 

disiplinore.7 

Parashtrimi i rasteve nga AKK në Prokurorinë e Shtetit, do të trajtohet në rreshtat pasues të 

këtij raporti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ligji nr.03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupsionit. Neni 3.  
5 Përgjigje për IKD. AKK. 12 maj 2020.  
6 Po aty.  
7 Po aty.  
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6. Monitorimi i rasteve të prokurimit në sistemin gjyqësor dhe prokurorial 

Instituti i Kosovës për Drejtësi në mënyrë sistematike monitoron gjitha Gjykatat Themelore, 

degët e tyre, Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës. Po ashtu, për 

aq sa lejon mundësia e monitorimit, IKD monitoron edhe aktivitetin e gjithë sistemit 

prokurorial. Krahas kësaj, IKD në mënyrë sistematike monitoron edhe KGJK-në dhe KPK-në.  

Në këtë drejtim, IKD monitoron seancat gjyqësore nga fusha penale, civile dhe administrative, 

por se theksi i veçantë i monitorimit bie në rastet e korrupsionit.  

Gjatë vitit 2019, krahas rasteve të tjera të korrupsionit, IKD ka monitoruar 26 raste të 

korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik.  

Në këto 26 raste të korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik, IKD ka monitoruar gjithsej 

89 seanca gjyqësore.  

Prej këtyre 89 seancave gjyqësore, 66 janë mbajtur, derisa 23 janë shtyrë. Përkthyer në 

përqindje, i bie se 74.1% të seancave janë mbajtur, derisa 25.8% të seancave janë shtyrë.  

Krahas monitorimit të seancave gjyqësore, sikurse në rastet e tjera, IKD edhe në këto raste ka 

analizuar aktakuzat e ngritura dhe aktgjykimet e nxjerra, si dhe ka analizuar zbatimin dhe mos 

zbatimin e dispozitave ligjore në trajtimin e këtyre rasteve.  

Në përgjithësi, IKD gjatë monitorimit të këtyre rasteve ka gjetur një mos interesim të sistemit 

prokurorial dhe gjyqësor në ngritjen e profesionalizmit në trajtimin e këtyre rasteve, derisa 

interesim më të theksuar në këtë drejtim ka gjetur tek Policia e Kosovës.  

Po ashtu, IKD ka gjetur se njëra ndër mënyrat më të rëndësishme për zhvillimin e një hetimi të 

mirëfilltë në këto raste, e që është bashkëpunimi i sistemit prokurorial me institucionet e tjera, 

nuk është aplikuar mjaftueshëm.  

Sa i përket bashkëpunimit me institucionet e tjera, IKD ka gjetur se Prokurori i Shtetit gjatë 

vitit 2019 nuk ka trajtuar në mënyrë adekuate raportet e ZKA-së, derisa për këtë pjesë, KPK 

nuk ka kthyer fare përgjigje.  

Në gjykimin e këtyre lëndëve, IKD ka gjetur se ka një mos efikasitet dhe zvarritje të theksuar, 

e cila në një rast ka ndikuar që vepra penale të parashkruhet.  

Po ashtu, edhe Politika Ndëshkimore në këto raste vazhdon të jetë jokonsistente, përkundër 

miratimit të Udhëzuesit për Politikë Ndëshkimore nga Gjykata Supreme e Republikës së 

Kosovës.  

Sikurse që është dukuri për të gjitha veprat penale të korrupsionit, edhe në rastet e prokurimit 

publik, IKD ka gjetur se mungojnë rezultatet në fushën e konfiskimit të pasurisë së përfituar 

përmes veprës penale, derisa Ligji nr.06/L-087 për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin 

e Pasurisë nuk është aplikuar asnjëherë në këto raste.  

Këto gjetje, janë të elaboruara në mënyrë të detajuar në vazhdim të këtij raporti.  
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7. Profesionalizmi i sistemit të drejtësisë në hetimin dhe gjykimin e lëndëve të 

prokurimit 

Vetë mënyra se si ndërtohet vepra bazë e korrupsionit, sipas të cilës bëhet ndjekja dhe gjykimi 

i rasteve të keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik, kërkon njohuri të specializuara për 

këtë fushë, të cilat njohuri nuk gjenden vetëm brenda Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  

Kjo për arsye se për të vlerësuar plotësimin e elementeve të veprës penale nga neni 415 i Kodit 

nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës (Neni 422 dhe 426 i Kodit Nr.04/L-082 Penal të 

Republikës së Kosovës), vet Kodi Penal referon tek normat e Prokurimit Publik, që para së 

gjithash, janë të përcaktuara me Ligjin nr.04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e 

Kosovës.  

Në këtë drejtim, varësisht nga njohja e këtyre rregullave, përkatësisht profesionalizmit në 

fushën e prokurimit publik, varet edhe cilësia e ndjekjes dhe gjykimit të këtyre rasteve.  

Sa i përket rasteve të korrupsionit, ku hyjnë edhe rastet e prokurimit publik, kompetente për të 

hetuar të njëjtat është Departamenti për Krime të Rënda i Prokurorive Themelore dhe 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Ndërsa, për gjykimin e këtyre rasteve, 

kompetente është Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatave Themelore dhe Departamenti 

Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë.  

Në DKR-të e të gjitha PTh-ve në Republikën e Kosovës kanë qenë të angazhuar gjithsej 39 

prokurorë, derisa në PSRK, kanë qenë të angazhuar gjithsej 15 prokurorë (së bashku me 

kryeprokurorin).  

Pra, gjatë vitit 2019, kanë qenë gjithsej 54 prokurorë me kompetencë për të trajtuar rastet e 

keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik.  

Përballë këtij numri, për plot tri (3) vite, sistemi prokurorial nuk ka arritur që në fushën e 

prokurimit publik ti trajnojë as gjysmën e prokurorëve me kompetencë për të trajtuar rastet e 

keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik.  

Në këtë drejtim, nga viti 2017 e deri në vitin 2019, sa i përket fushës së prokurimit publik janë 

trajnuar vetëm 20 prokurorë. 11 prej tyre janë trajnuar në vitin 2019, derisa nëntë (9) të tjerë 

janë trajnuar në vitet 2017 dhe 20188. 

Shprehur në përqindje, i bie se nga totali i prokurorëve me kompetencë për të trajtuar rastet e 

keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik, vetëm 37% e tyre kanë vijuar trajnime sa i 

përket fushës së prokurimit publik, derisa pjesa tjetër prej 63% e prokurorëve, nuk kanë mbajtur 

asnjë trajnim të kësaj natyre.  

Në anën tjetër, krahas numrit shumë të vogël të trajnimeve të prokurorëve, në fushën e 

prokurimit publik, sistemi prokurorial ka të angazhuar pesë (5) ekspertë të fushës kundër 

korrupsionit, të cilët i trajtojnë edhe lëndët e prokurimit publik. Ata janë të vendosur në 

                                                 
8 Përgjigje për IKD. KPK. 06.05.2020. 



16 

 

Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës dhe kryesisht merren me lëndët e kësaj 

prokurorie, por ju shërbejnë edhe prokurorive tjera nëse kërkojnë ndihmën e tyre.  

Në këtë rast, Prokurori i Shtetit duhet ta ketë parasysh se keqpërdorimi i fondeve publike, 

shpenzimi i të cilave përcaktohet me rregullat e prokurimit publik, është pothuajse burimi 

kryesor i keqpërdorimit të pozitës zyrtare, dhe kjo jo vetëm në Republikën e Kosovës. Ndërsa, 

bazuar në mënyrën e ndërtimit të sistemit të drejtësisë penale të Republikës së Kosovës, 

kompetenca e vetme e ndjekjes së kriminalitetit, rrjedhimisht edhe korrupsionit, i bie Prokurorit 

të Shtetit, derisa të gjitha institucionet e tjera janë përkatëse të Prokurorit të Shtetit, por se nuk 

kanë kompetenca të ndjekjes penale.  

Për këtë arsye, Prokurori i Shtetit duhet ta trajtojë me seriozitet luftimin e korrupsionit në 

mejdanin e prokurimit publik, madje ta konsiderojë si shtegun kryesorë të luftimit të 

korrupsionit. Në këtë mejdan, para së gjithash kërkohet profesionalizëm.  

Andaj, bazuar në këto arsye, IKD i rekomandon KPK-së dhe PSh-së që urgjentisht të bëjnë një 

plan për trajnimin e të gjithë prokurorëve kompetentë për të trajtuar rastet e korrupsionit në 

prokurimin publik, duke synuar që brenda 2 viteve, të trajnohen të gjithë këta prokurorë.  

Sa i përket sistemit gjyqësor, IKD ka kërkuar vazhdimisht informata nga KGJK lidhur me 

faktin nëse gjyqtarët kanë mbajtur trajnime sa i përket trajtimit të rasteve të korrupsionit, të 

ndërlidhura me prokurim publik, por se asnjëherë nuk ka marrë informata.  

Për më tepër, në raportet zyrtare të sistemit gjyqësor, në asnjë rast nuk jepen informata për këtë 

pjesë. 

Në këtë drejtim, IKD i rikujton KGJK-së obligimet e saja ligjore përkitazi me Ligjit nr.06/L-

081 për Qasje në Dokumente Publike, dhe afatet e përcaktuara me këtë ligj.  

Neni 12.1 i këtij ligji përcakton se “Institucioni publik detyrohet që brenda shtatë (7) ditëve 

prej kohës së regjistrimit të kërkesës, të  nxjerrë  vendim  për  lejimin  e  qasjes  në  dokumentin  

e  kërkuar  ose  të  nxjerrë  vendim  të  arsyetuar për refuzimin e plotë apo të pjesshëm dhe 

informon kërkuesin për të drejtën që ai ka për të kërkuar rishqyrtimin e kërkesës si dhe kur dhe 

ku të paraqitet kërkesa e tillë”. 

Mos dhënia e informatave publike për palët e interesuara, në rastin konkret, paraqet mos zbatim 

të ligjit.  

Andaj, IKD i bënë thirrje sistemit gjyqësor që në kuptim të këtij ligji, në mënyrë pro aktive të 

publikojë të dhëna me interes për publikun, derisa në rastet e kërkesave për qasje në dokumente 

publike, të jap informacionet e kërkuara të paktën brenda afatit maksimal të përcaktuar me 

Ligjin nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike.  

Në anën tjetër, Policia e Kosovës, për dallim nga Prokurori i Shtetit, i ka kushtuar shumë më 

shumë rëndësi trajnimit të zyrtarëve policor në fushën e Prokurimit Publik.  
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Nga viti 2017 e deri në vitin 2019, Policia e Kosovës ka mbajtur gjithsej 89 trajnime për zyrtarët 

policorë në fushën e prokurimit publik, me ç’rast janë trajnuar gjithsej 477 zyrtarë policorë9.  

Përkatësisht, në vitin 2017, Policia e Kosovës ka mbajtur 24 trajnime në fushën e prokurimit 

publik, me ç’rast janë trajnuar gjithsej 105 zyrtarë, në vitin 2018 janë mbajtur 42 trajnime nga 

kjo fushë ku janë trajnuar gjithsej 204 zyrtarë deri në vitin 2019, në fushën e prokurimit publik, 

janë mbajtur gjithsej 23 trajnime, në të cilat janë trajnuar gjithsej 168 zyrtarë policorë10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Përgjigje për IKD. PK. 13.05.2020. 
10 Po aty. 
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8. Bashkëpunimi i sistemit prokurorial me institucionet e tjera në luftimin e krimeve në 

prokurimin publik 

Sipas Ligjit nr.03/L-225 për Prokurorin e Shtetit, njëra ndër detyrat dhe kompetencat e 

Prokurorit të Shtetit është edhe bashkëpunimi me Policinë, Gjykatat dhe institucionett e tjera.11  

Krahas këtij përcaktimi të përgjithshëm, dispozitat ligjore i mundësojnë Prokurorit të Shtetit 

që me rastin e zhvillimit të hetimeve, të bashkëpunojë me institucionet e tjera, me qëllim të 

ngritjes së kualitetit të hetimit. Për më tepër, të gjitha institucionet shtetërore, janë të obliguara 

që t’i përgjigjen kërkesave të Prokurorit të Shtetit.  

Në anën tjetër, sa i përket veprave penale të korrupsionit, veçanërisht atyre të ndërlidhura me 

prokurim publik, bashkëpunimi me institucionet e tjera ligj zbatuese, me qëllim të ngritjes së 

cilësisë së hetimit, është i një rëndësie të veçantë.  

Sa i përket bashkëpunimit me institucionet e tjera, IKD ka gjetur se në trajtimin e rasteve të 

korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik, mungon bashkëpunimi i Prokurorit të Shtetit 

me institucionet e tjera, dhe kjo si në kuptim të parashtrimit të kallëzimeve penale nga 

institucionet e tjera, por edhe në kuptim të përdorimit të burimeve dhe ekspertizës së 

institucioneve të tjera gjatë hetimit të këtyre rasteve.  

Në këtë drejtim, IKD pas analizimit të 26 aktakuzave12 në rastet e korrupsionit, të ndërlidhura 

me prokurim publik, ka gjetur se 18 raste janë iniciuar nga Policia e Kosovës, dhe katër (4) 

raste nga AKK, derisa për katër (4) raste të tjera, aktakuzat nuk japin informacion.  

Sipas përgjigjes zyrtare të KPK-së, gjatë vitit 2019, PSh ka pranuar si lëndë të reja edhe gjashtë 

(6) kallëzime penale dhe 16 informata për rastet e korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim 

publik.  

Në këtë përgjigje të KPK-së thuhet se: “Kallëzimet penale janë parashtruar nga: I dëmtuari - 1 

kallëzim me 2 persona; Organi i administratës komunale - 1 kallëzim 1 person; Policia e 

Kosovës - 1 kallëzim 1 person; Prokurori me vetiniciativë - 1 kallëzim me 2 persona;          

Parashtrues të tjerë - 1 kallëzim me 5 persona; Pranuar në kompetencë - 1 kallëzim me 3 

persona; Informatat me të cilat pretendohet se është kryer vepër penale  janë parashtruar nga:1         

I dëmtuari - 2 informata me 8 persona; Policia e Kosovës - 7 informata 12 persona;         

Prokurori me vetiniciativë - 2 informata me 3 persona; Parashtrues të tjerë - 3 informata me 5 

persona dhe; janë pranuar në kompetencë - 2  informata me 7 persona”13. 

Sa i përket zhvillimit të hetimeve duke bashkëpunuar edhe me institucionet e tjera, IKD pas 

analizimit të aktakuzave të korrupsionit, të ndërlidhura me Prokurim Publik, ka gjetur se në tri 

(3) raste si provë është propozuar raporti i brendshëm i auditimit, në dy (2) raste vendimet dhe 

                                                 
11 Ligji nr.03/L-225 për Prokurorin e Shtetit. Neni 7.1.10. 
12 Shënim: Këto aktakuza jo domosdoshmërisht janë aktakuza të ngritura në vitin 2019, por se janë aktakuza active 

gjatë vitit 2019, të cilat janë shqyrtuar nga sistemi gjyqësor gjatë këti viti.  
13 Përgjigje elektronike për IKD. KPK. 6 maj 2020.  
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konkluzionet e OSHP-së, në një (1) rast opinioni i AKK-së dhe në një (1) rast informacionet 

nga OLAF (European Anti-Fraud Office). 

Në rastet e tjera, aktakuzat e prokurorive nuk përmbajnë asnjë provë apo referim në dokumente 

të institucioneve të tjera.  

Në këtë drejtim, IKD vlerëson se mos bashkëpunimi i Prokurorit të Shtetit me institucionet e 

tjera në trajtimin e këtyre rasteve paraqet cilësi të dobët dhe orientim jo të duhur të hetimeve 

penale. Aq më tepër, duke u nisur nga natyra karakteristike që kanë veprat penale të 

korrupsionit në përgjithësi, e ato të ndërlidhura me prokurim publik në veçanti.  

Mos shfrytëzimi i mundësive ligjore për të bashkëpunuar me institucionet e tjera, krahas 

mungesës së trajnimeve të prokurorëve në fushën e prokurimit publik, paraqet një trajtim 

symbyllurazi me këto raste, i cili trajtim nuk garanton një hetim të mirëfilltë penal, dhe 

rrjedhimisht as aktakuza të qëndrueshme. 

Për këto arsye, IKD i rekomandon Prokurorit të Shtetit që në secilin rast të trajtojë të gjitha 

pistat e hetimit të një rasti të korrupsionit, të ndërlidhur me prokurim publik. Ky trajtim 

gjithëpërfshirës, është i pamundur të bëhet pa bashkëpunimin institucional të Prokurorit të 

Shtetit me institucionet e tjera.  

Andaj, IKD i bënë thirrje prokurorëve që në secilin rast të kësaj natyre, të shfrytëzojnë 

ekspertizën e institucioneve të specializuara në fushën e prokurimit publik, në mënyrë që në 

këto raste të ndërtohet hetime dhe aktakuza të qëndrueshme dhe profesionale.  
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9. Heshtja e sistemit prokurorial përballë raporteve të ZKA-së 

Zyra Kombëtare e Auditimit është institucion i pavarur dhe kushtetues, i cili institucion 

udhëhiqet nga Auditori i Përgjithshëm.  

Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 136.1. përcakton se “Auditori  i  Përgjithshëm  i  

Republikës  së  Kosovës  është  institucioni  më  i  lartë  i  kontrollit  ekonomik e financiar”. 

Ndërsa, neni 137 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton se “Auditori i Përgjithshëm 

i Republikës së Kosovës kontrollon: (1) veprimtarinë  ekonomike  të  institucioneve  publike  

dhe  të  personave  të  tjerë  juridikë  shtetërorë;  (2) përdorimin  dhe  mbrojtjen  e  fondeve 

publike  nga  organet  e  pushtetit  qendror  dhe  lokal; (3) veprimtarinë ekonomike të 

ndërmarrjeve publike dhe personave juridikë të tjerë, tek të  cilët  Shteti  ka  një  pjesë  të  

aksioneve,  ose  kur  huat,  kreditë  dhe  detyrimet  e  tyre  garantohen nga Shteti”.  

Në raportet vjetore të publikuara nga ZKA pas auditimit të institucioneve publike, ky 

institucion vazhdimisht ka gjetur parregullsi të shumta financiare, me ç’rast janë pasqyruar 

edhe parregullsitë në fushën e prokurimit publik. 

Në gusht të vitit 2019, ZKA ka publikuar raportin vjetor të auditimit për vitin 2018. Sa i përket 

prokurimit publik në institucionet publike, ky raport listonte gjetjet kryesore, ku ndër të tjera 

theksohej: 

1. Pagesa për punë të pakryera dhe pa dëshmi të mjaftueshme. 

2. Shpërblimi me kontratë i operatorëve ekonomik që nuk i kanë plotësuar kërkesat e 

përshtatshmërisë së dosjes së tenderit. 

3. Lidhja e kontratave duke anashkaluar procedurat e prokurimit. 

4. Zhvillimi i procedurave pa hartimin e projekteve ekzekutuese dhe fillimi i projekteve 

pa sigurimin e parakushteve për implementim;  

5. Hyrja në obligime kontraktuale duke nënshkruar kontrata pa buxhet të mjaftueshëm në 

dispozicion etj.14. 

Për të gjitha këto gjetje të trajtuara përgjithësisht në raportin vjetor të auditimit, dhe të detajuara 

në raportet individuale të auditimit të institucioneve publike, Prokurori i Shtetit ka heshtur dhe 

nuk ka trajtuar asnjë prej tyre.  

Nga analizimi i të gjitha aktakuzave për rastet e korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim 

publik, IKD ka gjetur se Prokurori i Shtetit në asnjë rast të vetëm nuk ka ngritur aktakuzë duke 

u bazuar në raportet e ZKA-së.  

Për më tepër, në aktakuzat e ngritura, në asnjë rast, Prokurori i Shtetit nuk i ka përdorur si prova 

këto raporte.  

                                                 
14 “Raporti Vjetor i Auditimit. 2018. ZKA. Gusht 2019. (shih linkun http://ëëë.zka-rks.org/ëp-

content/uploads/2019/08/RVA-2018-Shqip-2.pdf). (Qasur për herë të fundit më 19 maj 2020).  

http://www.zka-rks.org/wp-content/uploads/2019/08/RVA-2018-Shqip-2.pdf
http://www.zka-rks.org/wp-content/uploads/2019/08/RVA-2018-Shqip-2.pdf
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Lidhur me trajtimin e raporteve të ZKA-së nga Prokurori i Shtetit, IKD ka kërkuar informata 

nga KPK, por se ky këshill ka dhënë informacion mbi trajtimet e prokurorëve në fushën e 

prokurimit publik si dhe ngarkesën e Prokurorit të Shtetit me këto lëndë, por jo edhe sa i përket 

trajtimit të raporteve të ZKA-së nga Prokurori i Shtetit.  

Në këtë drejtim, IKD vlerëson kjo mënyrë e veprimit nga sistemi prokurorial ia humb edhe 

vetë kuptimin veprimtarisë së një institucioni kushtetues, siç është në rastin konkret ZKA.  

Vënia në pah e shkeljeve të vazhdueshme nga ana e ZKA-së dhe mos trajtimi i këtyre rasteve 

nga Prokurori i Shtetit paraqet një neglizhencë të paarsyeshme të Prokurorit të Shtetit në 

drejtim të luftimit të korrupsionit, veçanërisht korrupsionit në fushën e Prokurimit Publik.  

Përderisa kërkesa është për hetime gjithëpërfshirëse në drejtim të luftimit të këtij lloj 

kriminaliteti, Prokurori i Shtetit nuk ka shfrytëzuar pothuajse asetin kryesor në këtë fushë, e që 

është veprimtaria dhe ekspertiza e ZKA-së.  

Në anën tjetër, bërja publike e parregullsive financiare në institucionet publike nga ana e ZKA-

së dhe mos trajtimi i këtyre gjetjeve nga Prokurori i Shtetit përçojnë mesazh negativ tek 

qytetarët, pasi këto gjetje publike për secilin qytetar, nuk trajtohen nga ana e Prokurorit të 

Shtetit.  

Për këto arsye, IKD i rekomandon Prokurorit të Shtetit që në trajtimin e këtyre rasteve, 

domosdoshmërisht të trajtojë edhe raportet e ZKA-së dhe parregullsive të ngritura nga ZKA, 

me dyshime për përmbajtje të elementeve të veprave penale, t’i trajtojë dhe tu jap epilog, dhe 

jo që këto raporte të detajuara të ZKA-së, të cilësohen si inekzistente nga ana e Prokurorit të 

Shtetit.  
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10. Politika ndëshkimore në rastet e prokurimit publik 

Sa i përket politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik, 

IKD ka gjetur se numri i dënimeve me burgim efektiv është ekuivalent me numrin e dënimeve 

me kusht, derisa dënimi me gjobë është më pak i shprehur.  

Në këtë drejtim, në të gjitha rastet e monitoruara të prokurimit publik, IKD ka gjetur se Gjykatat 

e Republikës së Kosovës kanë shqiptuar dënime me burgim efektiv ndaj pesë (5) personave  

Nga këto, dënimet me burg efektiv për dy (2) persona janë anuluar nga Gjykata e Apelit, dhe 

rasti është kthyer në rigjykim.  

Po ashtu, në këto raste, gjykatat kanë shqiptuar edhe dënime me kusht ndaj pesë (5) personave, 

si dhe dënime me gjobë ndaj katër (4) të akuzuarve tjerë.  

Sa i përket tre (3) dënimeve me gjobë, karakteristikë e të njëjtave është se këto dënime kanë 

ardhur pasi gjykatat fillimisht kanë shqiptuar dënime me burgim efektiv, por më pas, ua kanë 

mundësuar të akuzuarve që me pëlqimin e tyre, ky dënim të konvertohet në dënim me gjobë.  

Lidhur me politikën ndëshkimore dhe problemet e paraqitura në këtë fushë, Gjykata Supreme 

e Republikës së Kosovës më 15 shkurt 2018 ka miratuar Udhëzuesin për Politikë 

Ndëshkimore15.  

Ky udhëzues jep sqarime të detajuara dhe praktike lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë së 

dënimit, duke sqaruar në detaje mënyrën e aplikimit të secilës rrethanë lehtësuese dhe 

rëndësuese.  

Në nëntor të vitit 2019, IKD kishte publikuar raportin “Politika e Dënimeve në Kosovë”, në të 

cilin raport kishte analizuar zbatimin dhe mos zbatimin e Udhëzuesit për Politikë Ndëshkimore 

në Republikën e Kosovës.  

Krahas kategorive të tjera të veprave penale të analizuara, në këtë raport ishte analizuar edhe 

politika ndëshkimore dhe zbatimi i Udhëzuesit për Politikë Ndëshkimore në rastet e 

korrupsionit.  

Pas trajtimit të detajuar dhe një për një të rasteve të korrupsionit, ky raport theksonte se: 

“Gjetjete IKD-së të prezantuara më poshtë, tregojnë se në rastet e korrupsionit, udhëzuesi as 

për së afërmi nuk është zbatuar. Për më tepër, siç do të shohim në këtë kapitull, politika 

ndëshkimore në aktgjykimet e korrupsionit është shabllone, pasi në shumicën e aktgjykimeve 

ka përsëritje të rrethanave të njëjta, derisa përshtatshmëria e aktgjykimet arsyetohet ne mënyre 

të përgjithshme, dhe trajtohet si e mirëqenë. Nga të dhënat e mëposhtme, rezulton se parimet 

e dënimit të cekura në udhëzues, janë të vdekura për nga zbatimi në rastet korrupsionit. Nëse 

si pikë reference për një politikë të ligjshme ndëshkimore merret udhëzuesi, atëherë mund të 

                                                 
15 Udhëzues për Politikën Ndëshkimore, Gjykata Supreme e Kosovës, 2018, (shih linkun 

https://supreme.gjyqesori-rks.org/ëp-

content/uploads/legalOpinions/Udhezues%20per%20Politiken%20ndeshkimore_Shkurt%202018.pdf). (Qasur 

për herë të fundit më 19 maj 2020).  
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konkludojmë se politika ndëshkimore në sistemin gjyqësor të Republikës së Kosovës, në rastet 

e korrupsionit, është hiq më pak se arbitrare. Sa i përket arsyetimit të aktgjykimeve mbi 

caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, gjithnjë duke marrë parasysh standardet e vendosura 

nga udhëzuesi, palët dhe publiku në asnjë rrethanë nuk mund të krijojnë bindjen se pse në 

rastin konkret është caktuar një dënim i tillë”16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Shala, Gzim. Politika e Dënimeve në Kosovë. IKD. Gusht 2019. (Shih linkun https://kli-ks.org/ëp-

content/uploads/2019/11/Politika-ndeshkimore-ALB-FINAL-2.pdf). (Qasur për herë të fundit më 19 maj 2020).  
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11. Sekuestrimi dhe konfiskimi në rastet e prokurimit publik  

Sekuestrimi, pasuar me konfiskimin përfundimtar të aseteve të sekuestruara paraprakisht, është 

njëra ndër metodat kryesore të luftimit të kriminalitetit në përgjithësi, rrjedhimisht edhe 

veprave penale të korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik. 

Sa i përket rasteve të korrupsionit, IKD në mënyrë të vazhdueshme ka theksuar mungesën e 

rezultateve të sistemit të drejtësisë në fushën e konfiskimit përfundimtar.  

Një mungesë të tillë të rezultateve, IKD e ka evidentuar edhe sa i përket rasteve të korrupsionit, 

të ndërlidhura me prokurim publik.  

Siç evidentohet nga të dhënat e mëposhtme, sistemi i drejtësisë nuk është fare i vëmendshëm 

sa i përket domosdoshmërisë së luftimit të korrupsionit në prokurimin publik përmes 

konfiskimit të pasurisë së përfituar në mënyrë të kundërligjshme. 

Kjo pasi që përjashtimisht një rasti ku kemi sekuestrim, në asnjë prej aktakuzave të analizuara 

nga IKD, Prokurorët e Shtetit nuk kanë bërë kërkesa për konfiskimin e pasurisë së përfituar me 

vepër penale.  

Në këtë drejtim, arsyetimi i Prokurorit të Shtetit se në shumë raste ky konfiskim mund të bëhet 

edhe pa kërkesë të Prokurorit të Shtetit, pasi konfiskimi obligohet me ligj, nuk e amniston 

Prokurorin e Shtetit nga përgjegjësia për mungesë të rezultateve. Për më tepër, përgjegjësia 

kryesore bie pikërisht mbi Prokurorin e Shtetit.  

Kjo pasi mungesa e një propozimi të tillë në aktakuzat e rasteve të korrupsionit, të ndërlidhura 

me prokurim publik vë në pah dy mangësi të aktakuzave sa i përket konfiskimit të pasurisë së 

përfituar me vetëm penale.  

Fillimisht, mungesa e një propozimi të tillë nënkupton mos arsyetim të çështjes së konfiskimit 

në arsyetimin e aktakuzës dhe mos arsyetim të konfiskimit në Gjykatë. Përkatësisht, në 

mungesë të objektivit, mungon edhe arsyetimi.  

Në këto rrethana, IKD e sheh si shumë shqetësuese “rehatinë” e sistemit të drejtësisë përballë 

mungesës së konfiskimeve në rastet e korrupsionit në përgjithësi dhe atyre të ndërlidhura me 

prokurim në veçanti.  

Sistemi i drejtësisë duhet ta ketë parasysh se njëra ndër fushat kryesore për goditjen e 

kriminalitetit është konfiskimi i pasurisë së përfituar me vepër penale.  

Mungesa e konfiskimeve të pasurive të përfituar me vepër penale, e shoqëruar me politikë jo 

adekuate ndëshkimore në këto raste paraqet një zhvillim të veprimtarisë prokuroriale dhe 

gjyqësore pa efekt.  

Për më tepër, një mënyrë e tillë e veprimit nga ana e sistemit të drejtësisë, paraqet më së paku 

preventivë gjenerale të kriminalitetit, e në raste të caktuara, ndoshta nuk paraqet fare as 

preventivë individuale të kriminalitetit.  
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Andaj, këto të dhëna duhet të paraqesin alarm për sistemin e drejtësisë, në drejtim të ngritjes 

së angazhimit të sistemit të drejtësisë për ngritjen e rezultateve në konfiskimin e pasurisë së 

përfituar në mënyrë të kundërligjshme.  
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12. Mos zbatimi i Ligjit për Kompetencat e Zgjeruara në rastet e prokurimit publik 

Më 10 janar 2019 ka hyrë në fuqi Ligji nr.06/L-087 për Kompetencat e Zgjeruara për 

Konfiskimin e Pasurisë, i cili ligj ka shfuqizuar Ligjin nr.04/L-140 për Kompetencat e 

Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë së Përfituar me Vepër Penale.  

Sa i përket këtij ligji, neni 4.1 i të njëjtit përcakton se ““Pasi një i pandehur shpallet fajtor për 

një vepër penale të përcaktuar në nenin 2 paragrafi 1 të këtij ligji, Prokurori i shtetit, me një 

kërkesë të veçantë (në tekstin e mëtejmë: kërkesë për verifikim të pasurisë) në gjykatën, e cila 

e ka nxjerrë aktgjykimin, mund të kërkoj verifikimin e pasurisë brenda periudhës pesë (5) 

vjeçare pasi që aktgjykimi të bëhet i formës së prerë, siç është përcaktuar në Kodin Penal të 

Republikës së Kosovës”. 

Lidhur me kategoritë e veprave penale për të cilat ky ligj mund të zbatohet, në nenin 2 të të 

njëjtit është përcaktuar se: “1. Konfiskimi i zgjeruar siç parashihet me këtë Ligj zbatohet për 

pasurinë e personave të dënuar për ndonjë nga veprat penale të parapara me Kodin Penal të 

Republikës së Kosovës dhe ligjet tjera, si në vijim...1.2. veprat penale të korrupsionit zyrtar 

dhe veprat penale të ndërlidhura me detyrën zyrtare...”. 

Nisur nga fakti se veprat penale të keqpërdorimeve në prokurim publik hyjnë në kuadër të 

veprave penale të korrupsionit zyrtar dhe veprave penale të ndërlidhura me detyrën zyrtare, ky 

ligj mund të zbatohet edhe në rastet e korrupsionit të ndërlidhura me prokurim publik.  

Por, krahas mungesës së rezultateve në konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale, e 

cila pjesë u trajtua paraprakisht, Prokurori i Shtetit nuk ka shprehur interesim në aplikimin e 

këtij ligji në rastet e veprave penale të korrupsionit, si të atyre që ndërlidhen me prokurim, 

ashtu dhe të veprave të tjera penale nga kjo kategori. Kjo pasi që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, 

më 10 janar 2019, i njëjti është zbatuar vetëm në një rast, dhe atë jo për vepra penale të 

korrupsionit. 

Mos zbatimin e këtij ligji në rastet e korrupsionit, me anë të një përgjigje zyrtare, e ka 

konfirmuar edhe Koordinatori Kombëtar i Luftimit të Krimit Ekonomik, Shqipdon Fazliu.  

Në përgjigjen e Fazliut thuhet se që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, i njëjti është zbatuar vetëm 

njëherë, dhe atë në vitin 2020.  

“Prokurori i Shtetit ne mars te vitit 2020 ka iniciuar një rast nga LKZK e re. Ky rast është 

iniciuar nga PSRK. Rasti ka te bej me veprat penale si: krimi i organizuar, shpëlarja e parave 

dhe shmangia nga tatimet...LKZK ndoshta nuk është zbatuar sa duhet por megjithatë ka filluar 

së zbatuar. LKZK ja hyre ne fuqi ne fillim te vitit 2019. Natyrisht se konsiderojmë qe zbatimi i 

këtij ligji është mëse i nevojshëm sepse ky ligj mundëson konfiskimin edhe te pasurisë qe nuk 

lidhet me një vepër penale për te cilën i pandehuri shpallet fajtor. Ne këtë kuptim, LKZK ka 

nevoje te zbatohet me shume, jo vetëm tek veprat penale korruptive qe lidhen me prokurimin 

publik por edhe me krimet ekonomike, veprat tjera te korrupsionit, drogës, armëve, pasurisë 

por edhe te gjitha atyre veprave penale të renditura ne LKZK dhe ne fund te fundit edhe te te 
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gjitha veprave penale që kanë sjellë dobi pasurore mbi vlerën te cilën e ka përcaktuar ky ligj 

(10,000.00 €)”17.  

Lidhur me zbatimin e këtij ligji, IKD vlerëson se ky ligj paraqet një armë të fortë të Prokurorit 

të Shtetit në drejtim të luftimit gjithëpërfshirës të korrupsionit, rrjedhimisht edhe 

keqpërdorimeve në fushën e Prokurimit Publik. Për këtë arsye, zbatimi i këtij ligji në drejtim 

të këtij luftimi gjithëpërfshirës, është i domosdoshëm, derisa mos zbatimi i të njëjtit paraqet 

dështim nga sistemi prokurorial. 

Për këto arsye, IKD i rekomandon Prokurorit të Shtetit që sikurse në rastet e korrupsionit të 

ndërlidhura me prokurim publik, ashtu edhe në rastet e veprave të tjera penale të listuara në 

Ligjin mbi Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë, Prokurori i Shtetit të 

shqyrtojë dhe zbatojë këtë ligj, në mënyrë që vet ligji i miratuar nga Kuvendi i Republikës së 

Kosovës, ta arrijë qëllimin e tij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Përgjigje për IKD. Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik, Shqipdon Fazliu. 15 maj 2020.  
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13. Zvarritjet e gjykimit të rasteve të prokurimit publik  

Sipas gjetjeve të IKD-së nga monitorimi sistematik i rasteve të korrupsionit, ajo çka vërehet në 

rastet e korrupsionit të ndërlidhura me prokurim publik është neglizhenca me të cilën gjykatat 

në Kosovë i kanë trajtuar këto raste. 

Në këtë drejtim, sipas KPPRK, shqyrtimi fillestar mbahet brenda 30 ditësh pas ngritjes së 

aktakuzës, derisa në 26 rastet e korrupsionit që ndërlidhen me prokurim publik që IKD ka 

monitoruar gjatë vitit 2019, në 22 prej tyre gjykatat kanë mbajtur shqyrtimet fillestar jashtë 

afatit ligjor, derisa ky afat ligjor është respektuar në vetëm katër (4) raste. 

Relativisht më mirë, por jo kënaqshëm, gjykata qëndrojnë në caktimin e shqyrtimeve të dyta. 

Këto seanca, sipas KPPRK-së duhet të caktohen brenda një afati nga 30 deri në 45 ditë pas 

mbajtjes së shqyrtimeve fillestar18. Në këtë drejtim, në të paktën gjashtë (6) raste që IKD i 

monitoruar gjatë vitit 2019, shqyrtimet e dyta janë mbajtur jashtë afateve ligjore.  

Në anën tjetër, përkundër se disa nga rastet më të mëdha të korrupsionit në Kosovë ndërlidhen 

pikërisht me prokurimin publik, numri i aktgjykimeve të plotfuqishme për këto raste vazhdon 

të jetë minimal. 

Nga rastet që IKD ka monitoruar gjatë vitit 2019, vetëm një prej tyre tashmë ka përfunduar me 

aktgjykim të plotfuqishëm, përkundër faktit se ky rast, plotëfuqishmërinë e ka arritur tek në 

vitin 2020. Bëhet fjalë për një zyrtar komunal të Komunës së Malishevës, të cilit Gjykata e 

Apelit, në prill 2020 ia ka vërtetuar dënimin prej 3,400 euro gjobë. I njëjti akuzohej se i kishte 

shkaktuar Komunës së Malishevës dëm në vlerë prej 8,728.90 euro. Sipas aktgjykimit, i dënuari 

obligohet që edhe këtë dëm t’ia kompensojë të dëmtuarës në këtë rast, Komunës së Malishevës. 

Tutje, janë tre (3) raste që IKD ka monitoruar gjatë vitit 2019, aktakuzat e të cilave datojnë nga 

viti 2015. Asnjëra nga to, përkundër se kanë kaluar pesë (5) vite, ende nuk kanë marr epilog 

nga gjykatat në Kosovë. Po ashtu, janë edhe gjashtë (6) raste, aktakuzat e të cilave janë ngritur 

gjatë vitit 2016 dhe asnjëra nga to ende nuk ka arritur të marr epilog përfundimtar nga gjykatat. 

Në këto raste përfshihen edhe raste ku janë të përfshirë figura të larta politike siç është ish-

kryetari i Komunës së Skenderajt nga radhët Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Sami 

Lushtaku si dhe ish-ministri i Shëndetësisë Ferid Agani. 

Vetëm në këto dy raste, dëmi që pretendohet se i është shkaktuar buxhetit kap shumën afër 11 

milionë euro.  

Ajo çka vërehet është një numër relativisht i madh i aktakuzave që janë ngritur gjatë vitit 2019, 

ndaj të akuzuarve për korrupsion në raste që ndërlidhen me prokurim publik. IKD gjen se vetëm 

gjatë vitit të kaluar, Prokurori i Shtetit ka ngritur 11 aktakuza  për raste të korrupsionit, të 

ndërlidhura me prokurim publik. 

                                                 
18 Shënim: Megjithëse, mbajtja e këtyre shqyrtimeve nuk është obligim për gjyqtarët, pasi të njëjtit mund të 

vendosin për kërkesat për hudhje të aktakuzave dhe kundërshtim të provave edhe pa mbajtje të seancës në fjalë. 
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Përkundër kësaj, papërgjegjësia dhe neglizhenca e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës, që 

në shumicën e rasteve kalon e pandëshkuar, ka bërë që zyrtarë publik të akuzuar për korrupsion 

të shpëtojnë pa u gjykuar faret për dëmet që mund t’i kenë shkaktuar buxhetit të Republikës së 

Kosovës. 

I tillë është rasti ndaj shtatë (7) zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural (MBPZHR), Teuta Kryeziu, Isuf Cikaqi, Nesim Morina, Bejtullah Pira, Isa Rudaku, 

Ramadan Gashi dhe Gani Koliqi. 

Të gjithë këtë akuzohen nga Prokuroria Themelore në Prishtinë se kanë keqpërdorur pozitën e 

tyre zyrtare.  

Sipas aktakuzës, Teuta Kryeziu si ushtruese e detyrës së drejtoreshës së prokurimit në 

MBPZHR-së, kishte vendosur për dhënien e një kontrate duke pranuar rekomandimet e 

komisionit vlerësues të tenderit për furnizim me material të hardhisë, të datës 27 shkurt 2009 

Kryeziu, kishte nënshkruar kontratën me operatorin ekonomik KBT “Agronomi” më 17 mars 

2009 në vlerë prej 460.000.00 euro edhe pse për këtë aktivitet prokurimi nuk kanë marr pjesë 

tre operatorë ekonomikë të përgjegjshëm. 

Sipas aktakuzës, të pandehurit Isuf Cikaqi, Nesim Morina, Bejtullah Pira, Isa Rudaku dhe 

Ramadan Gashi, si anëtarë të komisionit vlerësues të tenderit nuk kanë respektuar kriteret e 

përshtatshmërisë të përcaktuar në dosjen e tenderit. Të pandehurit e lartcekur, kanë 

rekomanduar raportin e vlerësimit të datës 24 shkurt 2009, të cilën e ka nënshkruar më 27 

shkurt 2009, kanë rekomanduar që me kontratë të shpërblehej operatori ekonomik KBT 

“Agronomi” edhe pse të njëjtit i ka munguar lista me të cilën specifikohen të gjitha furnizimet 

kryesore të rëndësishme të operatorit ekonomik të realizuara në tri vitet e shkuara. 

Gani Koliqi, sipas aktakuzës, ka kryer pagesën për furnizim me material fidanor të hardhisë në 

vlerë prej 460.000.00, mjete të cilat janë derdhur në xhirollogarinë e operatorit ekonomik KBT 

“Agronomi” edhe pse nuk janë zbatuar procedurat e prokurimit në paluajtshmërinë, në Ligjin 

për Prokurim Publik, me ç’rast buxhetit të Republikës së Kosovës i kanë shkaktuar dëm të 

konsiderueshëm material. 

Veprimet e përshkuara në aktakuzë thuhet se nga të akuzuarit janë kryer në vitin 2009. Për 

këtë, AKK kishte ushtruar kallëzim penal qysh në vitin 2010. Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë i ishin dashur plotë tre (3) vjet që nxjerr aktvendimin për fillim të hetimeve. Tek në 

vitin 2015, pesë (5) vjet pas ushtrimit të kallëzimit penal të AKK-së, prokuroria kishte ngritur 

aktakuzën në këtë rast.  

Por, neglizhenca në këtë rast ishte shfaqur edhe në sistemin gjyqësor. Kjo pasi që e njëjta 

aktakuzë nuk do ta ketë faktin që asnjëherë të merr një përfundim meritor. Kjo sepse veprimet 

për të cilat akuzohen zyrtarët e ministrisë, tashmë e kanë arritur parashkrimin absolut. 

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte caktuar të mbahet fillimisht më 23 prill 2018, apo dy (2) 

vjet e 11 muaj pas afatit ligjor prej 30 ditë brenda të cilit është paraparë të mbahet shqyrtimi 

fillestar pas ngritjes së aktakuzës. Mirëpo, edhe ajo seancë kishte dështuar të mbahet pasi kishin 
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munguar dy (2) të akuzuar. Pas kësaj, shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 7 qershor 2018, ku 

të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm. Shqyrtimi i dytë për këtë rast ishte caktuar të mbahet 

pastaj fillimisht më 5 nëntor 2018 si dhe me 27 nëntor 2018, mirëpo edhe ato seanca kishin 

dështuar të mbahen në mungesë së të akuzuarve.  

Pasi që kryetari i trupit gjykues, Vehbi Kashtanjeva ishte pensionuar, rasti kishte kaluar tek 

gjykatësja, Violeta Namani. E njëjta kishte caktuar të mbahej shqyrtimin fillestar më 21 janar 

2019, por edhe ajo seancë kishte dështuar të mbahej pasi kishin munguar dy (2) akuzuar. 

Përfundimisht, shqyrtimi fillestar ishte mbajtur 30 janar 2019.19 

Për shkak të neglizhencës së gjykatës si dhe mungesës së të akuzuarve në disa seanca, ky rast 

tashmë edhe ka arritur afatin e parashkrimin absolut. Veprimet e të akuzuarve që janë 

përshkruar në aktakuzë i takojnë vitit 2009, ndërsa të akuzuarit ngarkohen me veprën penale të 

keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, e cila vepër dënohet deri në pesë (5) vjet burgim.  

Sipas Kodit Penal i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, i cili është më i 

favorshëm për të pandehurit se sa kodi aktual në fuqi, afati i parashkrimit absolut për veprën 

penale për të cilën të pandehurit ngarkohen në këtë rast është 10 vite. Në këtë mënyrë, nisur 

nga fakti se sipas aktakuzës këto vepra penale janë kryer në vitin 2009, në këtë rast tanimë kanë 

kaluar mbi 10 vite, për të cilën arsye, kjo lëndë tanimë është vjetërsuar.  

Për më tepër, IKD ka evidentuar edhe një rast tjetër të korrupsionit, të ndërlidhur me prokurim, 

në të cilin është parashkruar vepra penale ndaj një të akuzuari të përfshirë në aktakuzën e 

Prokurorisë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 “Sërish deklarohen të pafajshëm zyrtarët e MBPZHR-së që akuzohen për keqpërdorime në tenderin për furnizim 

me material të hardhisë”. Betimi për Drejtësi, 30 janar 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/serish-

deklarohen-te-pafajshem-zyrtaret-e-mbpzhr-se-qe-akuzohen-per-keqperdorime-ne-tenderin-per-furnizim-me-

material-te-hardhise/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/serish-deklarohen-te-pafajshem-zyrtaret-e-mbpzhr-se-qe-akuzohen-per-keqperdorime-ne-tenderin-per-furnizim-me-material-te-hardhise/
https://betimiperdrejtesi.com/serish-deklarohen-te-pafajshem-zyrtaret-e-mbpzhr-se-qe-akuzohen-per-keqperdorime-ne-tenderin-per-furnizim-me-material-te-hardhise/
https://betimiperdrejtesi.com/serish-deklarohen-te-pafajshem-zyrtaret-e-mbpzhr-se-qe-akuzohen-per-keqperdorime-ne-tenderin-per-furnizim-me-material-te-hardhise/
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14. Gjetjet e IKD-së mbi luftimin e kriminalitetit në prokurimin publik 

IKD në vazhdim ka listuar një numër të gjetjeve kryesore si rezultat i monitorimit sistematik, 

hulumtimit dhe analizimit të rasteve të korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik. Gjetjet 

përfshijnë dështimin e sistemit të drejtësisë për të ngritur profesionalizmin në trajtimin e këtyre 

rasteve, neglizhencën, mos bashkëpunimin e sistemit prokurorial me institucionet e tjera, 

mbylljen e syve përball raporteve të ZKA-së, politikën ndëshkimore e deri tek zvarritjet dhe 

parashkrimin e rasteve të korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik: 

 Gjatë vitit 2019, krahas lëndëve të tjera të korrupsionit, Prokurori i Shtetit ka pasur në 

punë gjithsej 13 kallëzime penale dhe 34 informata për lëndët e korrupsionit që 

ndërlidhen me prokurim publik. Prej këtij totali, Prokurori i Shtetit i ka trashëguar nga 

viti 2018 shtatë (7) kallëzime penale me 24 persona dhe 18 informata me 29 persona. 

Ndërsa, gjatë vitit 2019, ka pranuar edhe gjashtë (6) kallëzime penale me 14 persona 

dhe 16 informata me 35 persona.  

 Gjatë vitit 2019, Prokurori i Shtetit në këto lëndë ka zgjidhur kallëzimet penale për 27 

persona si dhe informatat për 30 persona. Ndaj 27 personave të pandehur për kryerje të 

veprave penale të korrupsionit të ndërlidhura me prokurim publik, Prokurori i Shtetit 

ka hudhur kallëzimin penal ndaj 13 personave, ka pushuar hetimet ndaj gjashtë (6) 

personave derisa pas zhvillimit të hetimeve, ka ngritur aktakuzë ndaj tetë (8) personave. 

Ndërsa, sa i përket informatave, Prokurori i Shtetit të gjitha rastet e zgjidhura (ndaj 30 

personave) i ka mbyllur dhe nuk ka vazhduar me veprime të tjera hetimore.  

 KPK nuk gjeneron të dhëna statistikore mbi parashkrimin e rasteve të korrupsionit, të 

ndërlidhura me prokurim publik.  

 Sa i përket ngarkesës së sistemit gjyqësor me lëndë të korrupsionit, të ndërlidhura me 

prokurim publik, KGJK nuk gjeneron fare këto statistika si të ndara për rastet e 

prokurimit publik, por se vetëm si total për rastet e korrupsionit.  

 Në fushën e parandalimit, AKK gjatë vitit 2019 ka trajtuar gjithsej 16 raste, tetë (8) prej 

të cilave janë iniciuar sipas detyrës zyrtare nga AKK, derisa tetë (8) të tjera janë pranuar 

me ankesë, kryesisht nga operatorë të caktuar ekonomik.   

 Gjatë vitit 2019, krahas rasteve të tjera të korrupsionit, IKD ka monitoruar 26 raste të 

korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik.  

 Në këto 26 raste të korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik, IKD ka monitoruar 

gjithsej 89 seanca gjyqësore, prej tyre 66 apo 74.2% të seancave janë mbajtur, derisa 

23 apo 25.8% të seancave janë shtyrë.  

 Gjatë vitit 2019, kanë qenë gjithsej 54 prokurorë me kompetencë për të trajtuar rastet e 

keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik. Përballë këtij numri, për plot tri (3) vite, 

sistemi prokurorial nuk ka arritur që në fushën e prokurimit publik ti trajnojë as gjysmën 

e prokurorëve me kompetencë për të trajtuar rastet e keqpërdorimeve në fushën e 

prokurimit publik. Në këtë drejtim, nga viti 2017 e deri në vitin 2019, sa i përket fushës 

së prokurimit publik janë trajnuar vetëm 20 prokurorë. 11 prej tyre janë trajnuar në vitin 

2019, derisa nëntë (9) të tjerë janë trajnuar në vitin 2017 dhe 2018. 

 Gjatë draftimit të këtij raporti, KGJK nuk ka respektuar Ligjin nr.06/L-081 për Qasje 

në Dokumente Publike. 
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 Policia e Kosovës i ka kushtuar më shumë rëndësi trajnimit të zyrtarëve policor në 

fushën e prokurimit publik. Nga viti 2017 e deri në vitin 2019, Policia e Kosovës ka 

mbajtur gjithsej 89 trajnime për zyrtarët policorë në fushën e prokurimit publik, me 

ç’rast janë trajnuar gjithsej 477 zyrtarë policorë.  

 Sa i përket bashkëpunimit me institucionet e tjera, IKD ka gjetur se në trajtimin e 

rasteve të korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik, mungon bashkëpunimi i 

Prokurorit të Shtetit me institucionet e tjera, dhe kjo si në kuptim të parashtrimit të 

kallëzimeve penale nga institucionet e tjera, por edhe në kuptim të përdorimit të 

burimeve dhe ekspertizës së institucioneve të tjera gjatë hetimit të këtyre rasteve.  

 IKD pas analizimit të 26 aktakuzave në rastet e korrupsionit, të ndërlidhura me 

prokurim publik, ka gjetur se 18 raste janë iniciuar nga Policia e Kosovës, dhe vetëm 

katër (4) raste nga AKK, derisa për 4 raste të tjera, aktakuzat nuk japin informacion.  

 Sa i përket zhvillimit të hetimeve duke bashkëpunuar edhe me institucionet e tjera, IKD 

pas analizimit të aktakuzave të korrupsionit, të ndërlidhura me Prokurim Publik, ka 

gjetur se në tri (3) raste si provë është propozuar raporti i brendshëm i auditimit, në dy 

(2) raste vendimet dhe konkluzionet e OSHP-së, në një (1) rast opinioni i AKK-së dhe 

në një (1) rast informacionet nga OLAF (European Anti-Fraud Office). Në rastet e tjera, 

aktakuzat e prokurorive nuk përmbajnë asnjë provë apo referim në dokumente të 

institucioneve të tjera.  

 Në gusht të vitit 2019, ZKA ka publikuar raportin vjetor të auditimit për vitin 2018. Sa 

i përket prokurimit publik në institucionet publike, ky raport listonte gjetjet kryesore, 

ku ndër të tjera theksohej:1.Pagesa për punë të pakryera dhe pa dëshmi të mjaftueshme.  

2.Shpërblimi me kontratë i operatorëve ekonomik që nuk i kanë plotësuar kërkesat e 

përshtatshmërisë së dosjes së tenderit. 3. Lidhja e kontratave duke anashkaluar 

procedurat e prokurimit. 4. Zhvillimi i procedurave pa hartimin e projekteve 

ekzekutuese dhe fillimi i projekteve pa sigurimin e parakushteve për implementim; 

5.Hyrja në obligime kontraktuale duke nënshkruar kontrata pa buxhet të mjaftueshëm 

në dispozicion etj. 

 Për të gjitha këto gjetje të trajtuara përgjithësisht në raportin vjetor të auditimit, dhe të 

detajuara në raportet individuale të auditimit të institucioneve publike, Prokurori i 

Shtetit ka heshtur dhe nuk ka trajtuar asnjë prej tyre.  

 Lidhur me trajtimin e raporteve të ZKA-së nga Prokurori i Shtetit, IKD ka kërkuar 

informata nga KPK, por se ky këshill ka dhënë informacion mbi trajtimet e prokurorëve 

në fushën e prokurimit publik si dhe ngarkesën e Prokurorit të Shtetit me këto lëndë, 

por jo edhe sa i përket trajtimit të raporteve të ZKA-së nga Prokurori i Shtetit.  

 Në këtë drejtim, IKD vlerëson kjo mënyrë e veprimit nga sistemi prokurorial ia humb 

edhe vetë kuptimin veprimtarisë së një institucioni kushtetues, siç është në rastin 

konkret ZKA.  

 Sa i përket politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim 

publik, IKD ka gjetur se numri i dënimeve me burgim efektiv është ekuivalent me 

numrin e dënimeve me kusht, derisa dënimi me gjobë është më pak i shprehur.  
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 Në këtë drejtim, në të gjitha rastet e monitoruara të Prokurimit Publik, IKD ka gjetur se 

Gjykatat e Republikës së Kosovës kanë shqiptuar gjithsej 5 (pesë) dënime me burgim 

efektiv.  

 Nga 5 (pesë) dënimet me burgim efektiv, dy (2) prej tyre janë anuluar nga Gjykata e 

Apelit, pasi rasti është kthyer në rigjykim.  

 Po ashtu, në këto raste, gjykatat kanë shqiptuar edhe pesë (5) dënime me kusht si dhe 

katër (4) dënime të tjera me gjobë.  

 Sa i përket tri (3) dënimeve me gjobë, karakteristikë e të njëjtave është se këto dënime 

kanë ardhur pasi gjykatat fillimisht kanë shqiptuar dënime me burgim efektiv, por se 

ua kanë mundësuar pastaj të pandehurëve që me pëlqimin e tyre, ky dënim të 

konvertohet në dënim me gjobë.  

 Sistemi i drejtësisë nuk është fare i vëmendshëm sa i përket domosdoshmërisë së 

luftimit të korrupsionit në prokurimin publik përmes konfiskimit të pasurisë së përfituar 

në mënyrë të kundërligjshme. 

 Përjashtimisht një rasti ku kemi sekuestrim, në asnjë prej aktakuzave të analizuara nga 

IKD, Prokurorët e Shtetit nuk kanë bërë kërkesa për konfiskimin e pasurisë së përfituar 

me vepër penale. 

 Krahas mungesës së rezultateve në konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale, 

Prokurori i Shtetit nuk ka shprehur interesim në aplikimin e Ligjit për Kompetencat e 

Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë në rastet e veprave penale të korrupsionit, si të 

atyre që ndërlidhen me prokurim, ashtu dhe të veprave të tjera penale nga kjo kategori. 

 Kjo pasi që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, më 10 janar 2019, i njëjti është zbatuar vetëm 

në një rast, dhe atë jo për vepra penale të korrupsionit. 

 Mos zbatimin e këtij ligji në rastet e korrupsionit, me anë të një përgjigje zyrtare, e ka 

konfirmuar edhe Koordinatori Kombëtar i Luftimit të Krimit Ekonomik, Shqipdon 

Fazliu.  

 Sipas gjetjeve të IKD-së nga monitorimi sistematik i rasteve të korrupsionit, ajo çka 

vërehet në rastet e korrupsionit të ndërlidhura me prokurim publik është neglizhenca 

me të cilën gjykatat në Kosovë i kanë trajtuar këto raste. 

 Në këtë drejtim, sipas KPPRK, shqyrtimi fillestar mbahet brenda 30 ditësh pas ngritjes 

së aktakuzës, derisa në 26 rastet e korrupsionit që ndërlidhen me prokurim publik që 

IKD ka monitoruar gjatë vitit 2019, në 22 prej tyre gjykatat kanë mbajtur shqyrtimet 

fillestar jashtë afatit ligjor, derisa ky afat ligjor është respektuar në vetëm katër (4) raste. 

 Relativisht më mirë, por jo kënaqshëm, gjykata qëndrojnë në caktimin e shqyrtimeve 

të dytë. Këto seanca, sipas KPPRK-së duhet të caktohen brenda një afati nga 30 deri në 

45 ditë pas mbajtjes së shqyrtimeve fillestar20. Në këtë drejtim, në të paktën gjashtë (6) 

raste që IKD i monitoruar gjatë vitit 2019, shqyrtimet e dyta janë mbajtur jashtë afateve 

ligjore.  

                                                 
20 Shënim: Megjithëse, mbajtja e këtyre shqyrtimeve nuk është obligim për gjyqtarët, pasi të njëjtit mund të 

vendosin për kërkesat për hudhje të aktakuzave dhe kundërshtim të provave edhe pa mbajtje të seancës në fjalë. 
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 Në anën tjetër, përkundër se disa nga rastet më të mëdha të korrupsionit në Kosovë 

ndërlidhen pikërisht me prokurimin publik, numri i aktgjykimeve të plotfuqishme për 

këto raste vazhdon të jetë minimal. 

 Janë tre (3) raste që IKD ka monitoruar gjatë vitit 2019, aktakuzat e të cilave datojnë 

nga viti 2015. Asnjëra nga to, përkundër se kanë kaluar pesë (5) vite, ende nuk kanë 

marr epilog nga gjykatat në Kosovë. Po ashtu, janë edhe gjashtë (6) raste, aktakuzat e 

të cilave janë ngritura gjatë vitit 2016 dhe asnjëra nga to ende nuk ka arritur të marr 

epilog përfundimtar nga gjykatat. 

 Nga të gjithë personat e përfshirë në rastet e prokurimit publik, vetëm dy (2) prej tyre 

bëjnë pjesë në profilin e lartë.  

 Papërgjegjësia dhe neglizhenca e gjyqtarëve dhe prokurorëve ë Kosovës, që në 

shumicën e rasteve kalon e pandëshkuar, ka bërë që zyrtarë publik të akuzuar për 

korrupsion të shpëtojnë pa u gjykuar faret për dëmet që mund t’i kenë shkaktuar 

buxhetit të Republikës së Kosovës. 

 Sa i përket rasteve që janë ende në shqyrtim në shkallë të parë, IKD gjen se dy (2) prej 

këtyre rasteve janë në fazën e shqyrtimit fillestar, derisa 11 raste të tjera janë në fazën 

e shqyrtimit gjyqësor.  

 Në tri (3) raste të tjera, gjykatat kanë nxjerrë aktgjykime liruese, ndërsa në një (1) rast 

aktgjykim refuzues pas tërheqjes së prokurorit nga ndjekja penale.  

 Po ashtu, tri (3) raste kanë përfunduar me dënim me gjobë, një (1) rast me dënim me 

kusht, derisa vetëm një rast ka përfunduar me dënim me burgim efektiv në shkallë të 

parë, por se i njëjti është kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit.  

 Në të kundërtën e këtij rasti, në një rast Gjykata Themelore ka nxjerrë aktgjykim lirues, 

por se Gjykata e Apelit e ka ndryshuar këtë aktgjykim në dënues.  

 Një rast tjetër i cili në shkallë të parë ka përfunduar me aktgjykim lirues është kthyer 

në rigjykim nga Gjykata e Apelit, derisa në një rast tjetër është hudhur aktakuza, por se 

Gjykata e Apelit e ka ndryshuar vendimin, ashtu që e ka obliguar gjykatën e shkallës 

së parë që të vazhdojë me gjykim.  
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15. Trajtimi individual i rasteve gjyqësore të korrupsionit në prokurimin publik 

IKD gjatë vitit 2019 në të gjitha gjykatat e Republikës së Kosovës ka monitoruar gjithsej 89 

seanca në 26 raste të korrupsionit, të ndërlidhura me prokurim publik.  

Sa i përket rasteve që janë ende në shqyrtim në shkallë të parë, IKD gjenë se dy (2) prej këtyre 

rasteve janë në fazën e shqyrtimit fillestar, derisa 11 raste të tjera janë në fazën e shqyrtimit 

gjyqësor.  

Në tri (3) raste të tjera, gjykatat kanë nxjerrë aktgjykime liruese, ndërsa në një (1) rast 

aktgjykim refuzues pas tërheqjes së prokurorit nga ndjekja penale.  

Po ashtu, tri (3) raste kanë përfunduar me dënim me gjobë, një (1) rast me dënim me kusht, 

derisa vetëm një (1) rast ka përfunduar me dënim me burgim efektiv në shkallë të parë, por se 

i njëjti është kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit.  

Në të kundërtën e këtij rasti, në një rast Gjykata Themelore ka nxjerrë aktgjykim lirues, por se 

Gjykata e Apelit e ka ndryshuar këtë aktgjykim në dënues.  

Një rast tjetër i cili në shkallë të parë ka përfunduar me aktgjykim lirues është kthyer në 

rigjykim nga Gjykata e Apelit, derisa në një rast tjetër është hudhur aktakuza, por se Gjykata e 

Apelit e ka ndryshuar vendimin, ashtu që e ka obliguar gjykatën e shkallës së parë që të 

vazhdojë me gjykim.  

Nga të gjithë të akuzuarit në këto raste, vetëm dy (2) persona i takojnë profilit të lartë.  

Ndërsa, në këto raste IKD gjen se një rast është parashkruar plotësisht, derisa në një rast tjetër, 

aktakuza është parashkruar në raport me njërin prej të akuzuarve.  

Në vijim, IKD ka trajtuar dhe analizuar në detaje këto raste. 
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1. Rasti Ferid Agani etj.   

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Numri i lëndës: PKR.nr.369/16 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Kujtim Krasniqi (Shadije Gërguri gjatë gjykimit të parë) 

Prokuror/e: Florije Salihu-Shamolli (Aktakuza është ngritur nga Prokurori Besim Kelmendi) 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Të akuzuar: Ferid Agani; Gani Shabani 

Faza e procedurës: Rigjykim 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 1,426 ditë) 

 

 

Më 14 qershor 2016, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit kishte ngritur aktakuzë kundër ish-

ministrit të Shëndetësisë, Ferid Agani, ish-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 fizik dhe katër 

personave juridik. 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.  

Ngritja e aktakuzës nga prokurori i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, ishte bërë në 

kundërshtim me ligjin dhe praktikën gjyqësore në Kosovë, gjetje kjo të cilën e ka ngritur IKD 

në raportet paraprake.  

Përkundër se aktakuza ishte ngritur nga prokurori Besim Kelmendi, i njëjti nuk e kishte 

përfaqësuar aktakuzën. Gjatë gjykimit, katër prokurorë tjerë të Prokurorisë Speciale të 

Republikës së Kosovës e kishin përfaqësuar këtë aktakuzë.  

Aktakuza ishte dorëzuar në gjykatë në muajin qershor 2016, por leximi i saj nuk ishte bërë një 

kohë të gjatë, meqë prokuroria nuk i kishte dorëzuar provat për të gjithë të pandehurit në gjuhën 

që ata e kuptojnë. Kjo kishte rezultuar me pesë (5) seanca të shtyra. 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 
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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.21 

Pas kthimit të rastit në rivendosje, më 26 shkurt 2018, kryetarja e trupit gjykues, Shadije 

Gërguri, për qëllim të efikasitetit të çështjes, e kishte veçuar procedurën në tri pjesë. Nga ajo 

kohë, Ferid Agani dhe Gani Shabani gjykohen veçmas si një rast (Stenta 1). Gani Bajraktari 

dhe të akuzuarit tjerë, kryesisht mjekë, që bëjnë pjesë në dispozitivat III dhe IV të aktakuzës, 

janë duke u gjykuar veçmas (Stenta 2), kurse, Ali Hocaoglu dhe të akuzuarit tjerë që përfshihen 

nga dispozitivi katër deri në dispozitivin 10 të aktakuzës do të gjykohen veçmas (Stenta 3). 

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 “Stenta 1”, trupi gjykues i kryesuar nga gjykatësja Shadije Gërguri, më 24 prill 2019 

kishte shpallur aktgjykim dënues, me c’rast Agani ishte dënuar me dy (2) vjet e gjashtë (6) 

muaj burg kurse Shabani me dy (2) vjet burg.22 Mirëpo, ky aktgjykim ishte anuluar nga ana e 

Gjykatës së Apelit, pas ankesave të mbrojtësve së të akuzuarve dhe rasti ishte kthyer në 

rigjykim.23 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit  

Kallëzimi penal në rastin “Stenta” është ngritur më 26 maj 2014, kurse aktvendimi për fillimin 

e hetimeve ishte nxjerr më 16 qershor 2014. Aktakuza është ngritur më 14 qershor 2016. 

Shqyrtimi fillestar në rastin “Stenta” ishte caktuar më 21 tetor 2016, respektivisht me katër 

muaj vonesë apo jashtë afatit të përcaktuar me KPPK. Karakteristikë për këtë rast është edhe 

seanca e shtyrë më 28 shkurt 2017, në të cilën 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. 

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 

                                                 
21 “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/) Qasur për herë të fundit, 8 maj 2020 
22 “Rasti Stenta 1, ish-ministri Ferid Agani dhe ish-sekretari Gani Shabani dënohen me mbi 4 vjet burgim efektiv” 

Betimi për Drejtësi, 24 prill 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/rasti-stenta-1-ish-ministri-ferid-

agani-dhe-ish-sekretari-gani-shabani-denohen-me-mbi-4-vjet-burg-efektiv/) Qasur për herë të fundit, 8 maj 2020. 
23 “Apeli e kthen në rigjykim dhe rivendosje rastin ndaj ish-ministrit, Ferid Agani dhe ish-sekretarit, Gani 

Shabani”. Betimi për Drejtësi, 24 dhjetor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/apeli-e-kthen-ne-

rigjykim-dhe-rivendosje-rastin-ndaj-ish-ministrit-ferid-agani-dhe-ish-sekretarit-gani-shabani/) Qasur për herë të 

fundit, 8 maj 2020. 

 

https://betimiperdrejtesi.com/apeli-e-kthen-ne-rivendosje-rastin-stenta/
https://betimiperdrejtesi.com/rasti-stenta-1-ish-ministri-ferid-agani-dhe-ish-sekretari-gani-shabani-denohen-me-mbi-4-vjet-burg-efektiv/
https://betimiperdrejtesi.com/rasti-stenta-1-ish-ministri-ferid-agani-dhe-ish-sekretari-gani-shabani-denohen-me-mbi-4-vjet-burg-efektiv/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-e-kthen-ne-rigjykim-dhe-rivendosje-rastin-ndaj-ish-ministrit-ferid-agani-dhe-ish-sekretarit-gani-shabani/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-e-kthen-ne-rigjykim-dhe-rivendosje-rastin-ndaj-ish-ministrit-ferid-agani-dhe-ish-sekretarit-gani-shabani/
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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.  

Më 18 prill 2019, ishte dhënë fjala përfundimtare e palëve, ku prokurorja Florije Salihu-

Shamolli kishte kërkuar dënimin e të akuzuarve, kurse mbrojtja lirimin e tyre, ndërsa më 24 

prill, gjykata e shkallës së parë i kishte shpallur fajtorë të akuzuarit për keqpërdorim të pozitës 

zyrtare. Agani ishte dënuar me dy vjet e gjashtë muaj burgim efektiv, ndërsa i akuzuari tjetër, 

Gani Shabani ishte dënuar me dy vjet burgim efektiv. Nga ngritja e aktakuzës deri në shpalljen 

e aktgjykimit në shkallë të parë, kanë kaluar 1,165 ditë. Më 22 nëntor 2019, në Gjykatën e 

Apelit, ishte mbajtur seanca e kolegjit të Gjykatës së Apelit, në të cilën seancë të akuzuarit 

Ferid Agani dhe Gani Shabani, kishin kërkuar që shkalla e dytë t’i shpallë ata të pafajshëm ose 

që rasti ndaj tyre të kthehet në rigjykim. Në anën tjetër, prokuroria kishte kërkuar që ndaj të 

njëjtëve të rritet dënimi i shqiptuar nga shkalla e parë. Me 24 dhjetor, përmes një komunikatë 

për media, Apeli kishte njoftuar se Departamenti Special i gjykatës së shkallës së dytë, i ka 

aprovuar ankesat e avokatëve mbrojtës të dy të akuzuarve kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë. Sipas komunikatës, Gjykata e Apelit, pasi ka shqyrtuar më vëmendje 

aktgjykimin e shkallës së parë, ankesat e mbrojtësve të akuzuarve si dhe shkresat e lëndës, ka 

ardhur në përfundim se aktgjykimi është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, e po ashtu edhe gjendja faktike është vërtetuar, mënyrë jo të plotë dhe të 

gabuar, për çka duhet të anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim.  

Dëmi i pretenduar: 4,555,553.00 euro. 

Sekuestrimi dhe Konfiskimi: Nuk ka pasur asnjë kërkesë në aktakuzë. 
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2. Rasti Ilir Tolaj etj.  

Gjykata Themelore në Prishtinë  

Numri i lëndës: PKR.nr.382/15 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Valbona Musliu-Selimaj 

Prokuror/e: Florije Salihu-Shamolli (Paraprakisht Admir Shala) 

Të akuzuar: 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.  

Veprat penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, “Mashtrim”, “Përdorimi i 

paautorizuar i firmës, i markës apo i modelit të huaj”, “Shmangia nga tatimi në bashkëkryerje”.  

Faza e procedurës: Kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë në Gjykatën Supreme  

(Nga ngritja e aktakuzës deri në aktgjykimin e Gjykatës së Apelit, kanë kaluar 1,564 ditë) 

 

 

PSRK më 23 prill 2013, kishte nxjerrë aktvendim për fillimin e hetimeve në rastin kundër Ilir 

Tolajt, ish-Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë dhe të tjerëve. Më 6 korrik 

2015, 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 eurosh.  

Valentina Haxhijaj, Remzije Thaçi dhe Florije Tahiri akuzohen se si anëtare të Komisionit për 

Mbikëqyrjen e Ekzekutimit të kontratës, 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 majit 2011 dhe 31 dhjetorit 2011 i ka tejkaluar kompetencat 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 
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“Alb Architect” në aktivitetin e prokurimit “Renovimi gjeneral dhe adaptimi i katit përdhesë 

në Klinikën Interne, në repartin e ri për dializë në QKUK”, si dhe kompania “Life Farm” për 

aktivitetin e prokurimit “Furnizim me infuzione”, duke i shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës, 

në vlerën totale prej 277,307.97 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 prokurorinë. Si rrjedhojë, 

gjykata i kishte shpallur fajtor dy biznesmenët, duke i dënuar me nga dy vjet burgim me kusht 

dhe me nga 1,000 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. 

Me 6 qershor 2018, Gjykata Themelore në Prishtinë i kishte shpallur të pafajshëm Ilir Tolajn 

dhe pesë (5) zyrtarët tjerë të MSh-së.24 

Kundër këtij aktgjykimi, ankesë në Gjykatën e Apelit kishte ushtruar PSRK.  Më 17 tetor 2019, 

në seancën e mbajtur në Gjykatën e Apelit, PSRK kishte kërkuar që ish-sekretari i Ministrisë 

së Shëndetësisë (MSH), Ilir Tolaj dhe pesë zyrtarë të tjerë të kësaj ministrie, të gjykohen sërish 

për akuzat për korrupsion, në rastin e asgjësimit të barnave pa afat. Por, si të panevojshëm 

rigjykimin e klientëve të tyre, e kanë parë mbrojtësit e të akuzuarve, të cilët, Gjykatës së Apelit 

i kanë propozuar që të refuzojë ankesën e PSRK-së dhe të vërtetojë aktgjykimin lirues që e 

kishte marrë gjykata e shkallës së parë. 

Duke aprovuar pjesërisht ankesën e prokurorisë, Apelit e kishte ndryshuar aktgjykimin e 

Themelores. Apeli e kishte dënuar Tolajn me tre (3) vjet burg, Kuqin me dy (2) vjet e (8) muaj 

burg, dhe Fushën me dy (2) vjet e (4) muaj burg. Kurse, me nga gjashtë (6) muaj burgim me 

kusht, në një periudhë verifikimi prej një (1) viti, Apeli i kishte dënuar të akuzuarat Valentina 

Haxhijaj, Florije Tahiri dhe Remzije Thaqi.25 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit:  

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. Edhe shqyrtimi kryesor në këtë 

rast është caktuar me vonesa, respektivisht mbi gjashtë muaj pas shqyrtimit të dytë. Seanca e 

                                                 
24“Ilir Tolaj dhe të tjerët shpallen të pafajshëm për korrupsion në rastin e asgjësimit të barnave pa afat”. 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/) Qasur për herë të fundit, 8 maj 2020. 
25 “Apeli ndryshon aktgjykimin e Themelores, ish-sekretari i MSh-së Ilir Tolaj dënohet me tre vjet burg efektiv për 

korrupsion”. Betimi për Drejtësi, 5 shkurt 2020 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/apeli-ndryshon-

aktgjykimin-e-themelores-ish-sekretari-i-msh-se-ilir-tolaj-denohet-me-tre-vjet-burg-efektiv-per-korrupsion/) 

Qasur për herë të fundit, 8 maj 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/ilir-tolaj-dhe-te-tjeret-shpallen-te-pafajshem-per-korrupsion-ne-rastin-e-asgjesimit-te-barnave-pa-afat/
https://betimiperdrejtesi.com/ilir-tolaj-dhe-te-tjeret-shpallen-te-pafajshem-per-korrupsion-ne-rastin-e-asgjesimit-te-barnave-pa-afat/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-ndryshon-aktgjykimin-e-themelores-ish-sekretari-i-msh-se-ilir-tolaj-denohet-me-tre-vjet-burg-efektiv-per-korrupsion/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-ndryshon-aktgjykimin-e-themelores-ish-sekretari-i-msh-se-ilir-tolaj-denohet-me-tre-vjet-burg-efektiv-per-korrupsion/
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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.  

Dëmi i pretenduar: 476,307.97 euro.  

Sekuestrimi dhe Konfiskimi: Nuk ka kërkesë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

3. Rasti Sami Lushtaku etj.  

Gjykata Themelore në Prishtinë  

Numri i lëndës: PKR.nr.18/15 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Beqir Kalluldra (Më herët ka qenë gjyqtari i EULEX-it Vladimir 

Mikula) 

Prokuror/e: Florije Salihu-Shamolli (Më herët ka qenë prokurori i EULEX-it Paul Flynn)  

Të akuzuar: Sami Lushtaku; Esat Tahiri; Milazim Lushtaku; Driton Pruthi; Arben Gjukaj; 

Hysni Hoxha; Azem Duraku.  

Veprat 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”.  

Faza e procedurës: Ankesë në Gjykatën e Apelit 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 1,941 ditë) 

 

Më 2 shtator 2012, ishte ngritur kallëzim penal kundër Kryetarit të Skenderajt, Sami Lushtaku. 

Më 5 tetor 2012, prokurori i EULEX-it kishte nxjerrë aktvendim për fillimin e hetimit, kurse 

më 16 janar 2015 kishte ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore 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 autorizimit” 

dhe “mashtrim”.  

Ata akuzohen në lidhje me tenderin milionësh për sigurimin fizik të objekteve të Korporatës 

Energjetike të Kosovës (KEK). 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 “mashtrimi” dhe “falsifikimi i dokumenteve në bashkëkryerje”, Driton Pruthi 

për veprat penale “keqpërdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimit” dhe “lidhja e kontratës së 

dëmshme”, si dhe Azem Duraku për veprën penale “shtytje për keqpërdorim të pozitës zyrtare 

ose të autorizimit”. 
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Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit  

Aktakuza në rastin kundër Sami Lushtakut dhe të tjerëve ishte ngritur me 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 me 11 shkurt 2015.  

Përderisa, shqyrtimi i parë dhe i dytë ishin caktuar dhe mbajtur brenda afateve ligjore të 

përcaktuara me KPPK, mbajtja e shqyrtimit kryesor në këtë rast ishte shtyrë për më shumë se 

një vit, duke u mbajtur tek më 24 shkurt 2016.  

Kjo lëndë ka kaluar nga gjyqtari i EULEX-it Vladimir Mikula, tek gjyqtari vendor Beqir 

Kalludra, po ashtu edhe nga prokurori 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 20 seanca gjyqësore, dhjetë nga të cilat kishin dështuar të mbaheshin. Më 2 

nëntor 2018, ky gjykim kishte dështuar të mbahej për shkak se kryetari i trupit gjykues Beqir 

Kalludra, duhej të merrte pjesë në një trajnim të etikës. 

Kurse, seanca e paraparë për datën 14 dhjetor 2018 kishte dështuar të mbahej për shkak të 

mungesës së të akuzuarit Sami Lushtaku, për të cilin gjykatësi Kalludra kishte thënë se do të 

lëshohet urdhëresë për sjellje me detyrim.  

Ndërsa, për shkak të mungesës së mbrojtësve të të akuzuarve kishte dështuar të mbahej seanca 

e paraparë për 9 janar. Kjo për arsye se Oda e Avokatëve të Kosovës kishte hyrë në bojkot të 

përgjithshëm deri në tërheqjen e urdhëresës dhe rekomandimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

që kishte të bëjë me kufizimin e avokatëve dhe palëve të tjera në objektet e gjykatave pa ftesë 

ose pa leje të kryetarit të gjykatës përkatëse. Seanca e paraparë të mbahej më 23 prill 2019, në 

të cilën synohej të jepej fjala përfundimtare, kishte dështuar të mbahej për shkak se prokurorja 

e rastit, Florije Shamolli, nuk ishte e gatshme të jep fjalën përfundimtare pasi sipas saj në 

PSRK, kanë qenë të angazhuar me rastin e kthimit jashtëzakonshëm të disa qytetarëve të 

Kosovës nga Siria.  

Seanca e fundit që ishte mbajtur në këtë rast është ajo e 3 majit 2019, ku prokuroria kishte 

kërkuar dënimin e të akuzuarve, kurse, mbrojtësit e të akuzuarve, kishin kërkuar lirimin e tyre 

nga akuza. Gjithashtu, mbrojtësi i të akuzuarit Esat Tahiri, kishte deklaruar se për njërën nga 

veprat penale që akuzohet i mbrojturi i tij, e që është “falsifikim i dokumentit” është arritur 

parashkrimi, andaj ai i kishte propozuar gjykatës që për atë vepër të shqiptojë aktgjykim 

refuzues.  

Pas 34 seancave gjyqësore, prej të cilave 20 ishin mbajtur dhe 14 ishin shtyrë, është caktuar që 

shpallja e aktgjykimit të mbahet më 20 maj 2019, duke mos respektuar afatin e përcaktuar me 

ligj, sipas të cilit shpallja e aktgjykimit duhet të bëhet tre ditë pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor. Më 20 maj, gjykatësi Beqir Kalludra, kishte vendosur që ish-kryetari i Komunës së 
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Skenderajt, Sami Lushtaku dhe të gjithë të akuzuarit e tjerë të lirohen nga akuzat që rëndonin 

mbi ta.26 

Sipas aktgjykimit të shpallur nga gjykatësi Kalludra, nuk është provuar se të akuzuarit kanë 

kryer veprat penale më të cilat ngarkohen. Kurse, ndaj Esat Tahirit dhe Milazim Lushtakut, 

ishte shpallur aktgjykim refuzues për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve, me 

arsyetimin se është arritur parashkrimi absolut. Të njëjtit ishin liruan sa i përket veprës penale 

të mashtrimit, kurse Tahiri edhe për shtytje për keqpërdorim të detyrës zyrtare.  

Gjykatësi Kalludra, në shpalljen e aktgjykimit ishte deklaruar edhe për dëmin në këtë rast, që 

sipas tij është diskutuar edhe në media. Ai kishte vlerësuar se nuk mund të qëndrojë një 

aktakuzë e cila nuk ka përcaktuar në mënyrë të saktë vlerën e dëmit, që i është shkaktuar 

buxhetit të shtetit. “Është fol edhe në media për dëmin, nëse e keni aktakuzën para vete faqja 

5 pika 5 , shuma 6 milion e 182 mijë, e njëjta faqe pika 3 është 100 mijë. Te pika tjetër është 

50.000 mijë. Ju lutem shumë, kjo nuk duhet me ndodh. 6 milion është vlera e tenderit, dëmi 

duhet te ishte diferenca mes kompanive. Nuk mund të qëndroj një aktakuzë e tillë diku 100 

mijë diku 6 milion”, kishte thënë gjykatësi në arsyetimin e tij pas shpalljes së aktgjykimit. 

Pas ankesës së PSRK-së, rasti ka kaluar në Gjykatën e Apelit.  

Dëmi i pretenduar: 6,182,609.76 euro.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 “Sami Lushtaku dhe të tjerët lirohen nga akuzat në rastin KEK 2”. Betimi për Drejtësi, 20 maj 2019 (Shih 

linkun:  https://betimiperdrejtesi.com/sami-lushtaku-dhe-te-tjeret-lirohen-nga-akuzat-ne-rastin-e-njohur-kek-2/) 

Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 

https://betimiperdrejtesi.com/sami-lushtaku-dhe-te-tjeret-lirohen-nga-akuzat-ne-rastin-e-njohur-kek-2/
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4. Rasti Durim Sheremeti etj.  

Gjykata Themelore në Pejë 

Numri i lëndës: PKR.nr.41/19 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Sami Sharaxhiu  

Prokuror/e: Agron Galani  

Të akuzuar: Durim Sheremeti; Gëzim Shala; Gëzim Lajqi; Ruzhdi Zhara; Ilir Kelmendi 

Veprat penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, “Mashtrim”  

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 346 ditë) 

 

Sipas aktakuzës së ngritur më 30 maj 2019, Durim Sheremeti akuzohet se ka nënshkruar 

raportin për pranimin e mallit, lidhur me tenderin për blerjen e makinës për mirëmbajtjen e 

barit artificial për Qendrën Sportive në Brestovik në Pejë, në vlerë prej 11 mijë e 929.41 euro, 

pa pasur mandat dhe kompetencë për të nënshkruar. Në aktakuzë thuhet se ai kishte nënshkruar 

pranimin e mallit në emër të Organit Mbikëqyrës –menaxherit të projektit Faik Zekaj, pa pasur 

kompetencë për këtë edhe pse me vendim të Kryetarit të Pejës, Gazmend Muhaxheri, menaxher 

i projektit për këtë tender ishte Faik Zekaj. 

Sipas aktakuzës, menaxheri i projektit për tender Faik Zekaj, kishte refuzuar të nënshkruajë 

këtë pranim, pasi ai kishte qenë në dijeni se makina e barit që është sjellë nga operatori 

ekonomik nuk është sipas projektit të kërkesës, parametrave dhe specifikave të përcaktuara në 

tender. Aktakuza përshkruan se makina e barit e sjellë nga operatori ekonomik, ishte në vlerë 

prej dymijë euro dhe me këtë veprim është dëmtuar buxheti i Komunës për shumën prej 

9.929.41 euro, duke i mundësuar përfitim operatorit ekonomik, këtu të pandehurit Ilir 

Kelmendi, shumën prej 9 mijë 929.41 euro. 

Dispozitivi i dytë i aktakuzës i ngarkon zyrtarët komunalë Gëzim Lajqi, Ruzhdi Zhara dhe 

Gëzim Shala, se me 19 shtator 2017, si zyrtarë komunalë në Komunën e Pejës, në cilësinë e 

anëtarëve të komisionit për pranimin e mallit, lidhur me tenderin për makinën e barit, me dashje 

nuk i përmbushin detyrat e tyre zyrtare. Sipas aktakuzës, ata pa pasur një vendim në formë të 

shkruar se janë caktuar anëtarë të komisionit për pranimin e mallit lidhur me tenderin 

“Kontratë, Blerja e Makinës për Mirëmbajtje të Barit Artificial për Qendrën Sportive 

Brestovik” dhe të njëjtit nuk kishin kontrolluar fare nëse malli (furnizimi) i pranuar i plotësonte 
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kushtet e specifikuara në kontratë dhe atë pa prezencën e menaxherit të projektit Faik Zekaj 

dhe pa prezencën e operatorit fitues, nënshkruajnë pranimin e mallit të makinës. 

Sipas aktakuzës, të pandehurit nënshkruajnë pranimin e mallit edhe pse kanë qenë në dijeni se 

ata duhet të bëjnë verifikimin nëse makina e barit e sjellë nga operatori ekonomik i plotësonte 

kushtet në kontratë dhe në vlerë monetare, me ç’rast i shkaktojnë dëm Komunës se Pejës, 9 

mijë e 929.41 euro, kurse përfitimin biznesmenit Ilir Kelmendi, në shumë prej 9 mijë 929.41 

euro. Kurse, i pandehuri Ilir Kelmendi, akuzohet nga Prokuroria Themelore në Pejë se ka kryer 

veprën penale të mashtrimit, ashtu që si pronar  firmës “Green Construcion-Shpk”, 

duke  paraqitur fakte të rreme të me qëllim të përfitimit ë kundërligjshëm të dobisë pasurore. 

Sipas aktakuzës, pasi i pandehuri Kelmendi kishte fituar tenderin nga Komuna e Pejës, ai nuk 

i përmbahet kushteve të tenderit ku në shënimin e Komunës së Pejës është paraparë vendi i 

origjinës së makinës të jetë Turqia dhe firma e makinës së barit të jetë prodhuese e “Uçegen 

Firça”, ashtu që ai nuk e ka sjellë makinën sipas kontratës së firmës “Uçegen Firça”, por të 

firmës “Alpina”, e cila sipas aktakuzës, makina e barit e sjellë nga i pandehuri ishte me çmim 

të tregut prej dy mijë euro dhe nuk ka ofruar as dorëzuar dëshmi për blerjen e makinës dhe me 

këtë veprim i ka shkaktuar dëm Komunës së Pejës, prej 9.929.41 euro. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me rastin trajtimin e rastit 

Kallëzimi penal në këtë rast ishte parashtruar nga ana e Policisë së Kosovës më 29 tetor 2018. 

Ndërsa, aktvendimi për fillim të hetimeve ishte nxjerrë më 26 shkurt 2019. Aktakuza ishte 

ngritur më 30 maj 2019. 

Shqyrtimi fillestar ishte caktuar fillimisht të mbahej më 29 gusht 2019, mirëpo kishte dështuar 

të mbahet pasi kishte munguar përfaqësuesi i Komunës së Pejës si palë e dëmtuar.27 Pas kësaj 

shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 1 tetor 2019, apo 93 ditë pas afatit ligjor prej 30 ditëve që 

parashihet të mbahet shqyrtimi fillestar pas ngritjes së aktakuzës.28 Kurse, shqyrtimi i dytë në 

këtë rast ishte mbajtur më 5 nëntor 2019. Pasi që shkalla e parë më 6 nëntor 2019, kishte 

refuzuar kërkesat për hudhje të aktakuzës, të akuzuarit ishin ankuar në Gjykatën e Apelit. 

Megjithatë, edhe shkalla e dytë e kishte lënë në fuqi aktakuzën.  

Pas vendimit të Apelit, shqyrtimi gjyqësor ishte caktuar të mbahet më 25 shkurt 2020, mirëpo 

seanca në fjalë ishte shtyrë me kërkesën e mbrojtjes së të akuzuarit Sheremeti i cili kishte 

                                                 
27 “Dështon të nis gjykimi ndaj shefit të kabinetit të Kryetarit të Pejës dhe tre zyrtarëve tjerë komunal” Betimi 

për Drejtësi, 27 gusht 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/deshton-te-nis-gjykimi-ndaj-shefit-te-

kabinetit-te-kryetarit-te-pejes-dhe-tre-zyrtareve-tjere-komunale/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 
28 “Gjykimi për blerjen e kosës për bari, shefi i kabinetit të Kryetarit të Pejës dhe të tjerët deklarohen të 

pafajshëm”. Betimi për Drejtësi, 1 tetor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-blerjen-e-

koses-per-bari-shefi-i-kabinetit-te-kryetarit-te-pejes-dhe-te-tjeret-deklarohen-te-pafajshem/) Qasur për herë të 

fundit, 8 maj 2020. 

https://betimiperdrejtesi.com/deshton-te-nis-gjykimi-ndaj-shefit-te-kabinetit-te-kryetarit-te-pejes-dhe-tre-zyrtareve-tjere-komunale/
https://betimiperdrejtesi.com/deshton-te-nis-gjykimi-ndaj-shefit-te-kabinetit-te-kryetarit-te-pejes-dhe-tre-zyrtareve-tjere-komunale/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-blerjen-e-koses-per-bari-shefi-i-kabinetit-te-kryetarit-te-pejes-dhe-te-tjeret-deklarohen-te-pafajshem/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-blerjen-e-koses-per-bari-shefi-i-kabinetit-te-kryetarit-te-pejes-dhe-te-tjeret-deklarohen-te-pafajshem/
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kërkuar më shumë kohë për të përgatitur mbrojtjen.29 Seancat tjera ishin caktuar për 2 dhe 3 

prill 2020, mirëpo edhe ato janë shtyrë shkaku i pandemisë së Covid-19.  

Dëmi i pretenduar: 9,929.41 euro  

Sekuestrimi dhe konfiskimi: Nuk ka informacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 “Kërkohet kohë për përgatitjen e mbrojtjes, shtyhet gjykimi ndaj zyrtarëve të Pejës”. Betimi për Drejtësi, 25 

shkurt 2020 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/kerkohet-kohe-per-pergatitjen-e-mbrojtjes-shtyhet-

gjykimi-ndaj-zyrtareve-te-pejes/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/kerkohet-kohe-per-pergatitjen-e-mbrojtjes-shtyhet-gjykimi-ndaj-zyrtareve-te-pejes/
https://betimiperdrejtesi.com/kerkohet-kohe-per-pergatitjen-e-mbrojtjes-shtyhet-gjykimi-ndaj-zyrtareve-te-pejes/
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5. Rasti Ismet Mazreku 

Gjykata Themelore në Gjakovë 

Numri i lëndës: PKR.nr.14/2019 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Nikollë Komani 

Prokuror/e: Ramiz Buxhala 

Të akuzuar: Ismet Mazreku 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Aktgjykimi i plotfuqishëm 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 424 ditë) 

 

 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, më 13 mars 2019 kishte ngritur aktakuzë ndaj Ismet 

Mazreku, i cili akuzohet se në cilësinë e personit zyrtar, shef i Shërbimeve Publike në Komunën 

e Malishevës, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij me 

qëllim të përfitimit të kundërligjshme të dobisë pasurore për vete apo tjetrin. 

Në aktakuzë thuhet se në kundërshtim me Ligjin për Prokurimin Publik, me rastin e inicimit të 

“kërkesës për furnizim me kabllo elektrike” për nevojat e fshatit Gajrak të Komunës së 

Malishevës, dhe menaxhimit të kontratës së prokurimit, në vlerë prej 8.728.90 euro, nga 

kompania N.T.SH “Leoni” me seli në Malishevë, të cilën edhe pse e ka pranuar, duke 

konfirmuar në bazë të raportit të 27 tetorit 2015, nuk vërtetohet se e njëjta është investuar në 

fshatin Gajrak te Komunës së Malishevës. 

Gjykata Themelore në Gjakovë, më 20 janar 2020, e kishte shpallur fajtor të akuzuarin Ismet 

Mazreku dhe të njëjtin e kishte dënuar me gjashtë (6) muaj burgim. Pas shpalljes së aktgjykimit, 

me pëlqimin e të akuzuarit dënimi me burgim i ishte zëvendësuar me gjobë në shumën prej 
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3400 euro. I akuzuari Mazreku ishte obliguar që të dëmtuarën, përkatësisht Komunës së 

Malishevës, t’ia kompensojë dëmin e shkaktuar në shumën prej 8,728.90 euro.30 

Gjetjet e IKD-së lidhur me rastin trajtimin e rastit 

Agjencia Kundër Korrupsion kishte ushtruar kallëzim penal ndaj të akuzuarit Mazreku më 23 

korrik 2018. Aktvendimi për fillim të hetimeve në këtë rast ishte nxjerrë më 22 gusht 2018. 

Ndërsa, aktakuza ishte ngritur nga ana e prokurorit Ramiz Buzhala më 13 mars 2019.  

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte caktuar të mbahej më 18 prill 2019, apo gjashtë (6) ditë 

pas afatit ligjor të paraparë. Megjithatë, edhe ajo seancë kishte dështuar të mbahet pasi kishte 

munguar mbrojtësi të akuzuarit.31 E njëjta, ishte mbajtur pastaj të nesërmen, me 19 prill 2019 

ku Mazreku ishte deklaruar i pafajshëm për akuzën me të cilën ngarkohej.  

Shqyrtimi i dytë ishte mbajtur më 25 maj 2019, ku mbrojtja kishte kërkuar hudhjen e aktakuzës, 

kërkesë kjo që ishte refuzuar nga ana e gjykatës. Shqyrtimi gjyqësor kishte filluar me 2 shtator 

2019 ndërsa deri në shpalljen e aktgjykimi ishin mbajtur pesë (5) seanca gjyqësore.  

Dëmi i pretenduar: 8,728.90 euro 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur kërkesë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 “Ish-zyrtari i Malishevës dënohet me 3400 euro gjobë për kabllon elektrike të vendosur në fshatin Gajrak”. 

Betimi për Drejtësi, 20 janar 2020 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtari-i-malisheves-denohet-

me-3400-euro-gjobe-per-kabllon-elektrike-te-vendosur-ne-fshatin-gajrak/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  
31 “Dështon seanca ndaj ish-Shefit të Shërbimeve Publike në Komunën e Malishevës”. Betimi për Drejtësi, 18 

prill 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/deshton-seanca-ndaj-ish-shefit-te-sherbimeve-publike-ne-

komunen-e-malisheves/) Qasur për herën e fundit më 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtari-i-malisheves-denohet-me-3400-euro-gjobe-per-kabllon-elektrike-te-vendosur-ne-fshatin-gajrak/
https://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtari-i-malisheves-denohet-me-3400-euro-gjobe-per-kabllon-elektrike-te-vendosur-ne-fshatin-gajrak/
https://betimiperdrejtesi.com/deshton-seanca-ndaj-ish-shefit-te-sherbimeve-publike-ne-komunen-e-malisheves/
https://betimiperdrejtesi.com/deshton-seanca-ndaj-ish-shefit-te-sherbimeve-publike-ne-komunen-e-malisheves/


50 

 

6. Rasti Islam Vrenezi etj.  

Gjykata Themelore në Gjakovë 

Numri i lëndës: PKR.nr.70/19 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Mentor Bajraktari 

Prokuror/e: Ramiz Buxhala 

Të akuzuar: Islam Vrenezi; Januz Krasniqi; Jakup Shurdhaj; Besnik Krasniqi; Valdete 

Morina; Qlirim Karaqica; Remzi Mazreku 

Veprat penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”; “Falsifikim i dokumentit 

zyrtar”; “Veprimtari e pandërgjegjshme ekonomike” 

Faza e procedurës: Shqyrtim fillestar 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 145 ditë) 

 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, më 17 dhjetor 2019, kishte ngritur aktakuzë me të cilën, i 

akuzuari Remzi Mazreku po ngarkohet me veprën penale “veprimtari e pandërgjegjshme 

ekonomike” nga neni 285, paragrafi 1 të KPRK-së. Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Gjakovë, i akuzuari Remzi Mazreku gjatë muajit tetor të vitit 2018, në Malishevë, në cilësi 

të operatorit ekonomik N.T “Flamuri”, me dashje ka shkelur ligjin e afarizmit, duke vepruar në 

kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit. Siç thuhet në aktakuzë, ai këtë e ka bërë në 

atë mënyrë që pasi që e ka fituar kontratën më 29 tetor 2018, nga Komuna e Malishevës për 

kryerjen e punimeve të kanalizimit në fshatin Balincë dhe lagjen “Veselaj” të Malishevës, nuk 

i kanë përmbushur kushtet e kërkuara sipas kontratës, duke mos i kryer punimet sipas kritereve 

të kërkuara në kontratë, ashtu që janë vendosur gypa të plastikës, jo të brinjëzuara, nuk është 

mbuluar me dhe të gërmuar gypi PE/315 i vendosur dhe i përforcuar për betoni, në gjatësi 12 

metra, puseta nuk është mbuluar me kapakë betoni, nuk janë vendosur kapakët metalik gizës 

/600 me kapacitet 40 ton, nuk është bërë rregullimi i vendpunishtes pas përfundimit të 

punimeve, si dhe punë tjera të pakryera, me ç’rast Komunës së Malishevës i ka shkaktuar dëm 

në shumën prej 9,870.18 euro. 

Sipas aktakuzës, më 16 nëntor 2018, në Malishevë, i akuzuari tjetër, Januz Krasniqi në cilësinë 

e kryetarit, ndërsa të akuzuarit Jakup Shurdhaj dhe Besnik Krasniqi në cilësinë e anëtarëve të 

Komisionit për pranimin e punimeve në rrjetin e kanalizimit në fshatin Balincë dhe lagjen 
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“Veselaj” të Malishevës, të caktuar sipas vendimit të kryetarit të Komunës së Malishevës të 

15.11.2018, në dokumentin zyrtar- Raportin e Pranimit Teknik të 16.11.2018, kanë shënuar të 

dhëna të rreme duke vërtetuar se është përmbushur kontrata me operatorin ekonomik N.T 

“Flamuri”, sipas përmasave dhe kontratës së kontraktuar, dhe projekti i kanalizimit i plotëson 

kushtet për përdorim, sipas kritereve të kërkuara me kontratën e lidhur në mes të Komunës së 

Malishevës dhe N.T “Flamuri” edhe pse punët në vendpunishte nga operatori ekonomik nuk 

janë kryer siç janë përshkruar në dispozitivin një të aktakuzës. Për këtë, po akuzohen se kanë 

kryer veprën penale “falsifikimi i dokumentit zyrtar”, nga neni 434 parag.1 lidhur me nenin 31 

të KPRK-së. 

Sipas aktakuzës, më 9 nëntor 2018 në Malishevë, i akuzuari Islam Vranezi në cilësinë e 

Drejtorit të Urbanizmit në Komunën e Malishevës, dhe e akuzuara Valdete Morina, në cilësinë 

e menaxheres së projektit të kanalizimit në fshatin Balincë dhe lagjen “Veselaj”, në dokumentin 

zyrtar-Raportin e Kryerjes së Punimeve, kanë shënuar të dhëna të rreme  duke  vërtetuar se pas 

daljes në terren në fshatin Balincë dhe lagjen “Veselaj” janë realizuar punimet në bazë të 

projektit të kontratës dhe planit dinamik nga operatori ekonomik N.T “Flamuri”, duke 

rekomanduar që operatori ekonomik në fjalë t’i bëhet pagesa për realizimin e këtyre punimeve 

në shumën prej 9,870.18, edhe pse e pandehura Morina ishte në pushim vjetor nuk kishte dalë 

në vendpunishte edhe pse punët në terren nga operatori ekonomik nuk janë kryer siç janë 

përshkruar në dispozitivin një të aktakuzës. Për këtë, po akuzohen se kanë kryer veprën penale 

“falsifikim i dokumentit zyrtar”, nga neni 434, paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

Ndërsa, sipas aktakuzës, i akuzuari Qlirim Karaqica po akuzohet se më 12 shkurt 2018, në 

cilësinë e zyrtarit në Drejtorinë për Urbanizëm në Malishevë ka keqpërdorur detyrën e tij 

zyrtare, duke i tejkaluar kompetencat e tij, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore në mënyrë 

të kundërligjshme për vete dhe për të tjerët. Siç thuhet në aktakuzë, ai këtë e ka bërë në atë 

mënyrë që duke vepruar në kundërshtim me  nenin 9 të Ligjit për Prokurimin Publik, edhe pse 

ishte i obliguar që para se të bëjë paramasën dhe parallogarinë të del në terren dhe të shikojë 

terrenin ku do të kryhen punimet, i pandehuri e bën paramasën dhe parallogarinë për shpurje 

horizontale të rrugës për kalimin e gypit të kanalizimit apo të ujërave atmosferike në gjatësi 

prej 55 metra, duke bërë parallogarinë prej 3500 euro tek nënkalimi në vendin ku ka ekzistuar 

shpurja horizontale edhe më parë, me ç’rast Komunës së Malishevës i ka shkaktuar dëm 

material rreth 3500 euro. Për këtë, po akuzohet se ka kryer veprën penale “keqpërdorimi i 

pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422,  paragrafi 1 pika 2.1 të KPRK-së. 

Në shqyrtimi fillestar të mbajtur më 25 shkurt 2020, të gjithë të akuzuarit kishin mohuar akuzat 

me të cilat ngarkohen. Në këtë seancë, mbrojtësi i të akuzuarit Mazreku kishte propozuar që 

lënda për sa i përket të mbrojturit të tij të shkojë në procedurë të ndërmjetësimit mirëpo, një 

kërkesë e tillë ishte kundërshtuar nga ana e prokurorit Bajraktari me arsyetimin se vepra penale 
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për të cilën akuzohet Mazreku, nuk hyn në kuadër të veprave penale për të cilat mund të shkohet 

në ndërmjetësim. Pas kundërshtimit të prokurorit, propozimi i mbrojtjes ishte refuzuar.32  

Gjetjet e IKD-së lidhur me rastin trajtimin e rastit 

Lidhur me këtë rast, Policia e Kosovës kishte ushtruar kallëzim penal më 29 mars 2019. 

Aktvendimi për fillim të hetimeve nga ana e prokurorisë ishte nxjerr më 21 maj 2019.  

Prokurori Ramiz Buzhala, e kishte ngritur aktakuzën për këtë rast më 17 dhjetor 2019. 

Shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 25 shkurt 2020, apo 39 ditë pas afatit ligjor prej 30 ditë 

brenda të cilit duhet të mbahet shqyrtimi fillestar pas ngritjes së aktakuzës.  

Dëmi i pretenduar: 13,370.18 euro 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur kërkesë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 “Drejtori i Urbanizmit në Malishevë dhe zyrtarët tjerë komunal mohojnë akuzat për korrupsion” Betimi për 

Drejtësi, 25 shkurt 2020 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/drejtori-i-urbanizmit-ne-malisheve-dhe-

zyrtaret-e-tjere-komunale-mohojne-akuzat-per-korrupsion/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/drejtori-i-urbanizmit-ne-malisheve-dhe-zyrtaret-e-tjere-komunale-mohojne-akuzat-per-korrupsion/
https://betimiperdrejtesi.com/drejtori-i-urbanizmit-ne-malisheve-dhe-zyrtaret-e-tjere-komunale-mohojne-akuzat-per-korrupsion/
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7. Rasti Teuta Kryeziu etj.   

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Numri i lëndës: PKR.nr.217/15 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Violeta Namani 

Prokuror/e: Dulina Hamiti 

Të akuzuar: Teuta Kryeziu; Ramadan Gashi; Gani Koliqi; Isuf Cikaqi; Nesim Morina; 

Bejtullah Pira; Isa Rudaku 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”;  

Faza e procedurës: Shqyrtim fillestar 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 1,822 ditë) 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 15 prill 2015 kishte ngritur aktakuzë sipas të cilës, të 

pandehurit po akuzohen se në cilësinë e personave zyrtarë në MBPZHR, kanë keqpërdorur 

detyrën apo autoritetin zyrtar. Aktakuza thotë se Teuta Kryeziu, ushtruese e detyrës së drejtorit 

të Prokurimit, si dhe Isuf Cikaqi, Nesim Morina, Bejtulah Pira, Isah Rudaku dhe Ramadan 

Gashi, anëtarë të komisionit për vlerësimin e tenderit si dhe Gani Koliqi, zyrtar certifikues në 

MBPZHR, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete ose për tjetrin 

kanë shpërdorur pozitën e tyre zyrtare. 

Sipas aktakuzës, Kryeziu ka vendosur për dhënien e kontratës duke pranuar rekomandimet e 

komisionit vlerësues të tenderit për furnizim me material të hardhisë, të datës 27 shkurt 2009, 

e që e pandehura ka nënshkruar kontratën me operatorin ekonomik KBT “Agronomi” më 17 

mars 2009 në vlerë prej 460.000.00 euro edhe pse për këtë aktivitet prokurimi nuk kanë marr 

pjesë tre operatorë ekonomikë të përgjegjshëm. Sipas aktakuzës, të pandehurit Isuf Cikaqi, 

Nesim Morina, Bejtullah Pira, Isa Rudaku dhe Ramadan Gashi, si anëtarë të komisionit 

vlerësues të tenderit nuk kanë respektuar kriteret e përshtatshmërisë të përcaktuar në dosjen e 

tenderit. 

Tutje, thuhet se të pandehurit e lartcekur, kanë rekomanduar raportin e vlerësimit të datës 24 

shkurt 2009, të cilën e ka nënshkruar më 27 shkurt 2009, kanë rekomanduar që me kontratë të 

shpërblehej operatori ekonomik KBT “Agronomi” edhe pse të njëjtit i ka munguar lista me të 

cilën specifikohen të gjitha furnizimet kryesore të rëndësishme të operatorit ekonomik të 

realizuara në tri vitet e shkuara. Gjithashtu, në aktakuzë thuhet se në aktivitet të prokurimit nuk 
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kanë qenë tre operatorë ekonomikë të përgjegjshëm dhe kanë rekomanduar që të shpërblehet 

me kontratë operatori ekonomik KBT “Agronomi”. 

Gani Koliqi, sipas aktakuzës, ka kryer pagesën për furnizim me material fidanor të hardhisë në 

vlerë prej 460.000.00, mjete të cilat janë derdhur në xhirollogarinë e operatorit ekonomik KBT 

“Agronomi” edhe pse nuk janë zbatuar procedurat e prokurimit në paluajtshmërinë, në Ligjin 

për Prokurim Publik, me ç’rast buxhetit të Republikës së Kosovës i kanë shkaktuar dëm të 

konsiderueshëm material. 

 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Agjencia Kundër Korrupsion kishte ushtruar kallëzim penal për këtë rast më 6 dhjetor 2010, 

kurse aktvendimi për fillim të hetimeve ishte nxjerrë më 13 maj 2013. Aktakuza ishte ngritur 

më 15 prill 2015.  

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte caktuar të mbahet fillimisht më 23 prill 2018, apo dy (2) 

vjet e 11 muaj pas afatit ligjor prej 30 ditë brenda të cilit është paraparë të mbahet shqyrtimi 

fillestar pas ngritjes së aktakuzës. Mirëpo, edhe ajo seancë kishte dështuar të mbahet pasi kishin 

munguar dy (2) të akuzuar. Pas kësaj, shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 7 qershor 2018, ku 

të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm. Shqyrtimi i dytë për këtë rast ishte caktuar të mbahet 

pastaj fillimisht më 5 nëntor 2018 si dhe me 27 nëntor 2018, mirëpo edhe ato seanca kishin 

dështuar të mbahen në mungesë së të akuzuarve.  

Pasi që kryetari i trupit gjykues, Vehbi Kashtanjeva ishte pensionuar, rasti kishte kaluar tek 

gjykatësja, Violeta Namani. E njëjta kishte caktuar të mbahej shqyrtimin fillestar më 21 janar 

2019, por edhe ajo seancë kishte dështuar të mbahej pasi kishin munguar dy (2) akuzuar. 

Përfundimisht, shqyrtimi fillestar ishte mbajtur 30 janar 2019.33 

Për shkak të neglizhencës së gjykatës si dhe mungesës së të akuzuarve në disa seanca, ky rast 

tashmë edhe ka arritur afatin e parashkrimin absolut. Veprime e të akuzuarve që janë përshkruar 

në aktakuzë i takojnë vitit 2009, ndërsa të akuzuarit ngarkohen me veprën penale të 

keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, e cila vepër dënohet deri në pesë (5) vjet burgim.  

Sipas Kodit Penal, ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së 

afatit të parashkrimit. Duke qenë se veprat penale me të cilat ngarkohen të akuzuarit, kanë 

paraparë dënime deri në 5 vjet burgim, afati i parashkrimit të tyre është po ashtu, 5 vjet. Në 

këtë rast, nga viti 2009 kur dyshohen se janë kryer veprat penale e deri më tani në vitin 2020, 

kanë kaluar më shumë se 10 vjet.  

Dëmi i pretenduar: I pa përcaktuar 

                                                 
33 “Sërish deklarohen të pafajshëm zyrtarët e MBPZHR-së që akuzohen për keqpërdorime në tenderin për furnizim 

me material të hardhisë”. Betimi për Drejtësi, 30 janar 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/serish-

deklarohen-te-pafajshem-zyrtaret-e-mbpzhr-se-qe-akuzohen-per-keqperdorime-ne-tenderin-per-furnizim-me-

material-te-hardhise/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/serish-deklarohen-te-pafajshem-zyrtaret-e-mbpzhr-se-qe-akuzohen-per-keqperdorime-ne-tenderin-per-furnizim-me-material-te-hardhise/
https://betimiperdrejtesi.com/serish-deklarohen-te-pafajshem-zyrtaret-e-mbpzhr-se-qe-akuzohen-per-keqperdorime-ne-tenderin-per-furnizim-me-material-te-hardhise/
https://betimiperdrejtesi.com/serish-deklarohen-te-pafajshem-zyrtaret-e-mbpzhr-se-qe-akuzohen-per-keqperdorime-ne-tenderin-per-furnizim-me-material-te-hardhise/
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Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka informacion 

8. Rasti Vehbi Braha   

Gjykata Themelore në Mitrovicë  

Numri i lëndës: PKR.nr.117/2018 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Bekim Veliqi 

Prokuror/e: Njazi Rexha 

Të akuzuar: Vehbi Braha 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”;  

Faza e procedurës: Ankesë në Gjykatën e Apelit 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 557 ditë) 

 

 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë më 31 tetor 2018, kishte ngritur aktakuzë me të cilën Vehbi 

Braha, po akuzohet se në cilësinë e zyrtarit të lartë financiar në Kompaninë Rajonale të 

Ujësjellësit në Mitrovicë, ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare në 

vazhdim. 

Sipas aktakuzës, më 8 gusht 2014, në cilësinë e zyrtarit të lartë financiar në këtë kompani, ka 

tejkaluar kompetencat e tij zyrtare, duke i lejuar Driton Abazit blerjen e dy gomave të 

brendshme të ekskavatorit dhe mjete të tjera në vlerë prej 1.784.00 euro në D.P.Z “Merovci” 

në Mitrovicë, pa procedurë të prokurimit, në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik, ku 

përcaktohet se furnizimet/shërbimet mund të paguhen më para të gatshme kur vlera e tyre nuk 

e tejkalon totalin prej 100 euro. 

Ndërkaq, në pikën II të aktakuzës, ai akuzohet se më 15 korrik 2014,  në cilësinë e njëjtë zyrtare, 

në bazë të kontratës për shërbime të telefonisë mobile të nënshkruar ndërmjet kompanisë 

“IPKO” dhe Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit në Mitrovicë, si abonues, nga “IPKO” është 

bërë dorëzimi i gjashtë telefonave të llojit “Samsung Galaxy S4” dhe 200 telefona të llojit 

13.01.2020 
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“Samsung E 1200” në vlerë totale prej 6.102.00 euro, në kuadër të marrëveshjes së arritur, pa 

procedurë të prokurimit në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik nr.04/L-42, ku 

përcaktohet se furnizimet/shërbimet mund të paguhen në para të gatshme kur vlera e tyre nuk 

e tejkalon totalin prej 100 euro. 

Pas mbajtjes së pesë (5) seancave gjyqësore, Gjykata Themelore në Mitrovicë, më 13 janar 

2020, e kishte shpallur fajtor dhe e kishte dënuar me 2,000 euro të akuzuarin Braha. Fillimisht, 

i akuzuari Braha ishte dënuar me gjashtë (6) muaj burg, mirëpo me kërkesën e tij, gjykata ia ka 

zëvendësuar dënimin me burg në dënim me gjobë. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Policia e Kosovës më 15 shkurt 2016 kishte ushtruar kallëzim penal ndaj të akuzuarit Braha. 

Më 13 qershor 2018, prokuroria kishte nxjerrë aktvendim për fillim të hetimeve ndaj tij. Kurse, 

më 31 tetor 2018, prokuroria kishte ngritur aktakuzën ndaj Brahës.  

Shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 17 janar 2019, apo 47 ditë pas afatit ligjor prej 30 ditë, 

brenda të cilit duhet të mbahet shqyrtimi fillestar pas ngritjes së aktakuzës. 

Në këtë rast, prokurori Njazi Rexha, kishte rikualifikuar veprën penale nga dy vepra të 

keqpërdorimit të detyrës zyrtare, në atë të keqpërdorimit të detyrës zyrtare në vazhdim. 

Dëmi i pretenduar: IPKO ka hequr dorë nga kërkesa pasurore juridike, ndërsa K.R.U 

Mitrovica, është udhëzuar në kontest civil (nuk ka pasur saktësim të vlerës së dëmit) 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka pasur kërkesë.  
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9. Rasti Hasan Shala etj.    

Gjykata Themelore në Mitrovicë  

Numri i lëndës: PKR.nr. 82/16 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Beqir Halili 

Prokuror/e: Ismet Ujkani 

Të akuzuar: Hasan Shala dhe Sanije Ahmeti. 

Veprat penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”; “Mashtrimi në detyrë” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 1,395 ditë) 

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, të ngritur më 15 korrik 2016, Hasan 

Shala, në cilësinë e drejtorit të Urbanizimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit në Komunën e 

Skenderajt, si dhe Sanije Ahmeti si inxhiniere e arkitekturës në këtë drejtori, po akuzohen 

se  duke shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar kanë tejkaluar kompetencat e tyre me qëllim 

që të përfitojë dobi pasurore personi tjetër dhe atë organizata e biznesit NNSH” ILEAA-GR”. 

Bazuar në aktakuzë, e akuzuara Sanije Ahmeti si mbikëqyrëse e punimeve të projektit për 

rregullimin e parkut “Te pishat” në Skenderaj më 28 shtator 2011, ka kërkuar nga zyra e 

prokurimit që të bëhet riformatimi- ndryshimi i pozicioneve të parapara me kontratën numër 

643-11-033-521 të datës 21 korrik 2011. Kontratë, kjo e cila sipas aktakuzës, ishte e nënshkruar 

në mes Komunës së Skenderajt dhe kompanisë NNSH” ILEAA-GR” në Skenderaj, për 

rregullimin e pishave të parkut në Skenderaj në vlerë prej 88.004,00 euro. 

Kurse, i akuzuari Hasan Shala, sipas aktakuzës, më 4 tetor 2011, ka marr vendim me anë të së 

cilit është aprovuar kërkesa, duke ndryshuar pozicionet e punës së rrethojës të parapara me 

kontratë me zëvendësimin e platosë më kubeja dhe murit mbrojtës për punime në terren edhe 

pse kompania NNSH” ILEAA-GR” kishte filluar realizimin e punëve sipas kontratës. Në 

vazhdim të aktakuzës, thuhet se ndryshimi i pozicioneve në paramasë nuk lejohet dhe se 

implementimi është dashur të bëhet në pajtim me kushtet e përcaktuara me kontratën e 

nënshkruar dhe asnjë kusht i kontratës nuk duhej ndryshuar pas nënshkrimit të saj. 

Me këtë organi i akuzës i ngarkon me veprën penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritet 

zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
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Përveç kësaj, Sanije Ahmeti akuzohet edhe se si inxhiniere e arkitekturës në Drejtorinë për 

Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit në Komunën e Skenderajt, me qëllim të përfitimi të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo kompaninë NNSH” ILEAA-GR” në Skenderaj 

ka bërë prezantimin e rremë të raporteve të datës 12 dhjetor 2011, mbi përfundimin e punëve 

në rregullimin e parkut te pishat në Skenderaj duke cekur se punët janë kryer ashtu siç është 

paraparë me kontratë. Në aktakuzë thuhet se e akuzuara në fjalë ka vënë në lajthim personat e 

autorizuar zyrtar në kryerjen e pagesave në shumën prej 80.190,00 euro, si dhe në shumën prej 

7.814,00 euro edhe pse kompania NNSH “ILEAA-GR” nuk i kishte përfunduar punët ashtu siç 

ishte paraparë me kontratë. Me këtë, po akuzohet se ka kryer veprën penale “mashtrimi në 

detyrë”, nga neni 341, paragrafi 3, lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Përkohshëm të 

Kosovës, në bashkim real me veprën penale si nën pikën 1 të dispozitivit. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Agjencia Kundër Korrupsion kishte ushtruar kallëzim penal në këtë rast më 23 prill 2013, 

kurse, prokuroria kishte nxjerr aktvendim për fillim të hetimeve më 30 mars 2015. 

Aktakuza në gjykatë ishte ngritur në gjykatë më 18 korrik 2016.  

Shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 14 janar 2019, apo 879 ditë pas afatit ligjor prej 30 ditë 

brenda të cilit duhet të mbahet shqyrtimi fillestar pas ngritjes së aktakuzës.34 Deri më tani, në 

këtë rast janë mbajtur edhe tri (3) seanca tjera, kurse një (1) kishte dështuar të mbahet për shkak 

të trajnimeve në të cilat kishin qenë të caktuar gjyqtarët.  

Dëmi i pretenduar: Nuk është saktësuar 

 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka kërkesë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 “Ish-drejtori i Urbanizmit në Skënderaj dhe zyrtarja komunale deklarohen të pafajshëm për korrupsion”. Betimi 

për Drejtësi, 14 janar 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/ish-drejtori-i-urbanizmit-ne-skenderaj-dhe-

zyrtarja-komunale-deklarohen-te-pafajshem-per-korrupsion/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 

https://betimiperdrejtesi.com/ish-drejtori-i-urbanizmit-ne-skenderaj-dhe-zyrtarja-komunale-deklarohen-te-pafajshem-per-korrupsion/
https://betimiperdrejtesi.com/ish-drejtori-i-urbanizmit-ne-skenderaj-dhe-zyrtarja-komunale-deklarohen-te-pafajshem-per-korrupsion/
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10. Rasti Ahmet Bahtjari etj.  

Gjykata Themelore në Prizren 

Numri i lëndës: PKR.nr.42/19 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Raima Elezi 

Prokuror/e: Mehdi Sefa 

Të akuzuar: Ahmet Bahtjari; Avni Nebiu; Selajdin Vehbi 

Veprat penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”; “Konflikt interesi” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 345 ditë) 

Prokuroria Themelore në Prizren, më 3  qershor 2019, ka ngritur aktakuzë ndaj Avni Nebiu 

dhe Selajdin Vehbi, të cilët i ngarkon me veprën penale të keqpërdorimit të detyrës apo 

autoritetit zyrtar, ndërsa Ahmet Bahtjarin, përveç për keqpërdorim të detyrës zyrtare, akuzohet 

edhe për konflikt të interesit. Sipas aktakuzës, Ahmet Bahtijari akuzohet se gjatë periudhës 

2004, e deri më 2017, në cilësinë e Drejtorit të Financave në Komunën e Dragashit, nuk i ka 

përmbushur detyrat apo autoritetin zyrtar, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për servisin 

“Menti”, pronar i të cilit është djali i tij, Armend Bahtjari.Në aktakuzë thuhet se kjo ka ndodhur 

në atë mënyrë që i pandehuri Bahtijari, i ka mundësuar lidhjen e marrëveshjes me Kuvendin 

Komunal të Dragashit për dhënie në shfrytëzim të pronës komunale, parcelën në sipërfaqe prej 

122 m2, dhe e nënshkruan urdhërpagesën e servisimit të automjeteve zyrtare në servisin 

“Menti”, në bazë të faturave edhe pse Kuvendi Komunal i Dragashit, ka pasur kontratë me 

operatorin ekonomik për servisim “LML”, për rregullimin e automjeteve, kështu që i mundëson 

djali të tij dobi pasurore si pronar i servisit “Menti”, për vitin 2015, shumën prej 3069 euro, për 

vitin 2016, shumën prej 712 euro, dhe për vitin 2017, shumën prej 1532 euro, duke dëmtuar 

kështu operatorin ekonomik “LML”, e cila ka pasur kontratë për servisimin e automjeteve të 

Komunës së Dragashit. 

Me këtë, akuzohet se ka kryer veprën penale “keqpërdorim i detyrës zyrtare apo autoritetit 

zyrtar”, nga neni 422 par.1 lidhur me par.2 nënpar.2.4 të KPRK-së. 

Në proces 

Aktgjykimi 

shkallës së 

parë 

Aktakuza 

03.06.2019 

Shqyrtimi 

fillestar 

16.07.2019 

Shqyrtimi 

i dytë 

Shqyrtimi 

kryesor 

27.01.2020 

Numri i 

seancave të 

caktuara 

 
Jashtë 

afatit ligjor 

Jashtë afatit 

ligjor  
123 ditë pas 

shqyrtimit të 

dytë 

4 të 

mbajtura, 3 

të shtyra 

7 seanca  26.09.2019 
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Gjithnjë sipas aktakuzës, Bahtjari akuzohet se në periudhën e njëjtë kohore, në cilësinë e 

drejtorit të Financave në Komunën e Dragashit, personalisht merr pjesë në çështje zyrtare në 

të cilën anëtari i familjes-djali i tij, Armend Bahtjari ka interes financiar, në atë mënyrë që e 

nënshkruan urdhërpagesën e servisimit të automjeteve zyrtare në servisin “Menti” dhe, kështu 

i mundëson djali të tij, dobi pasurore si pronar i servisit “Menti”, për vitin 2015, shumën prej 

3069 euro, për vitin 2016, shumën prej 712 euro dhe për vitin 2017, shumën prej 1532 euro. 

Me këtë, akuzohet se ka kryer veprën penale “konflikt i interesit”, nga neni 424 paragraf 1 të 

KPRK. 

Ndërsa, sipas aktakuzës, Avni Nebiu dhe Selajdin Vehbi, akuzohen se gjatë periudhës nëntor 

2014, e deri në kohë të pacaktuar, në cilësi të personave zyrtar të Komunës së Dragashit, Avni 

Nebiu, zyrtar autorizues i pagesave, ndërsa Selajdin Vehbi, zyrtar certifikues, duke mos i 

përmbushur detyrat zyrtare apo autoritetin zyrtar, kanë tejkaluar kompetencat me qëllim të 

përfitimit të dobisë pasurore për servisin “Menti”, pronar i të cilit është djali i drejtorit të 

Financave në Komunën e Dragashit. 

Në aktakuzë thuhet se të pandehurit Avni Nebiu dhe Selajdin Vehbi, nënshkruajnë 

urdhërpagesat e servisimit të automjeteve zyrtare, në servisin “Menti”, në bazë të faturave edhe 

pse Kuvendi Komunal i Dragashit, ka pasur kontratë me operatorin ekonomik “LML” për 

rregullimin e automjeteve, kështu që i mundëson dobi pasurore pronarit të servisit “Menti”, për 

vitin 2015 shumën prej 3069 euro, për vitin 2016, shumën prej 712 euro dhe për vitin 2017, 

shumën prej 1532 euro, duke dëmtuar kështu operatorin ekonomik “LML”, e cila ka pasur 

kontratë për servisimin e automjeteve të Komunës së Dragash. Me këto veprime, ata akuzohen 

se kanë kryer veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 par.1 

lidhur me par.2 nënpar.2.4 të KPRK-së.  

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Policia e Kosovës kishte ushtruar kallëzim penale lidhur me këtë rast më, 21 maj 2019. Kurse, 

aktakuza në gjykatë ishte ngritur më 3 qershor 2019.  

Shqyrtimi fillestar ishte caktuar të mbahej fillimisht më 19 qershor 2019, brenda afatit të 

paraparë ligjor. Mirëpo, kjo seancë kishte dështuar të mbahet pasi që prokuroria kishte dështuar 

të furnizojë me shkresat e lëndës të akuzuarit.35 

Pas kësaj, shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 16 korrik 2019, ku të gjithë të akuzuarit ishin 

deklaruar të pafajshëm lidhur me akuzat me të cilat ngarkohen.  

Shqyrtimi i dytë ishte caktuar të mbahet më 19 shtator 2019, jashtë afatit të paraparë ligjor 

mirëpo edhe kjo seancë kishte dështuar pasi kishte munguar prokurori.36 Ky shqyrtim ishte 

                                                 
35 “Dështon gjykimi për korrupsion ndaj ish-drejtorit dhe dy zyrtarëve të Komunës së Dragashit”, Betimi për 

Drejtësi, 19 qershor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/deshton-gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-

drejtorit-dhe-dy-zyrtareve-tjere-te-komunes-se-dragashit/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 
36 “Mungon prokurori, dështon gjykimi për korrupsion ndaj ish-drejtorit dhe dy zyrtarëve tjerë të Komunës së 

Dragashit”. Betimi për Drejtësi, 19 shkurt 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurori-

https://betimiperdrejtesi.com/deshton-gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-drejtorit-dhe-dy-zyrtareve-tjere-te-komunes-se-dragashit/
https://betimiperdrejtesi.com/deshton-gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-drejtorit-dhe-dy-zyrtareve-tjere-te-komunes-se-dragashit/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurori-deshton-gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-drejtorit-dhe-dy-zyrtareve-tjere-te-komunes-se-dragashit/
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mbajtur pastaj me 26 shtator 2019. Në këtë seancë, pas leximit të aktakuzës nga prokurori i 

rastit Mehdi Sefa, gjyqtarja Raime Elezi, kishte marrë vendim që të bëhet plotësimi aktakuzës. 

Në seancën e mbajtur më 7 tetor 2019, prokurori Sefa, kishte bërë plotësimin e aktakuzës duke 

thënë se sa i përket dispozitivit të parë dhe të tretë pas emrit Ahmet Bahtijari, shtohet “në 

kundërshtim me nenin 26 të Rregullores 01/2013 për shpenzimin e parasë publike”. 

Pas konfirmimit të aktakuzës, lidhur me këtë rast ishin mbajtur edhe dy seanca tjera gjyqësore, 

më 27 janar 2020 dhe 6 mars 2020.  

Dëmi i pretenduar: 5,313 euro. 

Konfiskim dhe sekuestrim: Nuk ka kërkesë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
deshton-gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-drejtorit-dhe-dy-zyrtareve-tjere-te-komunes-se-dragashit/) Qasur për 

herën e fundit, 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurori-deshton-gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-drejtorit-dhe-dy-zyrtareve-tjere-te-komunes-se-dragashit/
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11. Rasti Almir Saiti etj.  

Gjykata Themelore në Prizren 

Numri i lëndës: PKR.nr.26/19 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Xheladin Osmani 

Prokuror/e: Genc Nixha 

Të akuzuar: Almir Saiti; Refki Musbeg; Muhamet Bajrami; Drenusha Behluli Mehmeti;  

Hatixhe Përzhella 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 390 ditë) 

Prokuroria Themelore në Prizren, më 16 prill 2019, ka ngritur aktakuzë ndaj Almir Sahiti, Refki 

Muzbeg, Muhamet Bajrami, Hatixhe Përzhella dhe Drenusha Behluli-Mehmeti për veprën 

penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas aktakuzës, Almir Saiti akuzohet se 

gjatë periudhës 2010, e deri më 22 tetor 2015, duke mos i përmbush detyrat zyrtare me qëllim 

të përfitimit të dobisë pasurore për veten apo për tjetrin, i shkakton dëm buxhetit të Komunës 

së Prizrenit. 

Në aktakuzë thuhet se kjo ka ndodhur në atë mënyrë që i caktuar si menaxher-drejtor i projektit 

për ndërtimin e Shtëpisë së Kulturës në fshatin Zhur, ku për fazën e parë ka qenë i përcaktuar 

operatori ekonomik “Alkom-Konstruksin” nga Prizreni, punime të cilat nuk janë kryer sipas 

pozicioneve të paracaktuar, pa mbajtur librin ndërtimor dhe pa pranimin e punimeve për punët 

e zbatuara, ka lejuar ekzekutimin e pagesave duke nënshkruar procesverbalet për lejimin e 

kryerjes së pagesave në gjashtë raste për këtë kompani, në shumë të përgjithshme prej 

324.623.82 euro. Në aktakuzë thuhet se i akuzuari Saiti edhe pse është vërtetuar se pozicionet 

nuk janë punuar si duhet ashtu siç kanë qenë të parapara sipas kontratës edhe për fazën e dytë 

për të cilën ka qenë i kontraktuar operatori ekonomik “Elshani” nga fshati Metvec, Komuna e 

Prizrenit, punime të cilat nuk janë kryer sipas pozicioneve të paracaktuar, pa mbajtur librin 

ndërtimor dhe pa pranimin e punimeve për punët e zbatuara, ka lejuar ekzekutimin e pagesave 

duke nënshkruar procesverbalet për lejimin e kryerjes së pagesave në 15 raste për këtë 

kompani, në shumë të përgjithshme prej 573,154.90 euro, të përshkruar në hollësisht sikurse 

në ekspertizën financiare të ekspertit financiar Hamid Kastrati. 

Në proces 

Aktgjykimi 

shkallës së 

parë 

Aktakuza 

16.04.2019 

Shqyrtimi 

fillestar 

09.07.2019 

Shqyrtimi 

i dytë 

Shqyrtimi 

kryesor 

10.10.2019 

Numri i 

seancave të 

caktuara 

 
Jashtë 

afatit ligjor 

Brenda 

afatit ligjor  
56 ditë pas 

shqyrtimit të 

dytë 

3 të 

mbajtura, 3 

të shtyra 

6 seanca 15.08.2019 
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Ndërsa, sipas aktakuzës, Refki Musbeg akuzohet se gjatë periudhës 22 tetor 2009, e deri më 30 

qershor 2011, duke mos i përmbush detyrat zyrtare me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore 

për veten apo për tjetrin, i shkakton dëm buxhetit të Komunës së Prizrenit. Ai akuzohet se si 

person i caktuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, si organ mbikëqyrës i projektit për 

ndërtimin e Shtëpisë së Kulturës në fshatin Zhur, ku për fazën e parë ka qenë i përcaktuar 

operatori ekonomik “Alkom-Konstruksin” nga Prizreni, punime të cilat nuk janë kryer sipas 

pozicioneve të paracaktuar, pa mbajtur librin ndërtimor dhe pa pranimin e punimeve për punët 

e zbatuara, ka lejuar ekzekutimin e pagesave duke nënshkruar procesverbalet për lejimin e 

kryerjes së pagesave në gjashtë raste për këtë kompani, në shumë të përgjithshme prej 

324,623.82 euro, të përshkruara më hollësisht sikurse në ekspertizën financiare të ekspertit 

financiar Hamid Kastrati, 

Në aktakuzë thuhet se edhe pse është vërtetuar se punimet nuk ishin kryer si duhet dhe siç kanë 

qenë të parapara sipas kontratës dhe për faktin se pranimi teknik për këtë objekt nuk është 

bërë  deri me datën e dorëzimit të ekspertizës më 1 mars 2019, i njëjti ka lejuar pagesat. Në 

aktakuzë thuhet se i akuzuari Muhamet Bajrami akuzohet se gjatë periudhës 24 dhjetor 2010 e 

deri më 22 tetor 2015, duke mos i përmbush detyrat zyrtare me qëllim të përfitimit të dobisë 

pasurore për veten apo për tjetrin, i shkakton dëm buxhetit të Komunës së Prizrenit. Ai 

akuzohet se si person i caktuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, si organ mbikëqyrës 

i projektit për ndërtimin e Shtëpisë së Kulturës në fshatin Zhur, ku për fazën e dytë për të cilën 

ka qenë i kontraktuar operatori ekonomik “Elshani” punime të cilat nuk janë kryer sipas 

pozicioneve të paracaktuar, pa mbajtur librin ndërtimor dhe pa pranimin e punimeve për punët 

e zbatuara, ka lejuar ekzekutimin e pagesave duke nënshkruar procesverbalet për lejimin e 

kryerjes së pagesave në 15 raste për këtë kompani, në shumë të përgjithshme prej 573,154.90 

euro, të përshkruar në hollësisht sikurse në ekspertizën financiare të ekspertit financiar Hamid 

Kastrati. 

Kurse, Hatixhe Përzhella akuzohet se periudhës dhjetor 2013, e deri më 27 maj 2014, duke mos 

i përmbush detyrat zyrtare me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për veten apo për tjetrin, 

i shkakton dëm buxhetit të Komunës së Prizrenit, ku si person i caktuar nga Drejtoria për 

Shërbime Publike në bashkëpunim me Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport, si organ 

mbikëqyrës i projektit për ndërtimin e Shtëpisë së Kulturës në fshatin Zhur, ku për fazën e tretë 

për të cilën ka qenë i kontraktuar operatori ekonomik “Kosova Erh-Kotori” nga Prizreni, 

punime të cilat nuk janë kryer sipas pozicioneve të paracaktuar, pa mbajtur librin ndërtimor 

dhe pa pranimin e punimeve për punët e zbatuara, ka lejuar ekzekutimin e pagesave duke 

nënshkruar procesverbalet për lejimin e kryerjes së pagesave në tre raste për këtë kompani, në 

shumë të përgjithshme prej 67,633.00 euro, të përshkruar në hollësisht sikurse në ekspertizën 

financiare të ekspertit financiar Hamid Kastrati. 

Sipas prokurorisë për të njëjtën vepër penale akuzohet edhe Drenusha Behluli-Mehmeti, ku ajo 

akuzohet se periudhës 3 nëntor 2017, e deri më 12 dhjetor 2017, duke mos i përmbush detyrat 

zyrtare me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për veten apo për tjetrin, i shkakton dëm 

buxhetit të Komunës së Prizrenit, ku si person i caktuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe 

Sport, për mbikëqyrjen e projektit për ndërtimin e Shtëpisë së Kulturës në fshatin Zhur, ku për 
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fazën e tretë për të cilën ka qenë i kontraktuar operatori ekonomik “NNT TONI” nga 

Malisheva, punime të cilat nuk janë kryer sipas pozicioneve të paracaktuar, pa mbajtur librin 

ndërtimor dhe pa pranimin e punimeve për punët e zbatuara, ka lejuar ekzekutimin e pagesave 

duke nënshkruar procesverbalet për lejimin e kryerjes së pagesave në dy raste për këtë 

kompani, në shumë të përgjithshme prej 64,609.23 euro, të përshkruar në hollësisht sikurse në 

ekspertizën financiare të ekspertit financiar Hamid Kastrati. 

Me këto veprime, të gjithë të akuzuarit ngarkohen se kanë kryer veprën penale “keqpërdorim i 

pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 paragraf 1 të KPRK-së. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Policia e Kosovës për këtë rast kishte ushtruar kallëzim penal më 22 shkurt 2016. Më 18 prill 

2017, Prokuroria Themelore në Prizren kishte nxjerrë aktvendim për fillim të hetimeve kurse 

më 16 prill 2019, kishte ngritur aktakuzën në gjykatë. 

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte caktuar të mbahet më 5 qershor 2019, apo 20 ditë pas 

afatit ligjor sipas të cilit, shqyrtimi fillestar mbahet brenda 30 dite pas ngritjes së aktakuzës. 

Mirëpo, edhe kjo seancë kishte dështuar të mbahet pasi kishte munguar një i akuzuar.37 Ky 

shqyrtim ishte mbajtur pastaj më 9 korrik 2019, ku të gjithë të akuzuarit ishin deklaruar të 

pafajshëm lidhur me akuzat me të cilat ngarkohen.  

Shqyrtimi i dytë ishte mbajtur më 15 gusht 2019, brenda afatit ligjor, ku të akuzuarit kishin 

kërkuar hudhjen e aktakuzës ndërsa prokuroria i kishte kundërshtuar këto kërkesa.  

Pas konfirmimit të aktakuzës, lidhur me këtë rast janë mbajtur edhe tri (3) seanca gjyqësore, 

më 10 tetor, 3 dhjetor dhe 20 janar 2020. 

Në seancën e fundit, më 20 janar 2020, Gjykata Themelore në Prizren, e kishte pushuar 

procedurën penale ndaj të akuzuarit për keqpërdorim të pozitës zyrtare, Refki Muzbeg për 

shkak të parashkrimit relativ të veprës penale.38 

Dëmi i pretenduar: 1,030.019 euro.  

Konfiskim dhe sekuestrim: Nuk ka kërkesë.  

 

                                                 
37 “Dështon gjykimi ndaj të akuzuarve për keqpërdorime lidhur me ndërtimin e Shtëpisë së Kulturës në Zhur të 

Prizrenit”. Betimi për Drejtësi, 5 qershor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/deshton-gjykimi-ndaj-

te-akuzuarve-per-keqperdorime-lidhur-me-ndertimin-e-shtepise-se-kultures-ne-zhur-te-prizrenit/) Qasur për 

herën e fundit, 8 maj 2020.  
38 “Gjykimi për keqpërdorime lidhur me ndërtimin e Shtëpisë së Kulturës në Zhur, pushon procedura për njërin 

të akuzuar”. Betimi për Drejtësi, 20 janar 2020 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-

keqperdorime-lidhur-me-ndertimin-e-shtepise-se-kultures-ne-zhur-pushon-procedura-per-njerin-te-akuzuar/) 

Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/deshton-gjykimi-ndaj-te-akuzuarve-per-keqperdorime-lidhur-me-ndertimin-e-shtepise-se-kultures-ne-zhur-te-prizrenit/
https://betimiperdrejtesi.com/deshton-gjykimi-ndaj-te-akuzuarve-per-keqperdorime-lidhur-me-ndertimin-e-shtepise-se-kultures-ne-zhur-te-prizrenit/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-keqperdorime-lidhur-me-ndertimin-e-shtepise-se-kultures-ne-zhur-pushon-procedura-per-njerin-te-akuzuar/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-keqperdorime-lidhur-me-ndertimin-e-shtepise-se-kultures-ne-zhur-pushon-procedura-per-njerin-te-akuzuar/
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12. Rasti Nijazi Kryeziu  

Gjykata Themelore në Prizren 

Numri i lëndës: PKR.nr.57/19 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Raime Elezi 

Prokuror/e: Mehdi Sefa 

Të akuzuar: Nijazi Kryeziu 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 282 ditë) 

Prokuroria Themelore Prizren kishte ngritur më 2 gusht 2019 aktakuzën me të cilën i pandehuri 

Nijazi Kryeziu akuzohet për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. 

Sipas aktakuzës, Nijazi Kryeziu, akuzohet se gjatë periudhës kohore janar – dhjetor 2015, në 

cilësinë e drejtorit të Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor në Komunën e Prizrenit, nuk i ka 

përmbushur detyrat apo autoritetin zyrtar, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personat 

tjerë juridik, TV Opinion. Në aktakuzë thuhet se i akuzuari Kryeziu, duke mos e përmbushur 

detyrën e përcaktuar me ligj, pa ndonjë procedurë të tenderimit në kundërshtim me Ligjin e 

Prokurimit Publik, Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike, si dhe Rregulloren e Thesarit, 

kishte lidhur kontratë për emetimin e spoteve reklamuese për nevojat e Drejtorisë së 

Urbanizmit dhe Planifikimit Hapsinor të Komunës  Prizrenit. 

Sipas aktakuzës, Kryeziu, gjatë periudhës kohore 01 janar 2015, e deri më 31 dhjetor 2015, 

kishte lidhur kontratë me TV Opinionin, në vlerë prej 600 euro në muaj, dhe se për 12 muaj ka 

paguar 7200 euro. Me këtë, akuzohet se ka kryer veprën penale “keqpërdorim i detyrës zyrtare 

apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 par.1 lidhur me par.2 nënpar.2.2 të KPRK-së. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Aktvendimi për fillim të hetimeve në këtë rast, ishte nxjerrë më 2 korrik 2019. Ndërsa, aktakuza 

në gjykatë ishte ngritur një muaj më vonë, më 2 gusht 2019.  

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte mbajtur më 14 tetor 2019, apo 42 ditë pas afatit ligjor 

sipas të cilit, shqyrtimi fillestar mbahet brenda 30 dite pas ngritjes së aktakuzës. Në këtë seancë, 

Kryeziu ishte deklaruar i pafajshëm. Shqyrtimi i dytë në këtë rast ishte caktuar më 19 nëntor 
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2019, brenda afatit ligjor, me ç’rast i akuzuari kishte kundërshtuar aktakuzën e prokurorisë.39 

Kërkesën e mbrojtjes për hudhje të aktakuzës e kishte refuzuar Gjykata Themelore në Prizren. 
40 

Dëmi i pretenduar: 7,200 euro. 

Konfiskim dhe sekuestrim: Nuk ka kërkesë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 “Nijazi Kryeziu kundërshton aktakuzën ndaj tij, prokurori thotë se kishte shkelje në kontratën me televizionin 

lokal”. Betimi për Drejtësi, 5 dhjetor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/nijazi-kryeziu-

kundershton-aktakuzen-ndaj-tij-prokurori-thote-se-kishte-shkelje-ne-kontraten-me-televizionin-lokal/) Qasur për 

herën e fundit, 8 maj 2020) 
40 “Refuzohet kërkesa për hudhjen e aktakuzës ndaj ish-drejtorit të Urbanizmit në Prizren, Nijazi Kryeziu”. Betimi 

për Drejtësi, 18 dhjetor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/refuzohet-kerkesa-per-hudhjen-e-

aktakuzes-ndaj-ish-drejtorit-te-urbanizmit-ne-prizren-nijazi-kryeziu/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 

https://betimiperdrejtesi.com/nijazi-kryeziu-kundershton-aktakuzen-ndaj-tij-prokurori-thote-se-kishte-shkelje-ne-kontraten-me-televizionin-lokal/
https://betimiperdrejtesi.com/nijazi-kryeziu-kundershton-aktakuzen-ndaj-tij-prokurori-thote-se-kishte-shkelje-ne-kontraten-me-televizionin-lokal/
https://betimiperdrejtesi.com/refuzohet-kerkesa-per-hudhjen-e-aktakuzes-ndaj-ish-drejtorit-te-urbanizmit-ne-prizren-nijazi-kryeziu/
https://betimiperdrejtesi.com/refuzohet-kerkesa-per-hudhjen-e-aktakuzes-ndaj-ish-drejtorit-te-urbanizmit-ne-prizren-nijazi-kryeziu/
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13. Rasti Isa Osmankaj  

Gjykata Themelore në Prizren 

Numri i lëndës: PKR.nr.37/19 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Ajser Skenderi 

Prokuror/e: Ervehe Gashi 

Të akuzuar: Isa Osmankaj 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 356 ditë) 

Prokuroria Themelore Prizren kishte ngritur aktakuzë më 20 maj 2019, sipas të cilës i pandehuri 

Isa Osmankaj akuzohet për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Ai 

akuzohet se në periudhën kohore maj 2017, e deri në maj 2018, në cilësinë e shefit të zyrës së 

prokurimit në Komunën e Prizrenit, duke shfrytëzuar detyrën zyrtare apo autoritetin zyrtar, nuk 

i përmbush detyrat zyrtare të tij me qëllim të përfitimit të dobisë për tjetrin. 

Në aktakuzë thuhet se i akuzuari vepron në kundërshtim me Ligjin mbi Prokurimin Publik, 

lidhur me tenderin “Shenjëzimi horizontal, vertikal dhe vendosja e barrierave në rrugët e 

Prizrenit”, e lidhur me ankesën e operatorit ekonomik NPTSH “Limit L&B”, me seli në 

Prizren, si tenderues i suksesshëm, refuzon ankesën duke pretenduar se “Deklarata nën betim” 

e parashtruesit “Boja SHPK” me seli në Sambor dhe marrëveshja me të njëjtin partner është e 

falsifikuar, kërkon nga PSHP që të bëjë diskualifikimin e këtij operatori, për shkak të 

dokumenteve të falsifikuara të ndërmerren masa për falsifikim sipas nenit 92 të LPP-së, me 

ç’rast PSHP, me vendim me nr.259 të 4 majit 2017, refuzon ankesën me arsyetim se nuk kanë 

gjetur prova për falsifikim. 

Sipas aktakuzës, thuhet se i akuzuari më 19 qershor 2017, bënë njoftimin për dhënien e 

kontratës për operatorin ekonomik “Sinjalizimi” edhe pse ishte shpallur i papërgjegjshëm nga 

PSHP-ja, me këtë vendim nuk njofton operatorët e tjerë me qëllim që t’i shmang ankesat e 

operatorëve jo fitues, nuk njofton për zgjatjen e afatit të vlefshmërisë së ofertës dhe dorëzimin 

e garancisë së re, pa skaduar afati i ankesave. Në aktakuzë thuhet se ai e nënshkruan kontratën 

me operatorin “Sinjalizimi”, më 3 korrik 2017, duke vepruar në kundërshtim me paragrafin 4.1 

dhe 4.3 të nenit 20 të ligjit 4/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-237, 05/L-068 

dhe 05/L-042 për të cilat shkelje gjobitet nga OSHP-ja, edhe për kundër faktit se ky operator 
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është shpallur i papërgjegjshëm më 10 gusht 2017, përsëri e shpall fitues operatorin 

“Sinjalizimi”, me ankesën e të dëmtuarit me 21 shtator 2017, ky njoftim është anuluar dhe 

përsëri pas rivlerësimit për kontratë, i pandehuri rekomandon operatorin e njëjtë. 

Gjithnjë sipas aktakuzës, thuhet se pas ankesës së operatorit ekonomik 

“LIMITI&BOJA&DRINI”, OSHP-ja më 19 tetor 2017, kërkon që të anulohet i gjithë aktiviteti 

i prokurimit, me ç’rast më 5 dhjetor 2017, i pandehuri e anulon njoftimin për dhënien e 

kontratës dhe njofton OPSH-në, ndërsa duke mos respektuar dispozitat ligjore të LPP-së lejon 

që Komuna e Prizrenit, në maj të vitit 2018, të fillojë zbatimi i kontratës së anuluar nga OSHP-

ja. Me këto veprime, ai akuzohet se ka shkelur të drejtat e operatorit ekonomik “LIMIT L&B” 

dhe i ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, si dhe i ka mundësuar kompanisë 

“Sinjalizimi&Zmas” zbatimin e një kontrate joekzistente, në vlerë 358,039.06 euro, nga e cila 

kontratë deri me datën e kryerjes së ekspertizës janë realizuar punë në vlerë prej 163.257.72 

euro. Me këtë, ai akuzohet se ka kryer veprën penale “keqpërdorim i detyrës apo autoritetit 

zyrtar”, nga neni 422, paragrafi 1, lidhur me paragrafin 2.1 të KPRK-së. 

 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Aktvendimi për fillim të hetimeve në këtë rasti ishte nxjerr më 4 qershor 2017 kurse aktakuza 

ishte ngritur në gjykatë më 20 maj 2019.  

Shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 19 qershor 2019, brenda afatit ligjor. Në këtë seancë, i 

akuzuari ishte deklaruar i pafajshëm lidhur me akuzën e cila i vihet në barrë.41 

Më 30 korrik 2019, ishte mbajtur shqyrtimi i dytë ku i akuzuari e kishte kundërshtuar aktakuzën 

e prokurorisë, me këtë të fundit që kishte insistuar se ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë 

fajësinë e të akuzuarit.42 

Dy seanca gjyqësore që ishin caktuar të mbahen për këtë rast, më 9 tetor dhe 12 dhjetor 2019, 

kishin dështuar të mbahen pasi kishte munguar prokurorja e rastit.4344 

                                                 
41 “Shefi i zyrës së prokurimit në Prizren deklarohet i pafajshëm për dhënie të kundërligjshme të tenderit”. Betimi 

për Drejtësi, 19 qershor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/shefi-i-zyres-se-prokurimit-ne-prizren-

deklarohet-i-pafajshem-per-dhenie-te-kunderligjshme-te-tenderit/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 
42 “Shefi i zyrës së prokurimit në Prizren kundërshton aktakuzën, prokuroria thotë se ka prova të mjaftueshme”. 

Betimi për Drejtësi, 30 korrik 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/shefi-i-zyres-se-prokurimit-ne-

prizren-kundershton-aktakuzen-prokuroria-thote-se-ka-prova-te-mjaftueshme/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 

2020.  
43 “Mungon prokurorja, dështon gjykimi ndaj shefit të zyrës së prokurimit në Prizren për dhënie të kundërligjshme 

të tenderit”. Betimi për Drejtësi, 9 tetor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-

deshton-gjykimi-ndaj-shefit-te-zyres-se-prokurimit-ne-prizren-per-dhenie-te-kunderligjshme-te-tenderit/) Qasur 

për herën e fundit, 8 maj 2020.  
44 “Mungon prokurorja, dështon gjykimi ndaj shefit të zyrës së prokurimit në Prizren për dhënie të kundërligjshme 

të tenderit”. Betimi për Drejtësi, 12 dhjetor 2019https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-deshton-

gjykimi-per-dhenie-te-kunderligjshme-te-tenderit-ndaj-shefit-te-prokurimit-ne-prizren/ 

https://betimiperdrejtesi.com/shefi-i-zyres-se-prokurimit-ne-prizren-deklarohet-i-pafajshem-per-dhenie-te-kunderligjshme-te-tenderit/
https://betimiperdrejtesi.com/shefi-i-zyres-se-prokurimit-ne-prizren-deklarohet-i-pafajshem-per-dhenie-te-kunderligjshme-te-tenderit/
https://betimiperdrejtesi.com/shefi-i-zyres-se-prokurimit-ne-prizren-kundershton-aktakuzen-prokuroria-thote-se-ka-prova-te-mjaftueshme/
https://betimiperdrejtesi.com/shefi-i-zyres-se-prokurimit-ne-prizren-kundershton-aktakuzen-prokuroria-thote-se-ka-prova-te-mjaftueshme/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-deshton-gjykimi-ndaj-shefit-te-zyres-se-prokurimit-ne-prizren-per-dhenie-te-kunderligjshme-te-tenderit/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-deshton-gjykimi-ndaj-shefit-te-zyres-se-prokurimit-ne-prizren-per-dhenie-te-kunderligjshme-te-tenderit/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-deshton-gjykimi-per-dhenie-te-kunderligjshme-te-tenderit-ndaj-shefit-te-prokurimit-ne-prizren/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-deshton-gjykimi-per-dhenie-te-kunderligjshme-te-tenderit-ndaj-shefit-te-prokurimit-ne-prizren/
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Dëmi i pretenduar: 358,039 euro. 

Konfiskim dhe sekuestrim: Nuk ka kërkesë.  
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14. Rasti Hadije Kasumi 

Gjykata Themelore në Prizren 

Numri i lëndës: PKR.107/19 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Ajser Skenderi 

Prokuror/e: Mehdi Sefa 

Të akuzuar: Hadije Kosumi 

Veprat penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Shqyrtim fillestar 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 158 ditë) 

 

Prokurorisë Themelore Prizren me 4 dhjetor 2019 kishte ngritur aktakuzë sipas të cilës Hadije 

Kasumi akuzohet se gjatë vitit 2018, në cilësinë e personit zyrtar, si zyrtare ligjore në MMPH, 

në Prishtinë, duke shfrytëzuar detyrën zyrtare apo autoritetin zyrtar, nuk i përmbush detyrat 

zyrtare të saj me qëllim të përfitimit të dobisë për tjetrin. 

Në aktakuzë thuhet se e akuzuara më 29 mars 2018, merr vendim me të cilin shfuqizon 

aktvendimin e datës 21 mars 2018 të Drejtorisë për Inspeksion të Ndërtimtarisë në Komunën e 

Prizrenit, me ç’rast gjatë vendosjes në shkallë të dytë, me ankesë të palës nga Drejtoria e 

Inspeksionit dhe Urbanizmit të Komunës së Prizrenit, nuk kërkon shkresat dhe 

dokumentacionin e vendosjes në shkallë të parë lidhur me mosdhënie të lejes për ndërtim 

qytetarit Luan Morina, me ç’rast  kishte për të ardhur në përfundim  se  në çështjen konkrete 

nuk ka pasur heshtje administrative rreth kërkesës për leje-ndërtim siç pretendon Morina, në 

padinë e kompensimit të dëmit lidhur me rrënimin e objektit. 

Sipas aktakuzës, pasi Komuna e Prizrenit -Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor, 

më 30 gusht 2017, ka hudhur kërkesën për leje ndërtimore, e pandehura me marrjen e një 

vendimi në shkallë të dytë e aprovon ankesën e Luan Morinës dhe e kthen çështjen në 

rishqyrtim, duke u bazuar vetëm në shkresat e palës, e cila ka parashtruar ankesë, dhe kështu i 

mundëson Morinës, në kontestin civil të kërkojë kompensimin e dëmit në shumë prej 70.000 

euro për rrënim të objektit, duke dëmtuar për këtë shumë Komunën e Prizrenit.  

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 
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Policia e Kosovës me 3 gusht 2018 kishte ngritur kallëzim penal ndaj të akuzuarës Kasumi, 

kurse, aktvendimi për fillim të hetimeve nga ana e prokurorisë ishte nxjerr më 28 shkurt 2019. 

Aktakuza ndaj Kasumit ishte ngritur në gjykatë më 4 dhjetor 2019. 

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte mbajtur më 23 dhjetor 2019, brenda afatit ligjor. Në këtë 

seancë, e akuzuar ishte deklaruar e pafajshme lidhur me akuzën me të cilën ngarkohet.45 

Shqyrtimi i dytë ishte mbajtur më 27 janar 2020, brenda afatit të paraparë sipas ligjit. Në këtë 

seancë, mbrojtja e të akuzuarës kishte kërkuar hudhjen poshtë të aktakuzës.46 

Dëmi i pretenduar: 70,000 euro. 

Konfiskim dhe sekuestrim: Nuk ka kërkesë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 “Zyrtarja ligjore në MMPH mohon fajësinë se e dëmtoi për 70 mijë euro buxhetin e Komunës së Prizrenit” 

Betimi për Drejtësi, 23 dhjetor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/zyrtarja-ligjore-ne-mmph-

mohon-fajesine-se-e-demtoi-per-70-mije-euro-buxhetin-e-komunes-se-prizrenit/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 

2020.  
46 “Mbrojtja kërkon të hudhet poshtë aktakuza për korrupsion ndaj zyrtares ligjore në MMPH” Betimi për 

Drejtësi, 27 janar 2020 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-kerkon-te-hudhet-poshte-aktakuza-

per-korrupsion-ndaj-zyrtares-ligjore-ne-mmph/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 

https://betimiperdrejtesi.com/zyrtarja-ligjore-ne-mmph-mohon-fajesine-se-e-demtoi-per-70-mije-euro-buxhetin-e-komunes-se-prizrenit/
https://betimiperdrejtesi.com/zyrtarja-ligjore-ne-mmph-mohon-fajesine-se-e-demtoi-per-70-mije-euro-buxhetin-e-komunes-se-prizrenit/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-kerkon-te-hudhet-poshte-aktakuza-per-korrupsion-ndaj-zyrtares-ligjore-ne-mmph/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-kerkon-te-hudhet-poshte-aktakuza-per-korrupsion-ndaj-zyrtares-ligjore-ne-mmph/
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15. Rasti Ertan Simitqi dhe Zenel Ahmetaj 

Gjykata Themelore në Prizren 

Numri i lëndës: PKR.nr.53/19 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Ajser Skenderi 

Prokuror/e: Mehdi Sefa 

Të akuzuar: Ertan Simitqi; Zenel Ahmetaj. 

Veprat penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 284 ditë) 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, më 31 korrik 2019, ka ngritur aktakuzë ndaj Zenel Ahmetaj 

dhe Ertan Simitqi, të cilët i ngarkon me veprën penale të keqpërdorimit të detyrës apo autoritetit 

zyrtar. 

Sipas aktakuzës, Zenel Ahmetaj akuzohet se gjatë periudhës kohore janar-dhjetor 2015, në 

cilësinë e ushtruesit të detyrës së drejtorit të Financave në Komunën e Prizrenit, nuk i ka 

përmbushur detyrat apo autoritetin zyrtar, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personat 

tjerë juridik, TV Opinion, TV Besa, dhe TV Prizreni. Në aktakuzë thuhet se i akuzuari Ahmetaj, 

duke mos e përmbushur detyrën e përcaktuar me ligj, pa ndonjë procedurë të tenderimit në 

kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik, Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike, si 

dhe Rregulloren e Thesarit, kishte lidhur kontrata për emetimin e spoteve reklamuese për 

nevojat e Drejtorisë së Financave të Komunës  Prizrenit. 

Sipas aktakuzës, Ahmetaj gjatë periudhës kohore 25 janar 2015, e deri më 31 dhjetor 2015, 

kishte lidhur kontratë me TV Opinionin, në vlerë prej 300 euro në muaj, dhe se për 12 muaj ka 

paguar 3600 euro, ndërsa në periudhën 20 janar 2015, deri me 31 dhjetor 2015, me TV Besa, 

kishte lidhur kontratë prej 300 euro në muaj, që për 12 muaj arrin shumën 3600 euro, si dhe 

për të njëjtën periudhë dhe me shumë të njëjtë, kishte lidhur kontratë edhe me TV Prizrenin, 

ku për të tre televizionet arrin shuma prej 11.800 euro në vit. Me këtë, akuzohet se ka kryer 

veprën penale “keqpërdorim i detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 par.1 lidhur 

me par.2 nënpar.2.2 të KPRK-së. 
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Ndërsa, sipas aktakuzës, Ertan Simitqiu, akuzohet se gjatë periudhës kohore janar-dhjetor 

2016, në cilësinë e drejtorit në Drejtorit të Financave në Komunën e Prizrenit, nuk i ka 

përmbushur detyrat apo autoritetin zyrtar, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personat 

tjerë juridik, TV Opinion, TV Besa, dhe TV Prizreni. Në aktakuzë thuhet se i akuzuari Simitqi, 

duke mos e përmbushur detyrën e përcaktuar me ligj, pa ndonjë procedurë të tenderimit në 

mënyrë të kundërligjshme kishte lidhur kontrata për emetimin e spoteve reklamuese lidhur me 

sensibilizimin e opinionit publik rreth pagesave të tatimit në pronë në Komunën  Prizrenit. 

Në aktakuzë thuhet se Simitqiu gjatë periudhës kohore 1 janar 2016 e deri me 31 dhjetor 2016 

kishte lidhur kontratë me TV Opinionin, në vlerë prej 300 euro në muaj, dhe se për 12 muaj ka 

paguar 3600 euro, ndërsa në periudhën e njëjtë, kishte lidhur kontratat edhe me TV Besa dhe 

TV Prizreni, ku për të tre televizionet arrinte shuma prej 11.800 euro në vit. Me këto veprime, 

ai akuzohet se ka kryer veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 

422 par.1 lidhur me par.2 nënpar.2.2 të KPRK-së. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Policia e Kosovës me 26 qershor 2019 kishte ngritur kallëzim penal lidhur me këtë rast. Me 31 

korrik 2019, prokuroria kishte ngritur aktakuzën ndaj Simitqit dhe Zenalajt.  

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte mbajtur më 16 shtator 2019, apo 16 ditë pas afatit ligjor 

sipas të cilit, shqyrtimi fillestar mbahet brenda 30 dite pas ngritjes së aktakuzës. Në këtë seancë, 

të akuzuarit kishin mohuar akuzat e prokurorisë.47 

Më 21 tetor 2019, ishte mbajtur shqyrtimi i dytë në këtë rast, ku të akuzuarit kishin kërkuar që 

të hudhet poshtë aktakuza. Pas konfirmimit të aktakuzës ndaj tyre, shqyrtimi gjyqësor në këtë 

rast kishte filluar më 28 shkurt 2020.  

Dëmi i pretenduar: 23,600.00 euro 

Konfiskim dhe sekuestrim: Nuk ka kërkesë.  

 

 

 

 

 

                                                 
47 “Dy ish-drejtorët në Prizren mohojnë fajësinë për lidhjen e kontratave të kundërligjshme me televizionet lokale” 

Betimi për Drejtësi, 16 shtator 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/dy-ish-drejtoret-ne-prizren-

mohojne-fajesine-per-lidhjen-e-kontratave-te-kunderligjshme-me-televizionet-lokale/) Qasur për herën e fundit, 

8 maj 2020. 

https://betimiperdrejtesi.com/dy-ish-drejtoret-ne-prizren-mohojne-fajesine-per-lidhjen-e-kontratave-te-kunderligjshme-me-televizionet-lokale/
https://betimiperdrejtesi.com/dy-ish-drejtoret-ne-prizren-mohojne-fajesine-per-lidhjen-e-kontratave-te-kunderligjshme-me-televizionet-lokale/
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16. Rasti Hasan Hasani 

Gjykata Themelore në Prizren 

Numri i lëndës: PKR.nr.54/19 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Artan Sejrani 

Prokuror/e: Mehdi Sefa 

Të akuzuar: Hasan Hasani 

Veprat penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 283 ditë) 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, më 1 gusht 2019, kishte ngritur aktakuzë ndaj Hasan Hasani 

të cilin e ngarkonte me veprën penale të keqpërdorimit të detyrës apo autoritetit zyrtar. 

Sipas aktakuzës, Hasan Hasani akuzohet se gjatë periudhës kohore janar 2015 e deri në dhjetor 

2016, në cilësinë e drejtorit të Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit, nuk i ka 

përmbushur detyrat apo autoritetin zyrtar, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personat 

tjerë juridik, TV Opinion, TV Besa. 

Në aktakuzë thuhet se i akuzuari Hasani, duke mos e përmbushur detyrën e përcaktuar me ligj, 

pa ndonjë procedurë të tenderimit në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik, Ligjin për 

Menaxhimin e Financave Publike, si dhe Rregulloren e Thesarit, kishte lidhur kontrata për 

emetimin e spoteve reklamuese për nevojat e Drejtorisë së Shërbimeve Publike të 

Komunës  Prizrenit. Sipas aktakuzës, Hasani, gjatë periudhës kohore 10 janar 2015, e deri më 

31 dhjetor 2015, kishte lidhur kontratë me TV Opinionin, në vlerë prej 300 euro në muaj, dhe 

se për 12 muaj ka paguar 3600 euro, ndërsa në periudhën 01 maj 2016, deri me 31 dhjetor 2016, 

kishte lidhur kontratë prej 200 euro në muaj, që për 8 muaj arrin shumën 1600 euro, si dhe për 

në periudhën 01 prill 2016, e deri më 21 dhjetor 2016, kishte lidhur kontrat me TV Besa, në 

vlerë prej 200 euro në muaj, që për 9 muaj kap shifrën prej 1800 euro. 

Me këtë, akuzohet se ka kryer veprën penale “keqpërdorim i detyrës zyrtare apo autoritetit 

zyrtar”, nga neni 422 par.1 lidhur me par.2 nënpar.2.2 të KPRK-së. 
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Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Aktvendimi për fillim të hetimeve në këtë rast ishte nxjerr më 1 korrik 2019, kurse aktakuza 

në gjykatë ishte ngritur më 1 gusht 2019. 

Shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 9 tetor 2019, apo tetë (8), jashtë afatit ligjor prej 30 ditë, 

brenda të cilit duhet të mbahet shqyrtimi fillestar pas ngritjes së aktakuzës. 

Në këtë seancë, ishte bërë e ditur se mes të akuzuarit dhe prokurorisë ishte arritur marrëveshje 

për pranim të fajësisë. Pasi që kishte pranuar marrëveshjen në fjalë, gjykatësi i rastit, Artan 

Sejrani e kishte shpallur fajtor të akuzuarin dhe të njëjtin e kishte dënuar me gjashtë (6) muaj 

burgim. Mirëpo, me pëlqimin e të akuzuarit, ky dënim i ishte zëvendësuar me dënim në të 

holla, në shumë prej 3,000 euro.48 

Dëmi i pretenduar: 7,000 euro 

Konfiskim dhe sekuestrim: Nuk ka kërkesë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 “Dënohet ish-drejtori në Prizren që pranoi fajësinë për lidhjen e kontratave të kundërligjshme me televizionet 

lokale” Betimi për Drejtësi, 9 tetor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/denohet-ish-drejtori-ne-

prizren-qe-pranoi-fajesine-per-lidhjen-e-kontratave-te-kunderligjshme-me-televizionet-lokale/) Qasur për herën e 

fundit, 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/denohet-ish-drejtori-ne-prizren-qe-pranoi-fajesine-per-lidhjen-e-kontratave-te-kunderligjshme-me-televizionet-lokale/
https://betimiperdrejtesi.com/denohet-ish-drejtori-ne-prizren-qe-pranoi-fajesine-per-lidhjen-e-kontratave-te-kunderligjshme-me-televizionet-lokale/
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17. Rasti Shaip Gashi 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Numri i lëndës: PKR.nr.359/16 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Vesel Ismajli 

Prokuror/e: Habibe Salihi. 

Të akuzuar: Shaip Gashi 

Veprat penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”; 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 1,427 ditë) 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë kishte ngritur aktakuzë më 13 qershor 2016 ndaj Shaip 

Gashit me pretendimin se i njëjti kishte kryer veprën penale “shpërdorim i pozitës apo 

autorizimit”, nga neni 422, paragrafi 1 i KPK-së. 

Në bazë të aktakuzës, Gashi më 29 tetor 2009, në cilësinë e zyrtarit të prokurimit në kuadër të 

Sekretariatit të KGJK-së, me qëllim që t’i sjell vetes apo dikujt tjetër dobi pasurore kishte 

keqpërdorur pozitën e tij. 

Gashi pretendohet se kishte nënshkruar kontratë me operatorin ekonomik “Autoteknik Baholli” 

edhe pse ky operator nuk ka qenë i përgjegjshëm pasi që në ritenderim ishte kërkuar vetura me 

fuqi motorike “77-85 kf”, ndërsa tenderi i është dhënë kompanisë “Baholli”, i cili kishte ofruar 

vetura me fuqi prej “74-100 kf”. 

Sipas aktakuzës, Gashi kishte vepruar në kundërshtim me mendimin e ekspertit Agim 

Fejzullahu me ç‘rast i kishte mundësuar operatorit “Baholli” të përfitonte në mënyrë të 

kundërligjshme shumën prej 223.222 euro. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Agjencia Kundër Korrupsion, më 13 gusht 2010 kishte ngritur kallëzim penal ndaj Gashit, 

ndërsa më 12 dhjetor 2014, prokuroria kishte nxjerrë aktvendim për fillim të hetimeve ndaj tij. 

Më 13 qershor 2016, prokuroria kishte ngritur aktakuzën në gjykatë ndaj Gashit. Shqyrtimi 

fillestar për këtë rast ishte mbajtur më 6 qershor 2018, apo 663 ditë pas kalimit të afatit ligjor 
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prej 30 ditëve, i paraparë që të mbahet shqyrtimi fillestar pas ngritjes së aktakuzës. Në këtë 

seancë, i akuzuari ishte deklaruar i pafajshëm.49 Seanca e shqyrtimi të dytë ishte paraparë të 

mbahej më 17 shtator 2018, mirëpo, kjo seancë kishte dështuar në mungesë të prokurorit.50 

Shqyrtimi i dytë pastaj ishte mbajtur më 8 tetor 2018.  

Më 21 janar 2019, Gjykata Themelore në Prishtinë e kishte liruar nga akuzat Gashin.51 

Dëmi i pretenduar: Nuk ka informacion. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka informacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 “Ish-zyrtari i prokurimit në KGJK deklarohet i pafajshëm për korrupsion” Betimi për Drejtësi, 6 qershor 2018 

(Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtari-i-prokurimit-ne-kgjk-deklarohet-i-pafajshem-per-

korrupsion/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 
50 “Prokurori transferohet në Prokurorinë Speciale, shtyhet gjykimi për korrupsion ndaj ish-zyrtarit të prokurimit 

në KGJK” Betimi për Drejtësi, 17 shtator 2018 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-transferohet-

ne-prokurorine-speciale-shtyhet-gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-zyrtarit-te-prokurimit-ne-kgjk/) Qasur për 

herën e fundit, 8 maj 2020.  
51 “Ish-zyrtari i prokurimit në KGJK lirohet nga akuza për korrupsion”. Betimi për Drejtësi, 21 janar 2019 (Shih 

linkun: https://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtari-i-prokurimit-ne-kgjk-lirohet-nga-akuza-per-korrupsion/) Qasur 

për herën e fundit, 8 maj 2020. 

https://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtari-i-prokurimit-ne-kgjk-deklarohet-i-pafajshem-per-korrupsion/
https://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtari-i-prokurimit-ne-kgjk-deklarohet-i-pafajshem-per-korrupsion/
https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-transferohet-ne-prokurorine-speciale-shtyhet-gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-zyrtarit-te-prokurimit-ne-kgjk/
https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-transferohet-ne-prokurorine-speciale-shtyhet-gjykimi-per-korrupsion-ndaj-ish-zyrtarit-te-prokurimit-ne-kgjk/
https://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtari-i-prokurimit-ne-kgjk-lirohet-nga-akuza-per-korrupsion/
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18. Rasti Xhemajl Syla 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Numri i lëndës: PKR.nr.12/17 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Hamdi Ibrahimi 

Prokuror/e: Drita Hajdari 

Të akuzuar: Xhemajl Syla 

Veprat penale: “Keqpërdorim i informatës zyrtare” 

Faza e procedurës: Nuk ka informacion 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 1,215 ditë) 

Sipas aktakuzës së ngritur nga ana e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), 

më 11 janar 2017, Xhemajl Syla si udhëheqës i divizionit për mbështetje të bizneseve në 

Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) dhe Luan Dalipi, drejtor në kompaninë “Managment 

Development Association” (MDA), akuzoheshin se kanë shfrytëzuar detyrën e tyre zyrtare me 

qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për kompaninë “MDA”. Kjo kompani, 

ka ofertuar në tenderin “Rritja e aftësisë konkurruese të sipërmarrjeve dhe promovimi i 

eksportit”, financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian, në vlerë prej dy milionë euro, në atë 

mënyrë që sipas marrëveshjes paraprake, pasi që është publikuar njoftimi për kontratë, të 

pandehurit gjatë muajve korrik, gusht dhe shtator 2013, kanë shkëmbyer dokumente të 

brendshme të MTI-së, lidhur me kushtet dhe kriteret për tender. Sipas aktakuzës, më 4 tetor 

2013, Xhemajl Syla, ka dërguar informacione konfidenciale tek Dalipi, për procesin e 

vlerësimit të ofertave në këtë tender duke e njoftuar për përparësitë e kompanisë MDA, krahas 

kompanive tjera konkurruese në këtë proces. 

Sipas pretendimeve të prokurorisë, Xhemail Syla ka vazhduar që t’i dërgojë informacione të 

njëjtit, të cilat Dalipi i kishte përdorur për përgatitjen e ofertës për procesin e përsëritur të 

prokurimit. Prokuroria, Xhemajl Sylajn e akuzon edhe për veprën penale “keqpërdorimi i 

informatës zyrtare”. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte mbajtur më 25 prill 2017, jashtë afatit ligjor, sipas të cilit 

shqyrtimi fillestar mbahet 30 ditë pas ngritjes së aktakuzës. Shqyrtimi i dytë në këtë rast ishte 

mbajtur më 2 qershor 2017. Pasi që Gjykata Themelore në Prishtinë, e kishte konfirmuar 

aktakuzën ndaj Sylajt dhe Dalipit, kishte qenë Gjykata e Apelit ajo e cila, në vitin 2017 kishte 
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hudhur poshtë akuzën për Dalipin kurse e kishte konfirmuar për sa i përket të akuzuari Syla. 

Pas kësaj Sylaj i ishte drejtuar me kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë Gjykatës Supreme, 

mirëpo kjo gjykatë e kishte refuzuar kërkesën e tij. 

Më 6 dhjetor 2018, prokuroria e kishte ndryshuar aktakuzën, ashtu që tash Sylajn e ngarkon 

vetëm për veprën penale “keqpërdorim i informatës zyrtare”.  

Dëmi i pretenduar: Nuk ka informacion 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka informacion 
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19. Rasti Enver Hoxha 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Numri i lëndës: PKR.nr.148/2018 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Hamdi Ibrahimi 

Prokuror/e: Merrushe Llugiqi 

Të akuzuar: Enver Hoxha 

Veprat penale: “Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 1,252 ditë) 

 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 5 dhjetor 2016 kishte ngritur aktakuzë sipas të cilës 

Enver Hoxha ngarkohet me veprën penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoriteti zyrtar”. 

Sipas prokurorisë, i lartcekuri në qershor të vitit 2013, në pozitën e projekt menaxherit të 

divizionit për prodhimin e qymyrit, në Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) ka lejuar 

blerjen e 2,464 “maicave” nga operatori ekonomik “Ripten Enginnering”, me seli në Prishtinë. 

Sipas aktakuzës, këtë leje, Hoxha e kishte dhënë pa i përfillur procedurat e   Ligjit  të Prokurimit 

Publik, duke vepruar kështu në kundërshtim edhe me kontratën në të cilën është thirrur. Sipas 

prokurorisë, me këto veprime i ka shkaktuar dëm KEK-ut, në shumë të përgjithshme prej 

57.164,80 eurosh.  

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Policia e Kosovës më 24 dhjetor 2015 kishte ushtruar kallëzim penal ndaj Hoxhës, kurse 

prokuroria kishte nxjerr aktvendim për fillim të hetimeve lidhur me këtë rast më 2 qershor 

2016.  

Aktakuza në këtë rast ishte ngritur më 5 dhjetor 2016. Shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 20 

shkurt 2017, apo 46 ditë pas afatit ligjor, sipas të cilit shqyrtimi fillestar mbahet brenda 30 

ditëve pas ngritjes së aktakuzës. Shqyrtimi i dytë në këtë rast ishte mbajtur më 22 mars 2017, 

kurse deri në shpalljen e aktgjykimit ishin mbajtur gjashtë (6) seanca gjyqësore. 

23.01.2018 

Lirues 

Aktgjykimi 

shkallës së 

parë 
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dytë 
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Më 23 janar 2018, Gjykata Themelore në Prishtinë e kishte liruar nga akuza Hoxhën.52Mirëpo, 

pas ankesës së prokurorisë, Gjykata e Apelit më 17 maj 2018 e kishte kthyer rastin në rigjykim.  

Dëmi i pretenduar: 57,164.80 euro. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka informacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 “Zyrtari i KEK-ut lirohet nga akuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare” Betimi për Drejtësi, 23 janar 2018 

(Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-i-kek-ut-lirohet-nga-akuza-per-keqperdorim-te-detyres-

zyrtare/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 

https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-i-kek-ut-lirohet-nga-akuza-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-i-kek-ut-lirohet-nga-akuza-per-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
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20. Rasti Musë Shala dhe Mustafë Mustafa 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Numri i lëndës: PKR.nr.760/2016 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Hamdi Ibrahimi 

Prokuror/e: Feti Tunuzliu 

Të akuzuar: Musë Shala dhe Mustafë Mustafa 

Veprat penale: “Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar”; “Marrje ryshfeti” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 1,238 ditë) 

 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë,  më 19 dhjetor 2016 kishte ngritur aktakuzë sipas të cilës, 

Musa Shala si person zyrtar në mënyrë të drejtpërdrejt ka kërkuar dhe pranuar përfitim në 

kundërshtim me detyrën e tij zyrtare. Ai akuzohet se ka kërkuar nga Nysret Berisha pesë mijë 

euro të cilat i ka pranuar në lokalin “Albana”. Ndër tjera, sipas aktakuzës, ai ka nënshkruar 

situacionin e dytë në vlerë prej 155,202.04 euro sipas raportit të pagesës. Me këtë, 

ai  konsiderohet se ka kryer veprën penale “marrje ryshfeti” nga neni 343 paragrafi 1 i KPRK-

së. 

Aktakuza e ngarkon Musa Shalën edhe me veprën penale keqpërdorim të pozitës zyrtare . Sipas 

aktakuzës, ai si zyrtar i inspektimit të projekteve, përkatësisht projekt-menaxher në MASHT, 

në dosjen e tenderit për punë në vlerë të madhe, përgatitur më 14 gusht 2009 me titull Ndërtimi 

i objektit të shkollës së mesme, pas lidhjes së kontratës mes autoritetit kontraktues përfaqësuar 

nga Xhemajl Buzuku dhe operatori ekonomik “Ndërtimtari” SH.P.K, përfaqësuar nga Avni 

Mustafa më 9 tetor 2009 në vlerë prej 2.226.064.30 euro dhe pasi që operatori ekonomik 

“Ndërtimtari” me bashkëpronarët Avni Mustafa dhe Mustaf Mustafa, i cili si porositës e ka 

përfaqësuar kontratën, garantuar nga Rafet Ibishi, e të cilët e kanë fituar këtë tender me çmimin 

e përmendur, operatori ekonomik “ Ndërtimtari” më 14 shkurt 2011 ka nën kontraktuar me 

“Con Inga” sh.p.k , pronë e bashkëpronarëve Nysret Berisha dhe tani të ndjerit Naser Preniqi. 

Në aktakuzë thuhet se ai si zbatues i punimeve ka përfaqësuar kontratën duke lidhur kontratën 

për ndërtim në shumë prej 1.384.689.50 euro, me të cilën kontratë veç tjerash është parashikuar 

që përfundimi i këtij projekti do të bëhet brenda 150 ditëve të punës nga dita e fillimit të 

punimeve për çdo faturë lidhur me punët  kryera në objekt, në vlerë prej 110 mijë eur,o pagesa 
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do të bëhet në shumë prej 100 mijë euro pa llogaritur 10% që do të ndalet nga pagesa e çdo 

fature. 

Për çka, sipas aktakuzës, ka qenë në dijeni Musa Shala, por me dashje për këtë nuk e ka njoftuar 

fare autoritetin kontraktues, ndonëse operatori ekonomik ka vepruar në kundërshtim me dy 

akte juridike, nenin 30 të Ligjit nr.04/l-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjet nr 04/L-237, 

05/L-068 dhe nr.05/L-092 që ka parashikuar se tenderuesi ka dashtë të tregojë në tenderin e tij 

që ka për qëllim të nënkontraktojë palët e treta. 

Në vijim thuhet se rrjedhimisht ka vepruar në kundërshtim edhe me Udhëzuesin Operativ për 

Prokurim Publik të KRRPP, të janarit 2012, ku në pikën 17, titulluar “Dosja e tenderit”, nënpika 

17.13 është paraparë që autoriteti kontraktues të deklarojë në dosjen e tenderit që operatorët 

ekonomik duhet të tregojnë në tenderin e tyre çdo pjesë të kontratës që operatorët ekonomik 

kanë për qëllim të nën kontraktoj te palët e treta dhe se nën kontraktimi nuk bën të kalojë 40% 

ë vlerës totale të kontratës, si ka ndodhur në rastin konkret. 

Ndërsa, i akuzuari Mustafë Mustafa, sipas aktakuzës, në cilësinë e bashkëpronarit dhe 

përfaqësuesit ligjor të kompanisë ndërtimore “Ndërtimtari” ka keqpërdorur pozitën e tij. Ai 

sipas aktakuzës, në emër të kësaj kompanie ka lidhur kontratë me autoritetin kontraktues në 

vlerë prej 2,226,063.20 euro, e më pas ka lidhur kontratë ndërtimi me të njëjtin autoritet 

kontraktues me çmim kontraktues tjetër, në vlerë prej 1.384,689,50 euro, duke nën kontraktuar 

mbi vlerën 40% të vlerës totale të kontratës, gjë që është në kundërshtim me dispozitat ligjore. 

 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Policia e Kosovës lidhur me këtë rast kishte ushtruar kallëzim penal më 7 shkurt 2013, kurse 

prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj dy të pandehurve më 19 dhjetor 2016.  

Shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 26 tetor 2017, apo 280 ditë pas kalimit të afatit ligjor, sipas 

të cilit, shqyrtimi fillestar duhet të mbahet brenda 30 ditëve pas ngritjes së aktakuzës. Në këtë 

seancë, dy të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm.53 

Shqyrtimi gjyqësor në këtë rast kishte filluar më 20 mars 2019, ndërsa dy seanca që ishin 

caktuar për 29 maj dhe 15 korrik 2019 kishte dështuar të mbahen në mungesë së të akuzuarve. 

Në seancën e 15 korrikut 2019, gjykata kishte lëshuar urdhërese për sjellje me detyrim për 

dëshmitarët që kishin munguar.54 

                                                 
53 “Deklarohen të pafajshëm të akuzuarit për marrje ryshfeti dhe keqpërdorim të pozitës zyrtare” Betimi për 

Drejtësi, 26 tetor 2017 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-te-akuzuarit-per-

marrje-ryshfeti-dhe-keqperdorim-te-pozites-zyrtare/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  
54 “Lëshohet urdhëresë për sjellje me detyrim për dëshmitarët që munguan në gjykimin lidhur me ndërtimin e 

shkollës në Podujevë”, Betimi për Drejtësi, 15 korrik 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/leshohet-

urdherese-per-sjellje-me-detyrim-per-deshmitaret-qe-munguan-ne-gjykimin-lidhur-me-ndertimin-e-shkolles-ne-

podujeve/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-te-akuzuarit-per-marrje-ryshfeti-dhe-keqperdorim-te-pozites-zyrtare/
https://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-te-akuzuarit-per-marrje-ryshfeti-dhe-keqperdorim-te-pozites-zyrtare/
https://betimiperdrejtesi.com/leshohet-urdherese-per-sjellje-me-detyrim-per-deshmitaret-qe-munguan-ne-gjykimin-lidhur-me-ndertimin-e-shkolles-ne-podujeve/
https://betimiperdrejtesi.com/leshohet-urdherese-per-sjellje-me-detyrim-per-deshmitaret-qe-munguan-ne-gjykimin-lidhur-me-ndertimin-e-shkolles-ne-podujeve/
https://betimiperdrejtesi.com/leshohet-urdherese-per-sjellje-me-detyrim-per-deshmitaret-qe-munguan-ne-gjykimin-lidhur-me-ndertimin-e-shkolles-ne-podujeve/
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Dëmi i pretenduar: Nuk ka informacion. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka informacion. 
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21. Rasti Armend Selimi, Durim Ramadani, Zeqir Fetoshi 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Numri i lëndës: PKR.nr.240/16 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Hamdi Ibrahimi 

Prokuror/e: Dulina Hamiti 

Të akuzuar: Armend Selimi; Durim Ramadani; Zeqir Fetoshi 

Veprat penale: “Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar”; “Mashtrim”; “Falsifikim i 

dokumenteve zyrtare” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 1,481 ditë) 

 

Sipas aktakuzës së ngritur më 20 prill 2016, nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, Armend 

Selimi, akuzohet se në cilësinë e pronarit të firmës NTP “Friends” në Prishtinë, nga viti 2013, 

deri në korrik të vitit 2014, me qëllim që vetës t’i sjell përfitim pasuror të kundërligjshëm ka 

falsifikuar dokumentin më të cilin ka dashur që të fitoi një tender. Duke dashur të importojë 

produkte medicinale dhe të sigurojë autorizime nga ana e Agjencisë Kosovare për Produkte 

dhe Pajisje Medicinale (AKPPM) thuhet se ka falsifikuar certifikatat e dorëzuara në AKPPM. 

Me këtë rast, ai konsiderohet se ka kryer veprat penale mashtrim dhe falsifikim, vepra të 

dënuara më Kodin Penal të Republikës së Kosovës. 

Ndërsa, të akuzuarit Durim Ramadani dhe Zeqir Fetoshi, sipas aktakuzës, duke keqpërdorur 

pozitën apo autoritetin zyrtar dhe me qëllim që vetës t’i sjellin dobi pasurore, nuk kanë 

përmbushur detyrat e tyre zyrtare. 

Ata thuhet se në cilësinë e ekspertëve të angazhuar nga Organi Shqyrtues i Prokurimit nuk e 

kanë kryer punën e tyre në përputhje më ligjin, lidhur me tenderin për të cilin Armend  Selimi, 

pretendohet se i kishte falsifikuar dokumentet. 

Sipas Prokurorisë, ata kishin keqpërdorur pozitën e tyre lidhur me tenderin për “Furnizim me 

material shpenzues” nga lista esenciale nga Ministria e Shëndetësisë. Të njëjtin sipas aktakuzës 

kishin qenë në dijeni se autorizimi i lëshuar nga Korporata- Prodhuesi “Johnson &Friends” në 

Londër është i falsifikuar, dhe se këtë  autorizim e kishte përfaqësuar i pandehuri Armend 

Selimi. Në bazë të kësaj, ata thuhet se e kanë ditur se këto dokumente janë të falsifikuara dhe 
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kanë dhënë mendim dhe kanë konstatuar se dosja është origjinale. Në këtë formë, sipas 

aktakuzës, kompania “Friends” ka arritur ta fitojë tenderin nga Ministria e Shëndetësisë. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Policia e Kosovë më 18 dhjetor 2014 kishte ushtruar kallëzim penal për këtë rast, kurse me 20 

prill 2016, prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj tre të akuzuarve. 

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte caktuar të mbahet më 12 qershor 2017, apo 388 ditë pas 

kalimit të afatit ligjor, sipas të cilit shqyrtimi fillestar mbahet 30 ditë pas ngritjes së aktakuzës. 

Mirëpo, edhe kjo seancë kishte dështuar të mbahet pasi kishin munguar të akuzuarit.55 Edhe 

seanca e tjetër e caktuar të mbahet më 27 qershor 2017 kishte dështuar të mbahet pasi kishte 

munguar prokurorja.56 Përfundimisht, shqyrtimi fillestar ishte mbajtur më 28 gusht 2017, me 

ç’rast të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm.57 

Shqyrtimi i dytë në këtë rast ishte caktuar të mbahet më 30 janar 2018, mirëpo ishte shtyrë pasi 

kishte munguar prokurorja. Lidhur me këtë, gjykatësi i rastit kishte thënë se do të njoftohet 

edhe kryeprokurori.58 

Gjykata Themelore në Prishtinë, më 14 prill 2018, i kishte aprovuar kërkesat për hudhje të 

aktakuzës ndaj Durim Ramadanit dhe Zeqir Fetoshit, pasi që lidhur me kundërshtimet e tyre, 

për rreth gjashtë muaj nuk kishte dhënë përgjigje prokurorja e këtij rasti, Dulina Hamiti. Kjo 

kishte qenë arsyeja se pse kjo gjykatë e ka hudhur poshtë aktakuzën e ngritur nga Prokuroria 

Themelore në Prishtinë për këta dy të akuzuar edhe pse sipas gjykatësit të rastit, gjykata katër 

herë kishte kërkuar nga prokuroria që të përgjigjet në kundërshtimet e bëra nga ana e mbrojtjes. 

Arsye tjetër e hudhjes së kësaj aktakuze, sipas këtij aktvendimi, është se nuk është vërtetuar se 

qysh të akuzuarit Ramadani e Fetoshi, i kanë kryer veprat penale të pretenduara nga Prokuroria. 

Ndërsa, për Armend Selimin, i akuzuar për mashtrim dhe falsifikim të dokumentit publik, 

                                                 
55 “Shtyhet seanca ndaj të akuzuarve për mashtrim dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare” Betimi për Drejtësi, 12 

qershor 2017 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-seanca-ndaj-te-akuzuarve-per-mashtrim-dhe-

keqperdorim-te-detyres-zyrtare/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  
56 “Mungon prokurorja, shtyhet seanca ndaj të akuzuarve për mashtrim dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare” 

Betimi për Drejtësi, 27 qershor 2017 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-shtyhet-

seanca-ndaj-te-akuzuarve-per-mashtrim-dhe-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 

2020. 
57 “Deklarohen të pafajshëm të akuzuarit për mashtrim dhe keqpërdorim të pozitës zyrtare” Betimi për Drejtësi, 

28 gusht 2017 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-te-akuzuarit-per-mashtrim-

dhe-keqperdorim-te-pozites-zyrtare/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 
58 “Mungon prokurorja Dulina Hamiti, gjykata thotë se për mungesën e saj do të njoftohet Kryeprokurori i Shtetit” 

Betimi për Drejtësi, 30 janar 2018 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-dulina-hamiti-

gjykata-thote-se-per-mungesen-e-saj-do-te-njoftohet-kryeprokurori-i-shtetit/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 

2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-seanca-ndaj-te-akuzuarve-per-mashtrim-dhe-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-seanca-ndaj-te-akuzuarve-per-mashtrim-dhe-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-shtyhet-seanca-ndaj-te-akuzuarve-per-mashtrim-dhe-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-shtyhet-seanca-ndaj-te-akuzuarve-per-mashtrim-dhe-keqperdorim-te-detyres-zyrtare/
https://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-te-akuzuarit-per-mashtrim-dhe-keqperdorim-te-pozites-zyrtare/
https://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-te-akuzuarit-per-mashtrim-dhe-keqperdorim-te-pozites-zyrtare/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-dulina-hamiti-gjykata-thote-se-per-mungesen-e-saj-do-te-njoftohet-kryeprokurori-i-shtetit/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-prokurorja-dulina-hamiti-gjykata-thote-se-per-mungesen-e-saj-do-te-njoftohet-kryeprokurori-i-shtetit/
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gjykata ka vendosur që të mos hudh poshtë aktakuzën dhe shqyrtimi ndaj tij, do të caktohet më 

vonë.59 

Mirëpo, pas ankesës së prokurorisë, Gjykata e Apelit kishte vendosur se gjykimi në këtë rast 

duhet të vazhdojë për të gjithë të akuzuarit.60 

Pas vendimit të Apelit, në këtë rast janë caktuar deri më tani pesë (5) seanca gjyqësore, mirëpo 

katër (4) prej tyre kanë dështuar të mbahen. Dy (2) nga to kishin dështuar shkaku i mungesës 

së prokurores, një (1) shkaku i mungesës së anëtarit të trupit gjykues dhe një (1) me kërkesë të 

avokatit të akuzuarit. 

Dëmi i pretenduar: Nuk ka informacion. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka informacion. 
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59 “Gjykata hedh poshtë aktakuzën për korrupsion pasi prokurorja nuk përgjigjet në kundërshtimet e mbrojtjes” 

Betimi për Drejtësi, 29 prill 2018 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-hedh-poshte-aktakuzen-per-

korrupsion-pasi-prokurorja-nuk-pergjigjet-ne-kundershtimet-e-mbrojtjes/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 
60 “Apeli kërkon që të vazhdojë gjykimi kundër dy ish-ekspertëve të OSHP-së, ndaj të cilëve ishte hedhur aktakuza 

për korrupsion” Betimi për Drejtësi, 27 qershor 2018 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/apeli-kerkon-qe-

te-vazhdoje-gjykimi-kunder-dy-ish-eksperteve-te-oshp-se-ndaj-te-cileve-ishte-hedhur-aktakuza-per-korrupsion/) 

Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-hedh-poshte-aktakuzen-per-korrupsion-pasi-prokurorja-nuk-pergjigjet-ne-kundershtimet-e-mbrojtjes/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-hedh-poshte-aktakuzen-per-korrupsion-pasi-prokurorja-nuk-pergjigjet-ne-kundershtimet-e-mbrojtjes/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-kerkon-qe-te-vazhdoje-gjykimi-kunder-dy-ish-eksperteve-te-oshp-se-ndaj-te-cileve-ishte-hedhur-aktakuza-per-korrupsion/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-kerkon-qe-te-vazhdoje-gjykimi-kunder-dy-ish-eksperteve-te-oshp-se-ndaj-te-cileve-ishte-hedhur-aktakuza-per-korrupsion/
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22. Rasti Sadik Tahiraj 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Numri i lëndës: PKR.nr.207/18 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Naime Krasniqi - Jashanica 

Prokuror/e: Dulina Hamiti 

Të akuzuar: Sadik Tahiraj 

Veprat penale: “Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar”;  

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 621 ditë) 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 29 gusht 2018, kishte ngritur aktakuzë sipas të cilës,  

Sadik Tahiraj në cilësinë e personit zyrtar, derisa ishte në pozitën e drejtorit të Drejtorisë 

Komunale të Arsimit në Drenas, ka shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar duke i tejkaluar 

kompetencat e tij. Në aktakuzë thuhet se këtë e ka bërë me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie 

për vete ose për organizatën e biznesit “A&I Group” SH.P.K dhe “Al Trade” SH.P.K. 

Sipas aktakuzës, që nga fillimi deri në përfundim të projekteve kapitale, ndërtimi i depos për 

dru dhe thëngjill në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Rasim Kiçina” në Drenas dhe renovimi 

i kulmit të Shkollës Fillore të Mesme të Ulët “Rilindja” në Dobroshevc, janë kryer pa 

respektuar asnjë procedurë të prokurimit. Sipas aktit akuzues, për projektin për ndërtimin e 

depos për dru dhe thëngjill në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Rasim Kiçina” në Drenas, 

që “ Al Trade” SH.P.K. e ka furnizuar gjatë vitit 2015, me material ndërtimor është kryer pa 

respektuar asnjë procedurë të prokurimit, në bazë të Memorandumit të Mirëkuptimit lidhur mes 

të pandehurit dhe firmës së lartcekur. 

Aktakuza thotë se renovimi i kulmit të Shkollës Fillore të Mesme të Ulët “Rilindja” në 

Dobroshevc , ku “A&I Group SH.P.K i ka kryer punimet gjatë vitit 2016, është bërë pa u 

respektuar asnjë procedurë e prokurimit në marrëveshje gojore me të pandehurin. Akti akuzues, 

thotë se me këtë rast është dëmtuar Komuna e Drenasit dhe është dashur të paguaj përmes 

përmbaruesit privat shumën prej 17.043.50 euro. Ndërsa, për projektin  për  ndërtimin e depos 

për dru dhe thëngjill në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Rasim Kiçina” në Drenas, thuhet 

se është dashur të paguaj shumën prej 8.454.31 euro. 

05.03.2020 

Lirues 

Aktgjykimi 

shkallës së 

parë 

Aktakuza 

29.08.2018 

Shqyrtimi 
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29.11.2018 
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i dytë 

Shqyrtimi 
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Numri i 

seancave të 

caktuara 
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401 ditë pas 
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7 të 
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e shtyrë 

8 seanca Nuk ka 

informacion 
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Ish-drejtori i Arsimit në Drenas, Sadik Tahiraj, ka qenë i akuzuar edhe në një rast tjetër, me 

ç’rast me 21 shtator 2018, ai ishte dënuar me gjashtë muaj burgim me kusht, pasi ishte shpallur 

fajtor për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Ndërsa, në rastin tjetër ku i bashkakuzuar kishte qenë 

edhe ish-kryetari i Drenasit Nexhat Demaku, të dy të akuzuarit janë liruar nga akuza. Në këtë 

rast, Tahiraj akuzohej se në vitin 2014 ka keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare, duke mos 

respektuar procedurat e prokurimit publik lidhur me furnizimin me vaj (antifiriz) për ngrohjen 

qendrore të shkollës “Rilindja” në fshatin Dobroshec të Komunës së  Drenasit. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Policia e Kosovës kishte ngritur kallëzim penal ndaj Tahirajt më 18 korrik 2017, kurse, 

Prokuroria Themelore në Prishtinë kishte ngritur aktakuzë ndaj tij më 29 gusht 2018.  

Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte caktuar të mbahet më 24 tetor 2018, apo 25 ditë pas kalimit 

të afatit ligjor, sipas të cilit, shqyrtimi fillestar mbahet 30 ditë pas ngritjes së aktakuzës. Mirëpo, 

kjo seancë kishte dështuar të mbahet pasi kishte munguar prokurorja e rastit. 

Shqyrtimi fillestar ishte mbajtur pastaj më 29 nëntor 2018, ku i akuzuari Tahiraj ishte deklaruar 

i pafajshëm.61  

Pas konfirmimit të aktakuzës, lidhur me këtë rast ishin mbajtur edhe pesë (5) seanca gjyqësore, 

derisa Tahiraj, më 5 mars 2020, ishte shpallur i pafajshëm.62 

Dëmi i pretenduar: 25,497 euro. 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka informacion 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 “Ish-drejtori i Arsimit në Drenas deklarohet i pafajshëm për keqpërdorim detyre” Betimi për Drejtësi, 29 nëntor 

2018 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/ish-drejtori-i-arsimit-ne-drenas-deklarohet-i-pafajshem-per-

keqperdorim-detyre/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  
62 “Ish-drejtori i Arsimit në Drenas lirohet nga akuza lidhur me investimet në dy shkolla” Betimi për Drejtësi, 5 

mars 2020 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/ish-drejtori-i-arsimit-ne-drenas-lirohet-nga-akuza-lidhur-

me-investimet-ne-dy-shkolla/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/ish-drejtori-i-arsimit-ne-drenas-deklarohet-i-pafajshem-per-keqperdorim-detyre/
https://betimiperdrejtesi.com/ish-drejtori-i-arsimit-ne-drenas-deklarohet-i-pafajshem-per-keqperdorim-detyre/
https://betimiperdrejtesi.com/ish-drejtori-i-arsimit-ne-drenas-lirohet-nga-akuza-lidhur-me-investimet-ne-dy-shkolla/
https://betimiperdrejtesi.com/ish-drejtori-i-arsimit-ne-drenas-lirohet-nga-akuza-lidhur-me-investimet-ne-dy-shkolla/
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23. Rasti Xhelil Bekteshi dhe Besim Tahiri 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Numri i lëndës: PKR.nr.16/18 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Naime Krasniqi - Jashanica 

Prokuror/e: Ibrahim Berisha 

Të akuzuar: Xhelil Bekteshi; Besim Tahiri 

Veprat penale: “Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020, kanë kaluar 832 ditë) 

 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 29 janar 2018, kishte ngritur aktakuzë ndaj Xhelil 

Bekteshit dhe Besim Tahirit, me pretendimin se kishin kryer veprën penale “keqpërdorim i 

pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe ndaj Naim Sallahut, për veprën penale “falsifikim i 

dokumentit”. Bekteshi, sipas kësaj aktakuze, thuhet se derisa ishte në cilësinë e Sekretarit të 

Përgjithshëm të Ministrisë së Infrastrukturës (MI), kishte tejkaluar kompetencat tij si person 

zyrtar. 

Sipas aktakuzës, ai kishte obliguar zyrtaren (arkivisten) Valentina Rexhepi që në librin e 

protokollit të regjistronte vendimin me të cilin ishte ndërruar kryetarja e komisionit për 

vlerësimin e ofertave për projektin “Zgjerimi i Rrugës Nacionale N-9” segmenti Gjuregjicë-

Kijevë, duke regjistruar vendimin me datën 23.05.2016 në vend të datës reale 26.06.2016. Ky 

ndryshim i datave ishte bërë me qëllim që tenderi t’i jepej operatorit ekonomik N.N.T 

“Sallahu”, i cili ishte me çmim të lartë 991,418.19 euro, ndërsa operatorit tjetër ekonomik 

“Famis”, me çmim më të lirë prej 961.590.16 euro, i ishte pamundësuar fitimi i tenderit edhe 

pse ishte me oferte më të lirë. 

Ndërsa, Besim Tahiri po akuzohet se në cilësinë e ushtruesit të detyrës së Drejtorit në 

Divizionin e Prokurimit në Ministrinë e Infrastrukturës (MI), kishte tejkaluar kompetencat e tij 

duke ushtruar ndikim te kryetarja e komisionit Erza Arifi, që e njëjta ta ndërrojë raportin për 

vlerësimin e tenderit. Sipas prokurorisë, Tahiri e kishte obliguar Arifin që të paraqes kërkesë 

me shkrim për tërheqje nga komisioni në mënyrë që të bëhej ndryshimi i vendimit të marrë dhe 

tenderi t’i jepej operatorit ekonomik “Sallahu” edhe pse kishte çmim më të shtrenjtë. 
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Ndërsa, aktakuza të akuzuarin Naim Sallahu, pronar i kompanisë N.N.T “Sallahu”,  e ngarkon 

me veprën penale “falsifikim të dokumentit” pasi që i njëjti thuhet se me rastin e paraqitjes së 

ofertës në MI lidhur me tenderin për zgjerimin e rrugës nacionale kishte paraqitur dokument të 

falsifikuar me vërtetim tatimor kinse ka kryer obligimet tatimore ndaj Administratës Tatimore 

të Kosovës (ATK). Sipas aktakuzës, i akuzuari Sallahu edhe pse e kishte ditur se një dokument 

i tillë nuk është i vërtetë dhe se nuk i kishte të shlyera detyrimet tatimore e kishte paraqitur si 

të vërtet. Sallahu thuhet se edhe listën e punëtorëve e kishte paraqitur me 50 punëtorë, ndërsa 

në realitet kishte pasur vetëm 29 punëtorë. 

Në këtë rast, bashkë me Bekteshin e Tahirin, është akuzuar edhe Naim Sallahu, por ai kishte 

bërë marrëveshje me Prokurorinë për pranimin e fajësisë dhe ishte dënuar me gjashtë muaj 

burgim, por që i ishte zëvendësuar në dënim me gjobë. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Policia e Kosovës më 15 mars 2017 kishte ushtruar kallëzim penal ndaj të pandehurve, kurse 

me 29 janar 2018, prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj të njëjtëve.  

Shqyrtimi fillestar ishte caktuar fillimisht më 27 mars 2018, mirëpo, pasi që kishte munguar 

një i akuzuar, e njëjti ishte shtyrë. Në këtë seancë, gjykata kishte vendosur që të veçojë 

procedurën për të akuzuarin Sallahu, pasi ai kishte arritur marrëveshje për pranim të fajësisë 

me prokurorinë.63 Edhe seanca tjetër e caktuar për 11 prill 2018 kishte dështuar të mbahet. 

Përfundimisht, shqyrtimi fillestar për të akuzuarit Bekteshi dhe Tahiri ishte mbajtur pastaj për 

10 maj 2018, apo 71 ditë pas kalimit të afatit ligjor, sipas të cilit, shqyrtimi fillestar mbahet 30 

ditë pas ngritjes së aktakuzës. Në këtë seancë të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm.64 

Pas konfirmimit të aktakuzës, gjykata kishte caktuar gjashtë (6) seanca për këtë rast, mirëpo, 

tri (3) nga to kishin dështuar të mbahen për shkak të mungesë së palëve.  

Dëmi i pretenduar: 29,828.00 euro 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka informacion 

 

 

 

                                                 
63 “Veçohet procedura ndaj të pandehurit për falsifikim të dokumentit, në rastin ku të akuzuar janë dy edhe zyrtarë 

të MI-së” Betimi për Drejtësi, 27 mars 2018 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/vecohet-procedura-ndaj-

te-pandehurit-per-falsifikim-te-dokumentit-ne-rastin-ku-te-akuzuar-jane-dy-edhe-zyrtare-te-mi-se/) Qasur për 

herën e fundit, 8 maj 2020.  
64 “Gjykimi për dallavere në tender, deklarohen të pafajshëm dy ish-zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës” 

Betimi për Drejtësi, 10 maj 2018 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-dallavere-ne-tender-

deklarohen-te-pafajshem-dy-ish-zyrtaret-e-ministrise-se-infrastruktures/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 

https://betimiperdrejtesi.com/vecohet-procedura-ndaj-te-pandehurit-per-falsifikim-te-dokumentit-ne-rastin-ku-te-akuzuar-jane-dy-edhe-zyrtare-te-mi-se/
https://betimiperdrejtesi.com/vecohet-procedura-ndaj-te-pandehurit-per-falsifikim-te-dokumentit-ne-rastin-ku-te-akuzuar-jane-dy-edhe-zyrtare-te-mi-se/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-dallavere-ne-tender-deklarohen-te-pafajshem-dy-ish-zyrtaret-e-ministrise-se-infrastruktures/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-dallavere-ne-tender-deklarohen-te-pafajshem-dy-ish-zyrtaret-e-ministrise-se-infrastruktures/
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24. Rasti Lirije Makolli dhe Erblin Polloshka 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Numri i lëndës: PKR.nr.60/19 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Naime Krasniqi - Jashanica 

Prokuror/e: Kujtim Munishi 

Të akuzuar: Lirije Makolli; Erblin Polloshka 

Veprat penale: “Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar”;  

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

 

(Nga ngritja e aktakuzës deri në shpalljen e aktgjykimit kanë kaluar, kanë kaluar 66 ditë) 

 

 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 5 mars 2019, kishte ngritur aktakuazë sipas të cilës, 

Lirije Makolli akuzohet se më 3 shtator 2018 në cilësinë e menaxheres së kontratës për 

“Furnizim me material ortoprotetik”, për Shërbimin Klinik Ortoprotetik në QKUK, me qëllim 

të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, nuk kishte kryer 

detyrën zyrtare të përcaktuar me ligj. Në aktakuzë thuhet se me rastin e pranimit të materialit 

të porositur nga operatori ekonomik “Solution-D’, nga gjithsej 75 produkte, e akuzuara Makolli 

kishte pranuar 15 produkte me specifikacion dhe me origjinë turke, edhe pse këto materiale siç 

ishte e paraparë me anë të kontratës për furnizim, duhet të ishin me origjinë nga Franca. 

Ndërsa, i akuzuari Erblin Polloshka, po dyshohet se më 3 shtator 2018, ka kryer veprën penale 

të mashtrimit, pasi që si person përgjegjës – menaxher në kompaninë “Solution- D”, sipas 

aktakuzës, duke fshehur faktet kishte mashtruar QKUK-në, Shërbimin Klinik Ortprotetik, si 

autoritet kontraktues, duke dorëzuar 17 produktet nga Turqia, edhe pse këto produkte sipas 

kontratës për furnizim, duhet të ishin me origjinë nga Franca 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 
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Policia e Kosovës kishte ushtruar kallëzim penal për këtë rast me 8 nëntor 2018, kurse 

prokuroria kishte nxjerr aktvendim për fillim të hetimeve më 4 shkurt 2019.  

Prokuroria kishte ngritur aktakuzë në gjykatë ndaj dy të pandehurve më 5 mars 2019. Në 

seancën që ishte mbajtur më 6 maj 2019, ishte bërë e ditur se të akuzuarit kishin lidhur 

marrëveshje për pranim të fajësisë me prokurorinë. Me marrëveshjet që kishte prezantuar, 

prokurori Munishi, i njëjti i kishte rekomanduar gjykatës që ndaj të akuzuarës Lirije Makolli 

të shqiptohet një dënim me burgim me kohëzgjatje prej 180 ditësh, i cili nuk do të ekzekutohet, 

me kusht që e pandehura brenda një viti nuk do të kryej vepër tjetër penale. Ndërsa, për të 

akuzuarin Erblin Polloshka, me këtë marrëveshje ishte rekomanduar që ndaj tij të shqiptohet 

dënim me gjobë prej 1000 euro dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 ditësh,  me 

mundësi të zëvendësimit në dënim me gjobë.65 

Gjykata Themelore në Prishtinë, më 10 maj 2019 kishte shpallur aktgjykimin për këtë rast, me 

ç’rast e akuzuara Makolli ishte dënuar me gjashtë (6) muaj burgim me kusht ndërsa i akuzuari 

Polloshka ishte dënuar me gjashtë (6) muaj burg me kushte dhe 1,000 euro gjobë.  

Dënimi me burgim ndaj tyre nuk do të ekzekutohet nëse në periudhë prej një viti nuk kryejnë 

ndonjë vepër tjetër penale. 

Dëmi i pretenduar: 11,696.21 euro 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka informacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 “Pranojnë fajësinë dy të akuzuarit lidhur me keqpërdorimet për furnizim me material ortoprotetik në QKUK” 

Betimi për Drejtësi, 6 maj 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/pranojne-fajesine-dy-te-akuzuarit-

lidhur-me-keqperdorimet-per-furnizim-me-material-ortoprotetik-ne-qkuk/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/pranojne-fajesine-dy-te-akuzuarit-lidhur-me-keqperdorimet-per-furnizim-me-material-ortoprotetik-ne-qkuk/
https://betimiperdrejtesi.com/pranojne-fajesine-dy-te-akuzuarit-lidhur-me-keqperdorimet-per-furnizim-me-material-ortoprotetik-ne-qkuk/
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25. Rasti Hasim Vishesella 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Numri i lëndës: PKR.nr.166/17 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Hamdi Ibrahimi 

Prokuror/e: Rafet Halimi 

Të akuzuar: Hasim Vishesella 

Vepra penale: “Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar”;  

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

(Nga ngritja e aktakuzës deri në shpalljen e aktgjykimit, kanë kaluar 629 ditë) 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 28 prill 2017, kishte ngritur aktakuzë ndaj Vishesellës 

për veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Sipas aktakuzës, Vishesella 

më 5 dhjetor 2014, në cilësinë e shefit të zyrës së planifikimit në Drejtorinë e Urbanizmit në 

Komunën e Lipjanit, duke shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar kishte vepruar në 

kundërshtim me kushtet e kontratës së lidhur mes Komunës së Lipjanit dhe operatorit 

ekonomik “Stublla”, me titull “Ndërtim i shkollës në fshatin Banullë”. 

Vishesella, si menaxher për kontratën, me qëllim të përfitimit për operatorin ekonomik 

“Stublla”, kishte nënshkruar situacione të papërfunduara, ku si pasojë e kësaj, nga MASHT-i 

ishin bërë pagesat këtij operatori për punë të cilat nuk i kishte realizuar, duke i shkaktuar dem 

buxhetit të Kosovës, në vlerë prej 44.436,85 euro. 

Po ashtu, të njëjtën gjë sipas prokurorisë, Vishesella e kishte bërë edhe me operatorin ekonomik 

“Te Muhameti”, duke i shkaktuar dëm buxhetit të shtetit në shumë prej 24.902,37 euro 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Policia e Kosovës më 8 dhjetor 2016 kishte ushtruar kallëzim penal ndaj të akuzuarit, kurse me 

23 janar 2017, prokuroria kishte nxjerrë aktvendimin për fillim të hetimeve në këtë rast. 

Më 28 prill 2017, prokuroria kishte ngritur aktakuzë në gjykatë ndaj Vishesellës. Shqyrtimi 

fillestar ishte caktuar të mbahet më 5 korrik 2017, apo 27 ditë pas kalimit të afatit ligjor, sipas 

të cilit, shqyrtimi fillestar mbahet 30 ditë pas ngritjes së aktakuzës. 

23.10.2019 

Refuzues 

Aktgjykimi 

shkallës së 

parë 

Aktakuza 

28.04.2017 

Shqyrtimi 

fillestar 

05.07.2017 

Shqyrtimi 

i dytë 

Shqyrtimi 

kryesor 

29.11.2018 

Numri i 

seancave të 

caktuara 

 
Jashtë 

afatit ligjor 

Jashtë afatit 

ligjor  
371 ditë pas 

shqyrtimit të 

dytë 

7 seanca të 

mbajtura 

7 seanca 
 

23.11.2017 
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Shqyrtimi i dytë ishte mbajtur më 23 nëntor 2017, jashtë afatit ligjor. Pas konfirmimit të 

aktakuzës, gjykata kishte mbajtur edhe katër (4) seanca gjyqësore për këtë rast. Në seancën e 

mbajtur më 21 tetor 2019, prokuroria ishte tërhequr nga ndjekja penale ndaj Vishesellës.66 Më 

23 tetor 2019, gjykata kishte marr aktgjykim refuzues për këtë rast, pas tërheqjes së prokurorit 

nga aktakuza.67 

Dëmi i pretenduar: 24.902,37 euro 

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka informacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 “Prokurori tërhiqet nga akuza ndaj ish-zyrtarit në Lipjan, gjykatësi thotë se prokuroria me kohë do të duhej ta 

analizonte rastin” Betimi për Drejtësi, 21 tetor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-

terhiqet-nga-akuza-ndaj-ish-zyrtarit-ne-lipjan-gjykatesi-thote-se-prokuroria-me-kohe-do-te-duhej-ta-analizonte-

rastin/) Qasur për herën e fundit, 10 maj 2020. 
67 “Pas tërheqjes së prokurorit nga aktakuza për korrupsion, aktgjykim refuzues ndaj ish-zyrtarit në Lipjan” 

Betimi për Drejtësi, 23 tetor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/pas-terheqjes-se-prokurorit-nga-

aktakuza-per-korrupsion-aktgjykim-refuzues-ndaj-ish-zyrtarit-ne-lipjan/) Qasur për herën e fundit, 8 maj 2020. 

https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-terhiqet-nga-akuza-ndaj-ish-zyrtarit-ne-lipjan-gjykatesi-thote-se-prokuroria-me-kohe-do-te-duhej-ta-analizonte-rastin/
https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-terhiqet-nga-akuza-ndaj-ish-zyrtarit-ne-lipjan-gjykatesi-thote-se-prokuroria-me-kohe-do-te-duhej-ta-analizonte-rastin/
https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-terhiqet-nga-akuza-ndaj-ish-zyrtarit-ne-lipjan-gjykatesi-thote-se-prokuroria-me-kohe-do-te-duhej-ta-analizonte-rastin/
https://betimiperdrejtesi.com/pas-terheqjes-se-prokurorit-nga-aktakuza-per-korrupsion-aktgjykim-refuzues-ndaj-ish-zyrtarit-ne-lipjan/
https://betimiperdrejtesi.com/pas-terheqjes-se-prokurorit-nga-aktakuza-per-korrupsion-aktgjykim-refuzues-ndaj-ish-zyrtarit-ne-lipjan/
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26. Rasti Kujtim Gashi 

Gjykata Themelore në Prizren 

Numri i lëndës: PKR.nr.111/19 

Kryetar/e i Trupit Gjykues: Raime Elezi 

Prokuror/e: Mehdi Sefa 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Të akuzuar: Kujtim Gashi 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor 

 

(Nga ngritja e aktakuzës deri më 10 maj 2020,  kanë kaluar 145 ditë) 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren më 17 dhjetor 2019 kishte ngritur aktakuzë ndaj Kujtim 

Gashit, të cilin e akuzon se, gjatë vitit 2015 e deri në tetor 2016, në cilësinë e kryesuesit të 

Asamblesë Komunale në Prizren, nuk i ka përmbushur detyrat apo autoritetin zyrtar, me qëllim 

të përfitimit të çfarëdo dobie për personat tjerë juridik, “TV Besa” dhe “TV Opinion”. Në 

aktakuzë thuhet se i akuzuari Gashi, duke mos e përmbushur detyrën e përcaktuar me ligj, pa 

ndonjë procedurë të tenderimit, në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik, Ligjin për 

Menaxhimin e Financave Publike, si dhe Rregulloren e Thesarit, kishte lidhur kontratë për 

ritransmetimin e seancave të Asamblesë Komunale në Prizren. 

Sipas aktakuzës, Gashi, gjatë periudhës kohore 8 janar 2015, kishte lidhur kontratë me “TV 

Besa”, në vlerë prej 250 euro për çdo seancë, ndërsa pagesat për këto shërbime janë autorizuar 

gjatë vitit 2016 në shumën prej 1,750 euro. Tutje në aktakuzë thuhet se ai po ashtu, gjatë 

periudhës kohore 8 janar 2015, kishte lidhur kontratë me “TV Opinion”, në vlerë prej 400 euro, 

për ritransmetimin e seancave të Asamblesë Komunale në Prizren, ku pagesat sipas aktakuzës 

janë transferuar gjatë viteve 2015-2016 në shumën prej 6700 euro. Ndërsa sipas aktit akuzues, 

vlera e përgjithshme që Gashi ka autorizuar për këto dy televizione është 8450 euro. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit 

Policia e Kosovës kishte ushtruar kallëzim penal ndaj ish-ministrit të Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit, Kujtim Gashi më 25 qershor 2019, kurse prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, 

Mehdi Sefa, më 17 dhjetor 2019, kishte ngritur aktakuzën ndaj Gashit.  

Në proces 

 

Aktgjykimi 

shkallës së 

parë 

Aktakuza 

17.12.2019 

Shqyrtimi 

fillestar 

03.01.2020 

Shqyrtimi 

i dytë 

Shqyrtimi 

kryesor 

 

Numri i 

seancave të 

caktuara 

 
Brendaafat

itit ligjor 

Brenda 

afatit ligjor  
 2 seanca të 

mbajtura 

2 seanca 
 

05.02.2020 
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Shqyrtimi fillestar për këtë rast ishte mbajtur më 3 janar 2020, brenda afatit ligjor. Në këtë 

seancë, Gashi nuk e kishte pranuar fajësinë.68 Shqyrtimi i dytë për këtë rast ishte mbajtur më 5 

shkurt 2020, ku Gashi kishte kërkuar që të hudhet poshtë aktakuza ndaj tij. Mirëpo, këtë kërkesë 

të mbrojtjes së Gashit e kishte refuzuar gjykata e shkallës së parë duke e lënë në fuqi aktakuzën 

ndaj Gashit.69 Kundër vendimit të Themelores, mbrojtja e Gashit kishte ushtruar ankesë në 

Gjykatën e Apelit, mirëpo edhe kjo e fundit ka vendosur që të refuzojë kërkesën e mbrojtjes së 

Gashit, duke e lënë në fuqi aktakuzën.  

Dëmi i pretenduar: 8,450 euro  

Konfiskimi dhe sekuestrimi: Nuk ka informacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 “Kujtim Gashi deklarohet i pafajshëm për keqpërdorim detyre”. Betimi për Drejtësi, 3 janar 2020(Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kujtim-gashi-deklarohet-i-pafajshem-per-keqperdorim-detyre/) Qasur për herën e 

fundit, 18 maj 2020.  
69 “Gjykata refuzon  kërkesën për hudhje të aktakuzës në rastin e ish-ministrit Kujtim Gashi”. Betimi për Drejtësi, 

20 mars 2020 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-refuzon-kerkesen-per-hudhje-te-aktakuzes-ne-

rastin-e-ish-ministrit-kujtim-gashi/) Qasur për herën e fundit më 18 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/kujtim-gashi-deklarohet-i-pafajshem-per-keqperdorim-detyre/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-refuzon-kerkesen-per-hudhje-te-aktakuzes-ne-rastin-e-ish-ministrit-kujtim-gashi/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-refuzon-kerkesen-per-hudhje-te-aktakuzes-ne-rastin-e-ish-ministrit-kujtim-gashi/
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16. Rekomandime  

1. KPK dhe veçanërisht, KGJK të mbajnë statistika dhe të dhëna të tjera të detajuara sa i 

përket trajtimit të rasteve të korrupsionit në prokurimin publik, në mënyrë që të 

mbikëqyrin trajtimin e këtyre rasteve dhe në rast të devijimit të trajtimit të këtyre 

rasteve, të kenë mundësi të ndërhyjnë me kohë.  

2. Gjyqtarët të administrojnë si duhet rastet që i kanë në punë, dhe duke ulur numrin e 

seancave të shtyra, të ngrisin efikasitetin në trajtimin e rasteve të prokurimit publik.  

3. KGJK dhe KPK të fillojnë draftimin, dhe më pas zbatimin e një plani të veprimit për 

trajnimin në fushën e prokurimit publik të të gjitha gjyqtarëve dhe prokurorëve me 

kompetencë për të trajtuar rastet e korrupsionit në fushën e prokurimit publik.  

4. Të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët me kompetencë për të trajtuar rastet e korrupsionit të 

ndërlidhura me prokurim publik të trajnohen më së largu brenda dy (2) viteve.  

5. KGJK dhe KPK të respektojnë Ligjin nr.06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike. 

6. Në rastet e korrupsionit në fushën e prokurimit publik, qasja e prokurorisë në hetimin e 

këtyre rasteve të jetë gjithëpërfshirëse.  

7. Prokurori i Shtetit të bashkëpunojë me institucione të tjera në hetimin dhe luftimin e 

korrupsionit në prokurimin publik. Ky bashkëpunim konsiston në shfrytëzimin e 

kontributit dhe ekspertizës së institucioneve të tjera për hetimin e këtyre rasteve. Për 

më tepër, kontributi dhe ekspertiza e këtyre institucioneve duhet të jetë pjesë e 

aktakuzave, në mënyrë që të njëjtat të jenë të bazuara dhe të qëndrueshme. 

8. Prokurori i Shtetit të trajtojë raportet e ZKA-së të cilat paraqesin dyshim të bazuar për 

keqpërdorime në fushën e prokurimit publik.  

9. KPK të themelojë një njësi/komision për shqyrtimin preliminar të këtyre raporteve, e 

cila njësi/komision do të bënte shqyrtimin preliminar të këtyre raporteve, dhe rastet me 

dyshim të bazuar do ti procedonte në prokuroritë kompetente.  

10. Me rastin e shqiptimit të dënimeve në rastet e korrupsionit në prokurim publik, gjyqtarët 

të respektojë Udhëzuesin për Politikë Ndëshkimore të miratuar nga Gjykata Supreme e 

Republikës së Kosovës.  

11. Në luftimin e korrupsionit në prokurimin publik, prokurorët dhe gjyqtarët ti qasen 

seriozisht dimensionit të sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive të përfituara me vepër 

penale.  

12. Prokurorët në aktakuzat e tyre për rastet e korrupsionit në prokurim publik, të bëjnë 

kërkesa për konfiskim të mjeteve të përfituara me vepër penale, dhe këto kërkesa t’i 

mbrojnë në mënyrë efektive para gjykatës kompetente.  

13. Në secilin rast kur një i pandehur dënohet me vendim të formës së prerë për një vepër 

penale të keqpërdorimit në prokurim publik, Prokurori i Shtetit të zbatojë Ligjin për 

Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë.  

14. Në gjykimin e rasteve të korrupsionit në fushën e prokurimit publik, të respektohen 

afatet ligjore, aq më tepër kur trajtimi është këtyre rasteve është me prioritet.  

15. KGJK dhe KPK me anë të mekanizmave të tyre të brendshëm, të mbajnë përgjegjës 

gjyqtarët dhe prokurorët për parashkrimin e veprave penale të korrupsionit në prokurim 

publik. 


