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1. Përmbledhje ekzekutive 

Numri i madh i lëndëve të pazgjidhura që barten vit pas viti, vazhdon të jetë një ndër sfidat 

kryesore me të cilat përballet sistemi i drejtësisë në Kosovë. Pamundësia për ta reduktuar 

numrin e lëndëve të pa zgjidhura, bëjnë që të njëjtat të barten vit pas viti dhe kur kësaj i 

shtohen edhe lëndët e reja të cilat i pranojnë këto institucione brenda vitit, atëherë del se 

prokuroritë dhe gjykatat përballen me numër enorm të lëndëve të pakryera. Ky numër më 

pastaj krijon një ortek me pasoja pasuese, ku një prej tyre është parashkrimi i një numri të 

konsiderueshëm të lëndëve.  

Megjithatë, është një institucion që nuk e ka këtë problem në sistemin e drejtësisë në Kosovë. 

Prokuroria e Apelit, e cila funksionon si shkallë e dytë në sistemin prokurorial, me juridiksion 

në të gjithë vendin, arrin që me sukses brenda vitit t’i zgjidh thuajse 100 % të lëndëve të cilat 

i ka në punë. Kësisoj, për vitin pasues kjo prokurori bart vetëm një numër simbolik të lëndëve 

apo ndonjëherë, edhe asnjë lëndë. 

Mirëpo, më shumë se sa super aftësi e prokurorëve të Apelit që të kryejnë lëndë shumë më 

shumë se sa norma e tyre orientuese, numri i madh i lëndëve të kryera nga kjo prokurori del 

se ka të bëj me vet llojin, cilësinë dhe mënyrën se si këto lëndë zgjidhen.  

Kësisoj, e gjithë puna e Prokurorisë së Apelit është e përmbledhur në disa propozime të cilat i 

japin për Gjykatën e Apelit, lidhur me ankesat e ushtruara nga prokuroritë e shkallës së parë, 

palët dëmtuara dhe të akuzuarit me mbrojtësit e tyre. Këto propozime, shumicën e rasteve 

janë disa “shabllone”, pa ndonjë elaborim të mirëfilltë që do të forconte pozitën e Prokurorit 

të Shtetit në fazën e ankesave apo do t’i kundërviheshin me sukses ankesave të 

kundërshtarëve të prokurorisë në këtë rast, të akuzuarve dhe mbrojtësve së tyre.  

Kështu, derisa ankesa në emër të organit të akuzës bëhet nga ana e prokurorit të shkallës së 

parë, krejt ajo çka bën prokurori i shkallës së dytë është një propozim për Gjykatën e Apelit 

që të aprovoj si të bazuar ankesën e prokurorisë, si dhe të refuzojë ankesën e të akuzuarit, 

nëse ka. 

Në raste të rralla, Prokuroria e Apelit ndodh që të mbështetë edhe ankesat e të akuzuarve, 

megjithëse, kjo ndodh zakonisht në raste kur kemi të bëjmë me raste të parashkrimit të 

veprave penale apo bashkimit të tyre. Megjithatë, në asnjë nga rastet e analizuara nga IKD 

për këtë raport hulumtues, nuk del që Prokuroria e Apelit ka pasur mendim ndryshe nga 

prokuroritë e shkallës së parë pasi që edhe në rastet kur Prokuroria e Apelit i ka përkrahur 

ankesat e të akuzuarve, në ato raste nuk ka pasur ankesa nga ana e prokurorive themelore. 

Gjetjet e IKD-së mbi suksesin e Prokurorit të Shtetit në rastet e parashtruara para Gjykatës së 

Apelit, dëshmojnë se në këto raste nuk kemi të bëjmë me harmonizim të qëndrimeve të 

Prokurorisë së Apelit me Prokuroritë Themelore, por me një kontribut zero të Prokurorisë së 

Apelit, i dhënë në formë shablloni.  

Pavarësisht llojit të propozimit që Prokuroria e Apelit ka për Gjykatën e Apelit, te kjo e 

fundit duket se këto propozime nuk kanë thuajse asnjë ndikim relevant në marrjen e vendimit. 

Nga 100 aktgjykime që IKD ka analizuar për këtë hulumtim, në vetëm një (1) prej tyre, 
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propozimet e Prokurorisë së Apelit janë përmendur edhe në arsyetim të aktgjykimeve, kurse, 

në të gjitha aktgjykimet tjera, propozimet e Prokurorisë së Apelit, përveç në fillim të 

aktgjykimit ku theksohet propozimi, nuk ceken dhe nuk elaborohen në asnjë pjesë tjetër të 

aktgjykimeve. 

Ligji për Prokurorin e Shtetit, ia ka mundësuar edhe prokurorëve të shkallës së parë që kanë 

ngritur dhe përfaqësuar aktakuzën në shkallë të parë, që pasi të marrin miratimin edhe të 

Kryeprokurorit të PA-së, të shoqërojnë prokurorin e Prokurorisë së Apelit në paraqitjen dhe 

mbrojtjen e ankesës para Gjykatës së Apelit. Por, një mënyrë e tillë e veprimit nuk është 

hasur asnjëherë gjatë periudhës së viteve 2017-2019, të cilën periudhë kohore e përfshin ky 

raport. 

Madje, as vet prokurorët e Prokurorisë së Apelit, nuk është se kanë pasur interesim që 

ankesat organit të akuzës dhe propozimet e tyre t’i mbrojnë në seancat publike të Gjykatës së 

Apelit. IKD gjatë viteve 2018 dhe 2019, ka monitoruar 438 seanca publike të Gjykatës së 

Apelit, e në të cilat, prokurori i Apelit ka përfaqësuar në vetëm rreth 4 % të tyre. Prokurorët e 

Prokurorisë së Apelit nuk janë të obliguar me ligj që të marrin pjesë në seancat e Gjykatës së 

Apelit, mirëpo duke pasur parasysh se një obligim i tillë nuk vlen edhe për palën 

kundërshtare të prokurorisë në këtë rast, pra avokatët mbrojtës së të akuzuarve, këta të fundit 

marrin pjesë në rreth 90 % të seancave të mbajtura në Gjykatën e Apelit. 

Një kombinim faktorësh në këtë rast, duke nisur nga kualiteti i ankesave të prokurorive të 

shkallës së parë, propozimeve “shabllone” të Prokurorisë së Apelit apo edhe mos 

pjesëmarrjes në seanca të Gjykatës së Apelit, kanë mundur të ndikojnë edhe në nivelin e ulët 

të ankesave të Prokurorit të Shtetit që aprovohen nga ana e Gjykatës së Apelit.  

Sipas Raporteve të Mekanizmit Përcjellës Ndërinstitucional, në vitin 2016, vetëm 6 % të 

ankesave të ushtruar nga ana e organit të akuzës ishin aprovuar nga ana e Gjykatës së Apelit 

ndërsa në vitin 2017, shifra ishte edhe më e ulët, ku vetëm 4.88 % të ankesave të prokurorëve 

ishin aprovuar nga Gjykata e Apelit. Në vitin 2018, shkalla e aprovimit të ankesave të 

prokuroreve nga Apeli ishte 6.48 %, kurse pak më mirë në këtë aspekt Prokurori i Shtetit 

qëndron në vitin 2019, ku shkalla e aprovimit të ankesave të tyre nga Gjykata e Apelit kishte 

qenë 13.33 %. 

E kjo shkallë e ulët e aprovimit të ankesave të tyre nga ana e Gjykatës së Apelit duket se edhe 

i ka dekurajuar prokurorët që të ushtrojnë ankesa në shkallën e dytë të gjyqësorit. Kjo pasi që, 

për dallim nga viti 2016 në vitin 2019, numri i ankesave të ushtruara nga ana e prokurorëve 

është zvogëluar për 40 % kurse vetëm nga viti 2018 në vitin 2019, numri i ankesave sipas 

Raportit të Mekanizmit Përcjellës, është zvogëluar për 55.55 %.  

Por, kjo dukuri asnjëherë nuk është trajtuar nga sistemi prokurorial në kuptim të mbajtjes si 

llogaridhënës edhe të Prokurorisë së Apelit. Përkundrazi, ky dështim i prokurorëve të shtetit i 

është faturuar Gjykatës së Apelit, se e njëjta “ka krijuar një praktikë të refuzimit të ankesave 

të Prokurorit të Shtetit”.  
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2. Metodologjia 

IKD me qëllim që të përpilojë një raport sa më gjithëpërfshirës dhe analitik në lidhje me 

Prokurorinë e Apelit, ka përdorur metodologji të përzier të hulumtimit. Ky raport i IKD-së 

është bazuar në të dhënat e siguruara nga dokumente të ndryshme zyrtare, legjislacion primar 

dhe sekondar, raporte zyrtare të Prokurorit të Shtetit si dhe të dhënat të siguruara përmes 

kërkesave për informata dhe qasje në dokumente zyrtare nga institucionet relevante.  

IKD bazuar në obligimet ligjore dhe politikat e Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës, ka krijuar indikator të qartë për matjen e progresit në zbatimin e tyre nga sistemi 

prokurorial dhe sistemi gjyqësor.  

Para së gjithash, ky raport është derivat i monitorimit sistematik që IKD i bënë punës së 

Prokurorisë dhe Gjykatës së Apelit. Të gjitha rastet e monitoruara publikohen në platformat 

online të IKD-së, në faqen www.betimiperdrejtesi.com dhe https://ejudiciary.org/ 

Në këtë kontekst, për qëllim të përpilimit të këtij raporti janë analizuar edhe 100 aktgjykime 

të Gjykatës së Apelit, të ndara gjatë tre viteve, 2017, 2018 dhe 2019, në të cilat janë analizuar 

në veçanti propozimet e Prokurorisë së Apelit dhe ndikimi potencial të tyre në vendimet e 

Gjykatës së Apelit. Këto aktgjykime janë përzgjedhur sipas metodës së rastësisë.  

Të gjitha gjetjet e monitorimit sistematik grumbullohen në Qendrën e IKD-së në Prishtinë, në 

të cilën analistët juridikë të IKD-së zhvillojnë hulumtim ligjor dhe praktik me të dhënat e 

siguruara.  

Kjo metodologji e hulumtimit ofron mundësi praktike që të bëhet identifikimi i problemeve 

dhe të analizohen të gjitha çështjet që kanë në interes në shërbim të zbatimit të ligjit.  

Gjetjet e IKD-së janë trajtuar me anë të krahasimit të rasteve, punës me të dhëna statistikore 

dhe analizimit të thuktë të çdo veprimi apo vendimi nga sistemi i drejtësisë përkitazi me 

pajtueshmërinë e tyre me legjislacionin në fuqi 

Ky raport përfshinë një periudhë tre vjeçare, përkatësisht periudhën kohore 2017-2019.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.betimiperdrejtesi.com/
https://ejudiciary.org/
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3. Mandati ligjor dhe organizimi i Prokurorisë së Apelit 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në nenin 109 e ka përcaktuar Prokurorin e Shtetit si një 

institucion të pavarur me autoritet dhe përgjegjësi për ndjekjen penale të personave të 

dyshuar për kryerjen e ndonjë vepër penale ose për ndonjë vepër tjetër, sikurse është 

rregulluar me ligj.  

Sipas Kushtetutës, Prokurori i Shtetit është institucion i paanshëm, ndërsa organizimi, 

kompetencat dhe detyrat e tij rregullohen me ligj. 

Ligji Nr.03/L-225 për Prokurorin e Shtetit kishte hyrë në fuqi më 29 tetor 2010, ndërsa i njëjti 

ishte plotësuar dhe ndryshuar edhe dy herë tjera. Fillimisht në vitin 2015 e pastaj edhe në 

vitin 20181. 

Prokuroria e Apelit është themeluar për të vepruar si shkallë e dytë në sistemin prokurorial 

me kompetencë në tërë territorin e Republikës së Kosovës.  

Ligji nr.03/L-255 për Prokurorin e Shtetit që ishte miratuar në vitin 2010, në nenin 14, 

paragrafin 2.2, kishte përcaktuar se Prokuroria e Apelit përbëhet nga dy departamente, 

konkretisht, nga Departamenti i Përgjithshëm dhe Departamenti i Krimeve të Rënda. 

Ndërsa, me nenin 16 të po të njëjtit ligj, Prokuroria e Apelit theksohet se është themeluar për 

të vepruar para Gjykatës së Apelit dhe e njëjta udhëhiqet nga Kryeprokurori i Prokurorisë i 

cili emërohet sipas ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës.  

Ndër të tjera, kompetencë e Prokurorisë së Apelit është që të ushtrojë propozime në ankesat e 

ushtruara kundër vendimeve dhe aktgjykimeve, të vendos për konfliktin e juridiksionit 

ndërmjet prokurorive themelore dhe të shqyrtojë çështje tjera të parapara me ligj. 

Përkundër kësaj, ligji e ka lënë të hapur mundësinë që edhe prokurori i shkallës së parë që ka 

iniciuar apo zhvilluar ndjekjen penale, të shoqërojë Prokurorin e Apelit në paraqitjen dhe 

mbrojtjen e ankesës para Gjykatës së Apelit. Megjithatë, për të bërë një gjë të tillë, ligji 

kërkon që kërkesa të miratohet nga Kryeprokurori i PA-së.  

Sipas ligjit të vitit të 2010, përveç kushteve të përgjithshme për emërim si prokuror, për të 

ushtruar funksionin e prokurorit të Prokurorisë së Apelit, një kandidat duhet të ketë të paktën 

katër (4) vite përvojë juridike si prokuror apo gjyqtar. 

Këto kritere për avancimin në Prokurorinë e Apelit ishin ndryshuar me Ligjin nr.05/L-034 për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-255 për Prokurorin e Shtetit. 

Sipas këtij ligji, për tu avancuar në Prokurorinë e Apelit, kandidati duhet të ketë së paku pesë 

(5) vjet përvojë si prokuror, prej të cilave tri (3) duhet të jenë si prokuror në Departamentin 

 
1 Plotësimi i parë është bërë në vitin 2015 me miratimin e Ligjit nr.05/l-034 për ndryshimin dhe plotësimin e 

ligjit nr.03/l-225 për Prokurorin e Shtetit kurse plotësim/ndryshimi i dytë ishte bërë në vitin 2018 me miratimin 

e Ligjit nr. 06/l-025 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/l-225 për Prokurorin e Shtetit i ndryshuar dhe 

plotësuar me Ligjin nr. 05/l-034. 
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Special të Prokurorisë Themelore ose në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Po 

ashtu, avancimi bëhet edhe në bazë të vlerësimit të performancës.  

Po ashtu, me këtë plotësim/ndryshim të Ligjit për Prokurorin e Shtetit, Prokurorisë së Apelit i 

është shtuar edhe një departament tjetër krahas departamenteve të Krimeve të Rënda dhe atij 

të Përgjithshëm, përkatësisht, i është shtuar edhe Departamenti për të Mitur. 

Aktualisht, Kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit ka pagën prej 2,655 euro në muaj, derisa 

paga mujore e prokurorëve të Prokurorisë së Apelit është 2,389 euro. 

 

 

Grafika 1 – Pagat mujore të Kryeprokurorit dhe të prokurorëve të Prokurorisë së Apelit. 
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4. Numri i prokurorëve në Prokurorinë e Apelit gjatë viteve 2017, 

2018 dhe 2019 

Raporti Vjetor i Punës së Prokurorit të Shtetit për vitin 2017, në kapitullin 1.4 të tij, 

përkatësisht në pjesën kur flet për numrin e prokurorëve në nivel vendi, thekson se gjatë vitit 

2017, në Prokurorinë e Apelit kishin qenë të angazhuar gjithsej shtatë (7) prokuror duke 

përfshirë këtu edhe Kryeprokurorin e Prokurorisë. Prej tyre, tre (3) prokuror kishin qenë të 

angazhuar në Departamentin e Krimeve të Rënda (DKR), tre (3) në Departamentin e 

Përgjithshëm (DP), kurse në Departamentin për të Mitur nuk kishte qenë i angazhuar asnjë 

prokuror2. 

Megjithatë, i njëjti raport në kapitullin 8 ku flitet për punën e Prokurorisë së Apelit gjatë vitit 

2017, jep një numër tjetër të prokurorëve, përkatësisht, në këtë pjesë thuhet se në PA gjatë 

vitit 2017 kishin qenë të angazhuar pesë (5) prokuror, prej të cilëve tre (3) në DKR dhe dy (2) 

në DP.3 Nëse e llogaritim që në këtë pjesë, raporti nuk përfshinë edhe Kryeprokurorin, 

atëherë sërish i bie që mes kapitullit 1.4 dhe kapitulli 8 të po të njëjtit raport ka kundërthënie, 

çka e bën të paqartë numrin e saktë të prokurorëve që kishin qenë të angazhuar në 

Prokurorinë e Apelit gjatë vitit 2017. 

Sido që të jetë, ky numër i prokurorëve ishte zvogëluar në vitin 2018, ku së bashku me 

Kryeprokurorin, numri i përgjithshëm i prokurorëve kishte qenë pesë (5), apo dy më pak se 

në vitin 20174. 

Edhe gjatë vitit 2019, në këtë prokurori kishin qenë të angazhuar pesë (5) prokuror duke 

përfshirë këtu edhe Kryeprokurorin e PA-së.5 

Gjatë këtyre dy viteve, 2018 dhe 2019, në Departamentin e Krimeve të Rënda të Prokurorisë 

së Apelit kishte qenë i angazhuar vetëm një (1) prokuror kurse në Departamentin e 

Përgjithshëm tre (3) prokuror. Ndërsa, në Departamentin për të Mitur, gjatë këtyre tre viteve 

nuk kishte qenë i angazhuar asnjë prokuror.  

 

 
2 Raporti i Punës 2017 i Prokurorit të Shtetit, kapitulli 1.4.  
3 Po aty, kapitulli 8.  
4 Raporti i punës për vitin 2018 i Prokurorit të Shtetit.  
5 Raporti i punës për vitin 2019 i Prokurorit të Shtetit.  
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Grafika 2 – Numri i prokurorëve të angazhuar në Prokurorinë e Apelit gjatë tre  

(3) viteve të fundit, përfshirë edhe Kryeprokurorin e Prokurorisë. 
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5. Ngarkesa e Prokurorisë së Apelit me lëndë gjatë viteve 2017, 

2018 dhe 2019 
Prokurori i Shtetit gjatë vitit 2017, kishte pranuar në punë 56,241 kallëzime penale, ndërsa në 

punë kishte pasur edhe 129,531 lëndë tjera të pazgjidhura nga vitet e kaluara. Në total, del se 

në vitin 2017, të gjitha prokuroritë në Kosovë kishin pasur në punë gjithsej 185,772 lëndë. 

Nga ky total, prokuroritë kishin zgjidhur 71,230 lëndë. 

Përkundër numrit të madh të lëndëve të pranuara, shtatë (7) prokurorët e Prokurorisë së 

Apelit, gjatë vitit 2017 kishin arritur t’i zgjidhin të gjitha lëndët që kishin pasur në punë, 

ashtu që në fund të vitit 2017, kësaj prokurorie nuk i kishte mbetur asnjë lëndë e pazgjidhur.6 

Në vitin 2017, në Prokurorinë e Apelit ishin pranuar gjithsej 5,194 lëndë dhe deri në fund të 

vitit, të gjitha këto lëndë ishin përfunduar nga ana e prokurorëve të Apelit.  

Kthyer në përqindje, nga numri i përgjithshëm prej 71,230 lëndë që ishin zgjidhur nga të 

gjitha prokuroritë në Kosovë gjatë vitit 2017, Prokuroria e Apelit i kishte zgjidhur 7.29 % të 

totalit të lëndëve të zgjidhura nga të gjitha prokuroritë.  

Pra nëse llogarisim që edhe Kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit ka kryer lëndë, bashkë 

edhe me gjashtë (6) prokurorët tjerë që kishin qenë të angazhuar gjatë vitit 2017 në 

Prokurorinë e Apelit, i bie që të njëjtit kanë zgjidhur mesatarisht nga 742 lëndë secili prej tyre 

brenda vitit.  

Si mesatare mujore, i bie që secili nga ta kanë zgjidhur nga 61.83 lëndë në muaj gjatë vitit 

2017. 

Të gjitha lëndët e zgjidhura nga Prokuroria e Apelit gjatë vitit 2017, kishin qenë lëndë të 

pranuara gjatë atij viti, pasi nga vitet paraprake, kjo prokurori nuk kishte trashëguar asnjë 

lëndë. 

Nga këto lëndë të kryera gjatë vitit 2017, Departamenti i Krimeve të Rënda i PA-së, kishte 

kryer 2,510 lëndë, kurse, 2,684 ishin kryer nga Departamenti i Përgjithshëm.  

Norma vjetore që një prokuror i Krimeve të Rënda në PA duhet të kryej është 330 lëndë, 

kurse për prokurorët në Departamentin e Përgjithshëm kjo normë vjetore është 550 lëndë.  

Sipas Raportit të Punës së Prokurorit të Shtetit për vitin 2017, del se kjo normë jo vetëm që 

është përmbushur por edhe është tejkaluar nga prokurorët e PA-së.  

Gjatë vitit 2018, Prokurori i Shtetit kishte pranuar më shumë lëndë në punë se sa në vitin 

paraprak.  

Konkretisht, gjatë vitit 2018 në prokuroritë e Kosovës ishin pranuar në punë 59,788 lëndë apo 

3,547 lëndë më shumë se sa vitin 2017. Numri i përgjithshëm që prokuroritë në Kosovë 

kishin pasur në punë gjatë vitit 2018, kishte qenë 179,242 lëndë. 
 

6 Raporti i Punës 2017 i Prokurorit të Shtetit.  
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Nga këto lëndë, gjatë vitit 2018 prokuroritë kishin arritur t’i zgjidhin 74,031 lëndë kurse u 

kishin mbetur të pazgjidhura edhe 105,211 lëndë tjera.  

Nga vitit 2017 në vitin 2018, prokuroritë e Kosovës kishin bartur 119,454 lëndë. 

E vetmja prokurori që nuk kishte bartur asnjë lëndë të pazgjidhur nga viti 2017 në vitin 2018 

kishte qenë Prokuroria e Apelit.  

Nga të gjitha lëndët që ishin pranuar gjatë vitit 2018 në prokuroritë e Kosovës, 5,741 lëndë i 

kishte pranuar Prokuroria e Apelit, apo kthyer në përqindje, 9.60 % të totalit të lëndëve të 

pranuara nga prokuroritë. 

Edhe gjatë vitit 2018, efikasiteti i kryerjes së lëndëve në Prokurorinë e Apelit ishte pothuajse 

100 %, njëjtë sikurse në vitet paraprake. 

Gjatë vitit 2018, Prokuroria e Apelit kishte pasur në punë vetëm lëndët e reja, pasi nga viti 

paraprak nuk kishte trashëguar asnjë lëndë. Në këtë drejtim, numri i lëndëve në punë në 

Prokurorinë e Apelit, ekuivalent me numrin e lëndëve të pranuara ishte 5,741. 

Nga lëndët që kishte pasur në punë gjatë vitit 2018, DKR e PA-së kishte pasur gjithsej 2,520 

lëndë përfshirë këtu edhe 127 lëndë me të mitur, kurse DP kishte pasur gjithsej në punë, 

3,221 lëndë.  

Një numër i madh i këtyre lëndëve që kishte pasur në punë PA gjatë vitit 2018 kishin qenë 

ankesa lidhur me masat e paraburgimit. Lëndë të tilla kishin qenë 2,731 lëndë. Shikuar në 

përqindje i bie se thuajse e gjysmës së lëndëve që PA kishte pasur në punë gjatë vitit 2018, 

apo saktësisht 47.5 % të lëndëve, kishin qenë ankesa lidhur me paraburgimet.  

Nga 5,741 lëndët që i kishte pranuar në punë kjo prokurori, gjatë vitit 2018, e njëjta i kishte 

zgjidhur 5,692 lëndë. Nga totali i lëndëve të zgjidhura nga prokuroritë gjatë atij viti, 

përqindja e lëndëve të zgjidhura nga PA kishte qenë 7.69 % të totalit të lëndëve të zgjidhura 

nga Prokurori i Shtetit. 7 

Si të pazgjidhura, PA-së i kishin mbetur në fund të vitit 49 lëndë apo vetëm 0.05 % të totalit 

të lëndëve të pazgjidhura që u kishin mbetur prokurorive të Kosovës në fund të vitit 2018. Në 

këtë aspekt, më mirë se sa PA qëndron vetëm Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, të cilës i 

kishin mbetur vetëm 13 lëndë të pakryera në fund të vitit 2018. 

Nëse e llogarisim mesataren e lëndëve që Kryeprokurori i PA-së si dhe katër (4) prokurorët 

tjerë që kjo prokurori i kishte pasur gjatë vitit 2018 kanë zgjidhur, i bie që secili nga ta ka 

zgjidhur nga 1,138 lëndë gjatë vitit 2018, apo 94.86 lëndë në muaj.  

Një shifër e tillë është shumë më e lartë se sa norma orientuese për prokurorët e Apelit, që në 

rastin e DKR-së është 330 lëndë në vit kurse në DP është 550 lëndë.  

 
7 Raporti i Punës për vitin 2018 i Prokurorit të Shtetit, kapitulli 4.4. 



14 
 

 

Grafika 3 – Numri i lëndëve që kishte pasur në punë Prokuroria e Apelit gjatë viteve 2017 – 2019. 

 

Gjatë vitit 2019, të gjitha prokuroritë në Kosovë kishin pasur në punë gjithsej 166,633 lëndë, 

prej të cilave, 111,340 lëndë ishin trashëguar nga vitet paraprake kurse 55,293 lëndë ishin 

pranuar gjatë vitit 2019.  

Nga ky numër i lëndëve, prokuroritë kishin arritur të zgjidhin gati gjysmën e tyre, apo 79,675 

lëndë, ndërsa, 86,958 lëndë tjera kishin mbetur të pazgjidhura në fund të vitit 2019.  

Nga të gjitha këto lëndë që kishin pranuar prokuroritë gjatë vitit 2019, Prokuroria e Apelit 

kishte pranuar 6,751 lëndë, apo 12.21 % të totalit të lëndëve që kishte pranuar Prokurori i 

Shtetit.8 

Bashkë edhe me 49 lëndët që kishte trashëguar nga viti paraprak, PA gjatë vitit 2019 kishte 

pasur gjithsej në punë, 6,800 lëndë. 

Nga këto lëndë që kishte pasur në punë, 41.50 % të tyre, apo 2,822 kishin qenë lëndë që i 

përkasin DKR-së, kurse 58,50 % apo 3,978 lëndë të DP-së.  

Ndërsa, 3,140 lëndë që PA kishte pasur në punë, apo 46.17 % të lëndëve, kishin qenë ankesa 

lidhur me masat e paraburgimit. Lëndë me të mitur, kishin qenë gjithsej 158.  

Nga këto lëndë, PA kishte zgjidhur gjatë vitit 2019, 6,668 lëndë apo 98.07 % të lëndëve që 

kishte pasur në punë. Të pazgjidhura në fund të vitit, PA-së i kishin mbetur vetëm 132 lëndë.  

 
8 Raporti i Punës për vitin 2019 i Prokurorit të Shtetit, kapitulli 4.3.  
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Shikuar në përgjithësi, nga 86,958 lëndë të pazgjidhura që kishin pasur prokuroritë në 

Kosovë në fund të vitit 2019, lëndët e pazgjidhura të PA-së përbëjnë vetëm 0.15 % të këtyre 

lëndëve.  

Gjatë këtyre tre viteve, 2017, 2018 dhe 2019, sipas raporteve të punës së Prokurorit të Shtetit, 

shihet se në Departamentin për të Mitur nuk kishte qenë i angazhuar asnjë prokuror, kurse 

lëndët më të mitur ishin kryer nga DKR.  
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5. Efikasiteti “100 %” i Prokurorisë së Apelit 

Numri i madh i lëndëve që trashëgohen vit pas viti vazhdon të jetë një ndër problemet 

kryesore me të cilat ballafaqohet sistemi prokurorial dhe ai gjyqësor në Kosovë. Në këtë rast, 

përveç lëndëve të pakryera që trashëgohen nga vitet paraprake, prokuroritë në Kosovë duhet 

të përballen edhe me mijëra lëndë të cilat i pranojnë gjatë vitit.  

Kësisoj, kur lëndët e trashëguara nga vitet paraprake dhe ata që pranohen brenda vitit bëhen 

bashkë, numri total i lëndëve që prokuroritë kanë në punë është jashtëzakonisht i madh. Ky 

bilanc në vitin pasues rezulton me progres apo regres, varësisht ekuilibrit të raportit në mes 

lëndëve të pranuara dhe lëndëve të zgjidhura në vitin respektiv.  

Për këtë arsye, vazhdimisht në strategjitë që prezantohen nga KPK, zvogëlimi i numrit të 

lëndëve të vjetra vazhdon të mbetet një ndër synimet kryesore të sistemit prokurorial të 

Kosovës. 

Përkundër kësaj, është një prokurori që nuk e ka këtë problem.  

Prokuroria e Apelit është një ndër institucionet e vetme në sistemin e drejtësisë në Kosovë, e 

cila thuajse vazhdimisht punon me lëndë të cila i pranon gjatë vitit, kurse janë të pakta ato 

lëndë të cilat i bart për vitet pasuese. Thënë më ndryshe, numri i lëndëve të bartura në vitin 

pasues paraqet vetëm përjashtim.  

Madje, ka raste kur kjo prokurori nuk e bart asnjë lëndë për vitin pasues, duke arritur t’i 

zgjidh të gjitha lëndët që ka në punë brenda vitit.  

Për dallim nga PA, prokuroritë e shkallës së parë vetëm në vitin 2019 i kanë bartur mijëra 

lëndë të pazgjidhura nga vitet paraprake.  

Prokuroria Themelore në Prishtinë në vitin 2019 i kishte bartur gjithsej, 49,789 lëndë nga 

vitet paraprake, Prokuroria Themelore në Pejë, 16,958 lëndë, Prokuroria Themelore në 

Ferizaj, 13,946 lëndë, Prokuroria Themelore në Prizren, 11,623 lëndë, Prokuroria Themelore 

në Mitrovicë, 7,772 lëndë, Prokuroria Themelore në Gjakovë, 7,402 lëndë dhe Prokuroria 

Themelore në Gjilan i kishte bartur, 2,317 lëndë9. 

Nëse shikojmë në mënyrë analoge me gjykatat, të njëjtat po ashtu një ndër sfidat kryesore e 

kanë numrin e madh të lëndëve të cilat trashëgohen nga viti në vit. Megjithatë, për dallim nga 

sistemi prokurorial, në atë gjyqësor problemi i numrit të madh të lëndëve të trashëguara është 

edhe tek shkalla e dytë, përkatësisht tek Gjykata e Apelit, e cila vetëm në vitin 2019 kishte 

trashëguar nga vitet paraprake 12,957 lëndë10. 

Gjatë vitit 2017, Prokuroria e Apelit kishte pasur në punë gjithsej 5,194 lëndë, e në fund të 

vitit, PA kishte arritur të zgjidh të gjitha këto lëndë. Kësisoj, efikasiteti i PA-së në vitin 2017 

kishte qenë 100 %.  

 
9 Raporti i punës për vitin 2019 i Prokurorit të Shtetit, kapitulli 6.  
10 Raporti statistikor i gjykatave vjetor 2019.  
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Në vitin 2018, PA nuk kishte trashëguar asnjë lëndë nga vitet paraprake, kurse i kishte 

pranuar në punë 5,741 lëndë prej të cilave, 5,692 lëndë i kishte zgjidhur. Përkthyer në 

përqindje, i bie që efikasiteti i PA-së në vitin 2018 kishte qenë 99.14 %.  

Në vitin 2019, PA kishte trashëguar vetëm 49 lëndë, ndërsa në total në punë në punë kishte 

pasur 6,800 lëndë, prej të cilave deri në fund të vitit i kishte zgjidhur, 6,668 lëndë apo një 

efikasitet prej 98.05 %. Në vitin 2020, PA kishte bartur 132 lëndë të pazgjidhura nga viti 

paraprak.  

 

Prokuroria e 

Apelit 

Lëndë në punë Lëndë të zgjidhura Efikasiteti 

 

2017 

 

5,194 

 

5,194 

 

100 % 

 

2018 

 

5,741 

 

5,682 

 

98.97 % 

 

2019 

 

6,800 

 

6,668 

 

98.05 % 

 

Tabela 1 – Efikasiteti i zgjidhjes së lëndëve nga Prokuroria e Apelit gjatë viteve 2017 – 2019. 

Siç shihet nga këto statistika, të elaboruara detajisht në kapitullin paraprak të këtij raporti, 

numri i lëndëve që PA ka pasur në punë gjatë këtyre tre viteve të fundit ka shkuar duke u 

rritur vazhdimisht. Megjithatë, edhe numri i lëndëve të zgjidhura po ashtu ka ndjekur të 

njëjtën trajektore.  

Sipas kryesuesit të KPK-së, Bahri Hyseni, ky efikasitet i PA-së rezulton nga kompetencat që 

ka kjo prokurori.  

“Prokurorët e emëruar në Prokurorinë e Apelit janë të specializuar në përfaqësimin e ndjekjes 

penale pranë Gjykatës së Apelit. Kompetenca e Prokurorisë së Apelit është që të ushtrojë 

propozime në ankesat e ushtruara kundër vendimeve dhe aktgjykimeve, të vendos për 

konfliktin e juridiksionit ndërmjet prokurorive themelore dhe të shqyrtojë çështje tjera të 

parapara me ligj. Pra, fakti i theksuar nga ana juaj se Prokuroria e Apelit ka përfunduar vitin 

me thuajse të gjitha lëndët e kryera është se numëri i lëndëve në krahasim me Prokurorit 

Themelore është dukshëm më i vogël, sepse dallojnë kompetencat e Prokurorisë se Apelit dhe 

Prokurorive Themelore” thuhet në përgjigjen e Hysenit për IKD.  

 



18 
 

6. Shkresat “shabllone” të PA-së dhe ndikimi i tyre në vendimet e 

Gjykatës së Apelit 

Ajo çka e dallon në këtë rast PA nga prokuroritë themelore dhe Prokuroria Speciale e 

Republikës së Kosovës, është fakti se PA nuk pranon kallëzime penale dhe si e tillë as nuk 

kryen veprime hetimore sikurse prokuroritë e shkallës së parë.  

Puna e PA-së në këtë rast është e fokusuar kryesisht në analizimin e ankesave të cilat i bëjnë 

prokuroritë e shkallës së parë, palët e dëmtuara si dhe të akuzuarit me mbrojtësit e tyre. Pas 

analizimit të këtyre ankesave dhe aktgjykimeve të shkallës së parë, PA i drejtohet me një 

parashtresë Gjykatës së Apelit të cilës mund t’i propozojë aprovimin, hudhjen poshtë të 

ankesave apo ndryshimit të aktgjykimit.   

Pra, janë prokurorët që veprojnë në shkallë të parë ata që pasi i analizojnë vendimet e 

shkallës së parë, i përpilojnë edhe ankesat të cilat i drejtohen Gjykatës së Apelit apo 

përgjigjet në ankesat potenciale së të akuzuarve.  

Në këtë mënyrë, prokurorët e Apelit nuk janë thuajse fare të përfshirë në këtë proces. 

Tek pasi që në Gjykatën e Apelit pranohen ankesat e palëve, prokurorisë, palës së dëmtuar 

dhe mbrojtësve së të akuzuarve, lënda shkon në Prokurorinë e Apelit. Kjo e fundit, pasi që i 

analizon të gjitha këto shkresa, ia kthen lëndën Gjykatës së Apelit, së bashku me propozimin 

e tyre.  

Në rastet e monitoruara nga IKD, në thuajse shumicën e rasteve, propozimi i PA-së është që 

të aprovohen ankesat e prokurorive themelore dhe refuzohen ankesat e mbrojtësve së të 

akuzuarve. E njëjta përqindje thuajse është edhe lidhur me ankesat që ushtrohen nga palët e 

dëmtuara, të cilat përveç në disa raste kur ankesa e palës së dëmtuar nuk është e lejuar, 

shumica e ankesave tjera përkrahen edhe nga PA. Në shumicën absolute të këtyre rasteve, 

propozimet e PA-së bëhen në forme të “shabllonit”, pa pasur ndonjë elaborim të qartë lidhur 

me arsyet konkrete të cilat do të fuqizonin propozimin e PA-së, dhe rrjedhimisht edhe ankesat 

e prokurorive të shkallës së parë.  

Në këtë mënyrë, ndikimi që këto propozime të PA-së kanë tek gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

gjatë marrjes së vendimit është thuajse krejtësisht irelvant. Rrjedhimisht, e tillë rezulton edhe 

veprimtaria e PA-së.  

IKD, gjatë hartimit të këtij raporti ka analizuar gjithsej 100 aktgjykime të Gjykatës së Apelit, 

të nxjerra gjatë një periudhe tre vjeçare, 2017 – 2019. Këto aktgjykime i përkasin 

Departamentit të Krimeve të Rënda dhe Divizionit Penal të Departamentit të Përgjithshëm.  
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PA1.nr.981/2017 PAKR 1/2017 PAKR 508/2018 PAKR.554/2018 

PAKR.nr.121/2019 PAKR.nr.176/2017 PAKR.nr.206/2018 PAKR.nr.206/2019 

PAKR.nr.210/2019 PAKR.nr.217/2019 PAKR.nr.289/2019 PAKR.nr.311/19 

PAKR.nr.321/2019 PAKR.nr.326/2019 PAKR.nr.332/2017 PAKR.nr.337/2017 

PAKR.nr.341/2019 PAKR.nr.343/2019 PAKR.nr.355/2017 PAKR.nr.367/19 

PAKR.nr.370/2017 PAKR.nr.383/17 PAKR.nr.383/19 PAKR.nr.385/18 

PAKR.nr.390/2019 PAKR.nr.393/2017 PAKR.nr.396/2017 PAKR.nr.396/2018 

PAKR.nr.402//2017 PAKR.nr.405/2017 PAKR.nr.407/2017 PAKR.nr.407/2019 

PAKR.nr.410/2019 PAKR.nr.416/2018 PAKR.nr.419/2018 PAKR.nr.429/2019 

PAKR.nr.435/2017 PAKR.nr.436/2019 PAKR.nr.439/2019 PAKR.nr.441/2019 

PAKR.nr.444/2019 PAKR.nr.445/18 PAKR.nr.460/19 PAKR.nr.463/2019 

PAKR.nr.465/19 PAKR.nr.467/19 PAKR.nr.477/2019 PAKR.nr.481/2019 

PAKR.nr.486/2018 PAKR.nr.490/19 PAKR.nr.490/2018 PAKR.nr.496/2018 

PAKR.nr.499/2019 PAKR.nr.502/2018 PAKR.nr.504/2018 PAKR.nr.516/2019 

PAKR.nr.517/17 PAKR.nr.517/18 PAKR.nr.518/2019 PAKR.nr.518/2019 

PAKR.nr.519/2019 PAKR.nr.521/2017 PAKR.nr.529/18 PAKR.nr.518/2019 

PAKR.nr.534/18 PAKR.nr.536/2018 PAKR.nr.540/2018 PAKR.nr.540/2019 

PAKR.nr.560/2019 PAKR.nr.573/2018 PAKR.nr.70/17 PAKR.nr.71/2017 

Tabela 2 – Aktgjykime e Gjykatës së Apelit të analizuara për këtë raport hulumtues. 

Prej këtyre aktgjykimeve të analizuara, në 86 prej tyre, propozimi i PA-së për Gjykatën e 

Apelit ka qenë që të aprovohen ankesat e prokurorive themelore dhe/ose të refuzohen ankesat 

e mbrojtësve të të akuzuarve. 

Konkretisht, në 49 prej aktgjykimeve të analizuara, PA ka propozuar që të aprovohen ankesat 

e prokurorive themelore. Kurse, në 37 aktgjykime tjera, në të cilat nuk kishte pasur ankesa të 

ushtruara nga ana e prokurorive themelore, propozimi i PA-së ka qenë që të refuzohen 

ankesat e mbrojtësve së të akuzuarve. 

Në tetë (8) aktgjykime tjera, nga 100 të analizuara nga IKD për këtë hulumtim, del se PA i 

kishte dhënë mbështetje ankesave të palëve të dëmtuara, kur ato kishin ushtruar ankesa në 

GjA. Vlen të përmendet, se në gjysmën e këtyre ankesave të përkrahura nga PA, kjo e fundit 
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e kishte bërë  një gjë të tillë vetëm pjesërisht pasi që, ankesat e dëmtuarve në disa raste tjera 

kishin qenë të palejuara. 

Ndërsa, në gjashtë (6) aktgjykime tjera, të analizuara nga IKD, del se PA i kishte propozuar 

GjA-së që të aprovojë ankesat e të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre. 

Një gjë të tillë, PA e kishte bërë në dy (2) raste për shkak të parashkrimit të veprave penale, 

në dy (2) raste tjera në raste kur ankesat kishin pasur të bëjnë me bashkimin e veprave penale 

ndërsa në dy (2) raste tjera për arsye të tjera. 

Ajo çka vërehet në këtë rast është fakti se në asnjë nga këto gjashtë (6) raste të analizuara, 

nuk kishte pasur ankesë nga prokuroria themelore.  

Pra në këto raste të analizuara nga IKD, nuk del asnjëherë se Prokuroria e Apelit kishte dalë 

kundër ankesave të prokurorive themelore.  

Në katër (4) prej këtyre rasteve, GjA kishte vendosur që të aprovojë ankesat e të akuzuarve të 

përkrahura edhe nga PA, kurse në dy (2) raste tjera, përkundër se ankesat e të akuzuarve ishin 

mbështetur edhe nga PA, Gjykata e Apelit kishte vendosur që t’i refuzojë ato dhe të vërtetojë 

aktgjykimet e shkallës së parë. 

Nga të gjitha këto aktgjykime të analizuara, vetëm në një (1) prej tyre, propozimet e PA-së 

ishin përmendur edhe në arsyetim të aktgjykimit. 

Në të gjitha të tjerat, arsyetimi i aktgjykimit nuk flet fare për propozimet e PA-së, mirëpo 

merret vetëm me ankesat që janë bërë qoftë nga prokuroritë themelore, pala e dëmtuar apo të 

akuzuarit. 

Përveç në fillim të aktgjykimit, kur në mënyrë të shkurtër elaborohen ankesat dhe propozimet 

e palëve, e vetmja herë kur propozimet e Prokurorisë së Apelit përmenden në aktgjykimet e 

Gjykatës së Apelit është një paragraf i shkurtër para se kolegji i gjykatës t’i elaborojë gjetjet e 

tyre.  

Zakonisht, një paragraf i tillë është “Gjykata e Apelit në kuptim të nenit 394 të KPPK, duke 

vlerësuar pretendimet ankimore nga ankesa e prokurorisë, propozimit me shkrim të 

Prokurorisë së Apelit në Prishtinë, si dhe shkresave tjera të lëndës ka gjetur se..”.  

Fakti se në arsyetimet e aktgjykimeve të Gjykatës së Apelit, fare nuk përmenden propozimet 

e Prokurorisë së Apelit, jep të kuptojë se ndikimi i këtyre të fundit në vendimet që merren nga 

gjykatat e shkallës së dytë është thuajse irelevant. 

Madje, edhe në rastet kur nuk kishte pasur ankesa nga ana e prokurorive të shkallës së parë 

dhe PA kishte jep propozimet në favor së të akuzuarve, një gjë e tillë asnjëherë nuk ishte 

përmendur në aktgjykimet e gjykatës.  
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Pra, ajo çka len të kuptohet në këtë rast është se, vendimet e saj, Gjykata e Apelit thuajse në 

100 % të rasteve i bazon në ankesat që bëhen nga prokuroria themelore, palët e dëmtuara dhe 

ato të akuzuara, kurse ndikimi i propozimeve të PA del se është thuajse krejt i parëndësishëm. 

Një mënyrë e tillë e të vepruarit nga GjA është edhe rrjedhë logjike e veprimit përballë 

kontributit që PA jep në këto raste. Kjo pasi secila gjykatë, në rastin konkret GjA, vepron në 

bazë të ligjit material dhe procedural, provave dhe fakteve. Në këtë mënyrë, një propozim 

shabllon i PA-së për këto raste nuk pasuron asnjërën prej këtyre kategorive, përkatësisht nuk 

jep kontribut në zbatimin më të mirë të ligjit. Si i tillë edhe trajtohet ky propozim, me vetëm 

citimin e të njëjtit në aktgjykim. 

Kritika për mënyrën e ndërtimit të propozimeve të prokurorëve të PA-së, ka dhënë edhe ish-

kryetari i Gjykatës Supreme, Fejzullah Hasani. 

Në një përgjigje për IKD-në lidhur me rolin e Prokurorisë së Apelit, Hasani kishte deklaruar 

se nëse merren dhe shikohen propozimet e PA-së, shumica nga to janë shabllone që as që ja 

vlen të lexohen.      

“Nëse i merr propozimet dhe i sheh ato janë stereotipa, janë shabllone që as që ja vlen të 

lexohen, ngase vetëm i ndërrojnë emrat dhe i bien në gjykatë. Është ndryshe kur e luan rolin 

taman që duhet të ketë prokurori i apelit edhe kur shfaq atë propozimin e tij, me parashtresë, 

qoftë pro ankesës nëse ka bërë ankesë prokurori, qoftë kundër ankesës së mbrojtësit, ai duhet 

të fokusohet në argumentimet që e bindin kolegjin që pretendimet që ka ngrit prokurori janë 

të bazuara ose jo. E jo të mjaftohet me një propozim që vetëm të refuzohet ankesa për 

shembull”, kishte deklaruar Hasani për IKD.   
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6.1  Koha e “humbur” e GjA-së në pritje për propozimet e 

PA-së 
Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, në nenin 389 që flet për procedurën 

lidhur me ankesën kundër aktgjykimit në Gjykatën e Apelit, nuk ka paraparë shprehimisht 

detyrimin e gjykatës për t’ia dërguar shkresat e lëndës prokurorit të shtetit.  

Mirëpo, një gjë e tillë derivon nga dispozita e paragrafit 3 të nenit 389 ku thuhet se: “Me 

rastin e kthimit të lëndës, prokurori i shtetit mund të paraqesë propozim ose të deklarojë se 

atë do ta paraqesë në seancën e kolegjit të apelit”. 

Kësisoj, rezulton se Gjykata e Apelit paraprakisht, shkresat e lëndës ia dërgon PA-së.  

Pra, pasi që palët në procedurë ushtrojnë ankesat apo edhe përgjigjet në ankesat e tyre ndaj 

aktgjykimeve të shkallës së parë dhe lënda shkon në Gjykatën e Apelit, kjo e fundit të njëjtën 

me shkresa të lëndës ia përcjell Prokurorisë së Apelit. 

Me këtë rast, një nga prokurorët e PA pasi i analizon ankesat në fjalë, lëndën së bashku me 

propozimin e PA-së ia kthen Gjykatës së Apelit për të proceduar me rastin. 

Në praktikë, janë paraqitur edhe raste kur GjA-së i është dashur të bëj edhe përkthimin e 

qindra shkresave të lëndës në gjuhë serbe, pasi që një prokurore në PA kishte qenë e 

nacionalitetit serb. Krejt kjo, për tu pasuar pastaj me një shkresë “shabllone”, ku PA 

propozon aprovimin e ankesës së prokurorisë themelore dhe refuzimin e ankesave së të 

akuzuarve. 

E gjithë kjo kohë, në të cilën lënda nga GjA shkon në PA, analizohet nga këta të fundit për tu 

kthyer pastaj me një propozim të tyre, shkakton një zvarritje në kryerjen e lëndëve çka 

sidomos mund të paraqitet si rrezik në rastet që janë afër parashkrimit. E kjo, sidomos duke 

pasur parasysh ndikimin thuajse irelavant që propozimet e Apelit kanë pastaj në marrjen e 

vendimit nga Gjykata e Apelit.  

Kjo zvarritje procedurale përballë ndikimit zero të propozimeve të PA-së përkthehet vetëm në 

zvarritje të procedurës penale dhe jo në një kontribut të administrimit të drejtësisë në shkallë 

të dytë.  

Për të gjithë këtë procedurë, ligji nuk ka paraparë ndonjë afat specifik se sa kohë mund të 

mbaj lëndën prokurori i PA-së për të analizuar dhe dhënë propozimin e tij lidhur me ankesat e 

ushtruara.  

Në këtë rast, në mungesë të ndonjë afati të veçantë, sikurse është rasti në procedurën në 

shkallë të parë kur është përcaktuar afati për ankesë prej 15 ditësh (neni 389, par1 i KPPRK-

së), apo afati për përgjigje në ankesë prej 8 ditësh (neni 388, par2 i KPPRK-së),  prokurorët e 

PA-së nuk kanë asnjë kufizim kohor, derisa kjo hapësirë ligjore krijon edhe pasiguri juridike.   

Një gjë e tillë është theksuar edhe në Komentarin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës 

së Kosovës. Sipas Komentarit, duke qenë se me ligj nuk është paraparë ndonjë afat specifik, 
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në këto raste mund të ushtrohet ankesë tek prokurori më i lartë, i cili pastaj mund të marr 

masa ndaj prokurorit të shtetit më të ulët për të përshpejtuar kështu procedurën penale para 

Gjykatës së Apelit.11 Megjithatë, edhe kjo procedurë e ankesës pastaj do të konsumonte kohë 

të çmuar për zhvillimin e procedurës dhe do të mbante të pasivizuar lëndën. Përkundër kësaj 

zbrazëtie ligjore që ekziston, deri më tani në praktikë nuk ka pasur ndonjë rast specifik, kur 

prokurorët kanë zvarritur kthimin e lëndëve në GjA aq sa do të rrezikonin edhe vjetërsimin e 

veprave penale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Komentari i Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, neni 389, paragrafi 3.  
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7. Mos interesimi i PA-së për përfaqësim në seancat e Gjykatës së 

Apelit 

Për dallim nga seancat gjyqësore që mbahen në gjykatat e shkallës së parë, e në të cilat 

pjesëmarrja e prokurorëve është e obliguar, një gjë e tillë nuk vlen edhe për seancat e  të 

shqyrtimit të ankesave që mbahen në Gjykatën e Apelit. 

Kësisoj, me rastin e caktimit të seancave nga ana e kryetarit të kolegjit të GjA-së, lidhur me 

to njoftohet edhe Prokuroria e Apelit sikurse edhe pala e dëmtuar, i akuzuari dhe mbrojtësi i 

tij. 

Ligji në këtë rast, ka përcaktuar se palët në seancat e Apelit vetëm njoftohen për mbajtjen e 

tyre, ndërsa pjesëmarrja apo jo në këto seanca, mbetet në vullnetin e palëve.12 

Konkretisht, neni 390, par1 i Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës thekson se 

“Kur të akuzuarit i është shqiptuar dënimi me burgim, njoftimi për seancën e kolegjit të apelit 

i dërgohet prokurorit kompetent të shtetit, të dëmtuarit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij”. 

Për më tepër, komentari i KPPRK-së, në shpjegimin që jep për nenin e lartcekur, e specifikon 

se, “kur pala e ftuar me rregull nuk vjen në seancën e kolegjit, mos prania e saj nuk është 

pengesë për mbajtjen e seancës së kolegjit. Ndërkaq, kur palët nuk janë ftuar me rregull ose 

kur nuk u është dërguar fare njoftimi, mbajtja e seancës së kolegjit do të konsiderohet si 

shkelje relative e dispozitave të procedurës penale nga neni 403, paragrafi 2.”. 

Pra sipas ligjit, mos përfaqësimi i prokurorëve të Prokurorisë së Apelit në seancat e kolegjeve 

të Gjykatës së Apelit, nuk paraqet pengesë procedurale për mbajtjen e seancave në fjalë. Një 

mundësi të tillë, në maksimum e kanë shfrytëzuar prokurorët e Apelit, të cilat pothuajse në 

shumicën absolute të seancave që mbahen në Gjykatën e Apelit nuk marrin pjesë. 

Kjo përkundër faktit se largësia mes objektit të PA-së dhe gjykatoreve ku mbahen seancat e 

GjA-së nuk është më shumë se 50 metra. 

Po ashtu, vlen të përmendet që seancat që mbahen nga ana e GjA-së, zakonisht kanë një kohë 

fikse në të cilën fillojnë, përkatësisht në ora 10:00 paradite. Gjithashtu këto seanca të GjA, 

përveç në raste kur ka shumë të akuzuar, zgjasin shumë shkurtë, për dallim nga seancat 

gjyqësore në gjykatat themelore të cilat shpeshherë zgjasin tërë ditën. 

Pra potencialisht, një prokuror i Apelit brenda vetëm një ore në ditë, do të mund të 

përfaqësonte organin e akuzës deri në katër (4) seanca të GjA-së. Kësisoj, prezenca e tij në 

seancë dhe elaborimi i drejtpërdrejtë para kolegjit gjyqësor të propozimeve të tyre, do të 

mund të fuqizonte edhe rolin që organi i akuzës do të kishte në mbrojtjen e ankesave të tyre.  

Kjo do të ndodhte edhe duke marr parasysh se avokatët mbrojtës së të akuzuarve, si palë 

kundërshtare të prokurorisë në këtë rast, në thuajse mbi 90 % të seancave të Apelit, marrin 

pjesë në seanca dhe i shtjellojnë ankesat e tyre para kolegjit të Apelit. Ngjashëm sikurse 

 
12 Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, neni 390, paragrafi 4.  
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prokurorët e Apelit, as avokatët mbrojtës, nuk e kanë obligim që të përfaqësojnë në këto 

seanca, megjithëse për dallim nga prokurorët, të njëjtit marrin pjesë thuajse vazhdimisht në 

seanca.13  

IKD gjatë viteve 2018 dhe 2019, ka monitoruar gjithsej 438 seanca gjyqësore në Gjykatën e 

Apelit, ku përfshihen 818 të akuzuar për vepra të ndryshme penale. Prej këtij totali të 

seancave të monitoruara, prokurorët e PA-së kishin prezantuar në më pak se 20 prej tyre, apo 

kthyer në përqindje i bie se Prokuroria e Apelit ka prezantuar në seancat e Gjykatës së Apelit 

vetëm në rreth 4 % të rasteve.  

Po ashtu, gjatë kësaj periudhe kohore 2017 – 2019, janë edhe shumë raste të profilit të lartë 

ankesat e të cilave janë shqyrtuar në seancat e Gjykatës së Apelit. Raste të tilla sikurse, rasti 

“Stenta”, ku akuzohen një ish-ministër dhe një ish-sekretar i përgjithshëm i ministrisë, pastaj 

rasti “Ferronikeli” ku i akuzuar është një ish-kryetar komune dhe nëntë (9) të akuzuar tjerë, 

apo edhe raste tjera sikurse ai i ish-prokurores Vahide Badivuku dhe rasti i inspektoreve të 

Komunës së Prishtinës. Të tilla raste, përkundër rëndësisë që paraqesin dhe dëmit të madh 

material për të cilin vet prokuroria pretendon se i është shkaktuar buxhetit të shtetit, duket se 

nuk kanë mjaftuar që edhe prokurorët e Apelit të përfaqësojnë organin e akuzës në seancat e 

Apelit ku do t’i mbronin ankesat dhe propozimet e tyre. Megjithatë, Prokuroria e Apelit 

kishte përfaqësuar organin e akuzës në rastin ndaj sulmit në Kuvendin e Kosovës, ku 

akuzohen  aktivistë e ish-aktivistë të Lëvizjes Vetëvendosje.  

Neni 16 i Ligjit nr.05/l-034 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/l-225 për Prokurorin 

e Shtetit e ka përcaktuar decidivisht se: “Prokuroria e Apelit themelohet për të vepruar dhe 

përfaqësuar lëndët në Gjykatën e Apelit”.  

Pra siç shihet, vet Ligji për Prokurorin e Shtetit e ka paraparë qartazi detyrimin e prokurorëve 

të shkallës së dytë që të përfaqësojnë lëndët në Gjykatën e Apelit. Nga kjo rrjedh se, 

përkundër se mungesa e prokurorëve të Apelit në seancat e gjykatës së shkallës së dytë, nuk 

është pengesë për mbajtjen e tyre, vet prokurorët me mos përfaqësimin e organit të akuzës në 

këto seanca, veprojnë në kundërshtim me Ligjin për Prokurorin e Shtetit.  

Fakti se Kodi i Procedurës Penale lejon mbajtjen e seancave të Apelit, pa prezencë të 

Prokuroreve të PA-s, nuk nënkupton jo obligueshmëri të të njëjtëve për të prezantuar në këto 

seanca. Thënë më ndryshe, mos pasoja procedurale nuk e absorbon shkeljen e Prokurorëve të 

Apelit në këtë rast.  

Rrjedhimisht nga krejt kjo praktikë e keqe që është instaluar nga Prokuroria e Apelit, e mos 

pjesëmarrjes në seancat e gjykatës së shkallës së dytë, e bën thuajse të kotë edhe vet 

ekzistimin e kësaj prokurorie.  

Kjo pasi që, duke qenë se ankesat në GjA bëhen nga prokuroritë e shkallës së parë dhe sipas 

ligjit, prokurorët e Apelit nuk mund të zgjerojnë ankesën e parashtruar nga prokurori më i 

 
13 Shënim: Në rastet kur i akuzuari gjendet në paraburgim, i njëjti duhet të përfaqësohet me avokat në seancën e 

GjA-së. 
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ulët i shtetit duke theksuar ose bazuar në shkaqe të reja të ankesës14, atëherë i bie që krejt 

drejtësia në këtë rast, mund të administrohet pa ndonjë problem edhe pa ekzistimin fare të 

PA-së. 

Duke qenë se Prokuroria e Apelit vepron si instancë e dytë në sistemin prokurorial, 

prokurorët duhet që t’i plotësojnë disa kushte formale për tu avancuar në PA, siç është 

përvoja pesë vjeçare si prokuror prej të cilave tri duhet të jenë në Departamentin për Krime të 

Rënda. Po ashtu, avancimi bëhet edhe në bazë të vlerësimit të performancës. Pra, 

rrjedhimisht, një prokuror i PA-së, llogaritet që duhet të ketë një specializim për të 

përfaqësuar në seancat e kolegjeve të Apelit, ashtu siç ishte përcaktuar edhe më parë në 

paragrafin 5 të nenit 16 të Ligjit Nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit.  

Kjo vjen pasi që edhe seancat që mbahen në Gjykatën e Apelit e kanë specifikën e tyre të 

cilat dallojnë nga seancat gjyqësore që mbahen në gjykatat e shkallës së parë.  

Duke qenë se ankesat në këto raste përpilohen nga prokurorët e shkallës së parë, përfaqësimi 

në seancat e Gjykatës së Apelit, është mundësia e vetme që kanë prokurorët e PA-së, krahas 

propozimeve me shkrim që japin, që të tregojnë edhe atë kreativitetin e tyre në argumentimin 

sa më të mirë para gjyqtarëve se pretendimet ankimore të dhëna nga prokurorët e shkallës së 

parë janë të bazuara.  

Me këtë rast, ky lloj specializimi i prokurorëve të PA-së paraqet njohje të praktikës gjyqësore 

dhe standardeve të vendosura nga Gjykata e Apelit. Me këtë rast, duke vepruar si prokurori e 

vetme në shkallë të dytë, me juridiksion në gjithë Republikën e Kosovës, kjo prokurori duhet 

të ketë një specializim të veçantë për përfaqësim në shkallë të dytë, i cili specializim është i 

veçante në raport me prokurorët e shkallës së parë që përfaqësojnë para GjTh-ve.  

Në këtë drejtim, përfaqësimi i prokurorëve të PA-së në GjA është parakushti esencial për 

specializim të të njëjtëve për të përfaqësuar në shkallë të dytë. Mungesa e përfaqësimit 

efektiv të këtyre prokurorëve në PA, paraqet dështim të prokurorëve të kësaj prokurorie për 

specializim në përfaqësim në shkallë të dytë.   

Duke u nisur nga fakti se, vetëm për paga të Kryeprokurorit dhe Prokurorëve të Apelit, pa 

përfshirë këtu edhe stafin mbështetës të PA-së dhe shpenzimet e tjera, buxhetit të shtetit i 

kushtojnë rreth 150 mijë euro në vit, atëherë një formalizën i tillë pa asnjë benefit i bie që 

është shumë e kushtueshme për një shtet të varfër sikurse Kosova. Nisur nga kjo, një buxhet i 

tillë që PA e absorbon nga buxheti i shtetit, nuk arsyetohet me punën që kjo prokurori e bën.  

Për më tepër, kjo praktikë e ndërtuar nga prokurorët e Apelit tregon edhe një mos përmbushje 

të detyrave zyrtare të të njëjtëve, që si e tillë sanksionohet si shkelje disiplinore edhe nga 

Ligji nr.06/l - 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

 
14 Shënim: Komentari i Kodit të Procedurës Penale, neni 389, par3. 
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Ligji në fjalë, në nenin 6, paragrafin 2, i ka listuar edhe një mori shkeljesh që prokurorët 

mund të bëjnë me dashje apo edhe nga pakujdesia e rëndë, e ku ndër të tjera, në par 2.1 është 

paraparë si shkelje edhe mos ndërmarrja e veprimeve të prokurorëve që kërkohen me ligj.  

“Në mënyrë të vazhdueshme nuk ndërmerr ndonjë veprim prokurorial që kërkohet me ligjin 

në fuqi ose nuk ushtron funksionet prokuroriale brenda afateve kohore të parapara me ligj, 

përveç nëse serioziteti i mos veprimit apo niveli i shkeljes paraqet bazë për inicimin e 

procedurës disiplinore për një shkelje të vetme” – neni 6,  par. 2.1 i Ligji nr.06/l - 057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

Në anën tjetër, ajo çka vlen të theksohet është edhe fakti se përkundër se sipas Ligjit për 

Prokurorin e Shtetit, edhe prokurori që ka vepruar në shkallë të parë, me pëlqimin e 

Kryeprokurorit të PA-së, mund të shoqërojë dhe ndihmojë prokurorin e PA-së në seancën e 

shkallës së dytë,15 një gjë e tillë në praktikë, në rastet që i ka monitoruar IKD, nuk ka 

ndodhur asnjëherë. 

Sa i përket mos pjesëmarrjes së Prokurorëve të PA-së në seancat e GjA-së, Kryesuesi i KPK-

së, Bahri Hyseni, thotë se pjesëmarrja e të njëjtëve në këto seanca është domosdoshmëri e 

ngritjes së efikasitetit.  

“Përkundër faktit se pjesëmarrja në seancat e Gjykatës së Apelit nuk është pengesë për 

mbajtjen e seancave, ne si Këshill Prokurorial i Kosovës por edhe Kryeprokurori i Shtetit i 

inkurajojmë fuqishëm dhe kërkojmë nga prokurorët e Prokurorisë së Apelit që të marrin pjesë 

në këto seanca. Kur një lëndë e prokurorisë prezantohet para Gjykatës së Apelit, prokurori, i 

cili ka iniciuar apo zhvilluar ndjekjen penale, me miratimin e Kryeprokurorit të Shtetit, mund 

të shoqërojë dhe ndihmojë Prokurorinë e Shtetit në paraqitjen e ankesës apo mbrojtjen kundër 

ankesës. Prokurorët e emëruar në Prokurorinë e Apelit janë të specializuar në përfaqësimin e 

ndjekjes penale pranë Gjykatës së Apelit, dhe pjesëmarrja e tyre në seanca paraqet 

domosdoshmëri për efikasitetin e ankesave dhe mbrojtjen nga ankesat”, thuhet në përgjigjen 

e Hysenit për IKD.  

 

 

 

 

 

 
15 Ligji nr. 05/L-034 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/l-225 për Prokurorin e Shtetit, neni 16, par3.  
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8. Shkalla e ulët e aprovimit të ankesave të organit të akuzës nga 

Gjykata e Apelit 

Shkalla e ulët e aprovimit të ankesave të organit të akuzës nga ana e Gjykatës së Apelit është 

përmendur shpesh si brengë nga akterë të sistemit prokurorial. Në këtë aspekt, një pasqyrë 

lidhur me ankesat e ushtruara nga ana e prokurorive dhe atyre të aprovuara nga ana e 

Gjykatës së Apelit, e japin raportet e publikuara ndër vite të Mekanizmit Përcjellës 

Ndërinstitucional.16 

Kështu, në Raportin e Mekanizmit Përcjellës Ndërinstitucional për vitin 2016, theksohet se 

gjatë atij viti, prokurorët kishin parashtruar gjithsej 150 ankesa në Gjykatën e Apelit, prej të 

cilave, 59 ankesa lidhur me vendimin mbi dënim të shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë, 

kurse 91 ankesa edhe për arsye tjera. 

Nga këto ankesa, vetëm nëntë (9) prej tyre ishin aprovuar nga Gjykata e Apelit. Kthyer në 

përqindje, i bie se vetëm 6 % të ankesave të ushtruara nga Prokurori i Shtetit ishin aprovuar 

nga Gjykata e Apelit gjatë vitit 2016.17 

Në raportin e njëjtë për vitin 2017, thuhet se prokurorët kishin ushtruar 82 ankesa në 

Gjykatën e Apelit, prej të cilave 66 ankesa lidhur me vendimin mbi dënimin të shqiptuar nga 

shkalla e parë, kurse 16 ankesa edhe për arsye tjera. 

Nga këto ankesa, vetëm katër (4) nga to ishin aprovuar nga ana e Gjykatës së Apelit, apo 

kthyer në përqindje, vetëm 4.88 %.18 

Prokuroritë gjatë vitit 2018 kishin ushtruar gjithsej 108 ankesa në Gjykatën e Apelit ndaj 

vendimeve të shkallës së parë, prej të cilave, 68 ishin ankesa lidhur me vendime mbi dënimet 

kurse 40 tjera edhe për arsye tjera. 

Nga këto ankesa, vetëm shtatë (7) prej tyre ishin aprovuar nga Gjykata e Apelit, apo kthyer 

në përqindje, vetëm 6.48 % të tyre.19 

Në raportin e vitit 2019 theksohet se prokuroritë në Kosovë kishin ushtruar gjithsej 60 ankesa 

në Gjykatë ne Apelit, prej të cilave 34 lidhur me vendimet mbi dënim kurse 26 edhe për arsye 

tjera. 

Nga këto ankesa, GjA i kishte aprovuar tetë (8) prej tyre apo, 13.33 %.20 

 
16 Shënim: Mekanizmin përcjellës e përbëjnë këto grupe të veprave penale: Armët, Drogat, Kontrabanda me 

migrantë, krimi organizuar, korrupsioni, shpërlarja e parasë, trafikimi me qenie njerëzore, fshehja e 

dokumenteve të identifikimit të viktimave, krimet ekonomike dhe nxitja e urrejtjes. 
17 Raporti vjetor (2016) i mekanizmit përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat 

penale karakteristike.  
18 Raporti vjetor (2017) i mekanizmit përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat 

penale karakteristike. 
19 Raporti vjetor (2018) i mekanizmit përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat 

penale karakteristike. 
20 Raporti vjetor (2019) i mekanizmit përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat 

penale karakteristike. 
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Grafika 4 – Numri i ankesave të ushtruara nga ana e prokurorive të shkallës së parë dhe i  

atyre të aprovuara nga Gjykata e Apelit gjatë viteve 2016, 2017 dhe 2019. 

Ajo çka vërehet në këtë rast është një trend i zvogëlimit të ankesave që prokurorët e shtetit 

ushtrojnë në GjA gjatë viteve. Kështu, për dallim nga viti 2016 kur nga Prokurori i Shteti, 

sipas raporteve të mekanizmit ndërinstitucional, ishin ushtruar 150 ankesa në Gjykatën e 

Apelit, ky numër në vitin 2019 ka rënë në vetëm 60 ankesa. Kthyer në përqindje, i bie se në 

harkun kohor të katër (4) viteve, numri i ankesave të ushtruara nga organi i akuzës në GjA ka 

rënë për 40 %. 

Ndërsa, nëse e shikojmë vetëm në dy vitet e fundit, del se në vitin 2019, prokurorët kanë 

ushtruar 48 ankesa më pak se viti paraprak, apo kthyer në përqindje, gjatë vitit 2019 

prokuroritë ishin ankuar 55.55 % më pak në Gjykatën e Apelit se sa në vitin 2018.   

Kësisoj, duket se përqindja e ulët e aprovimit të ankesave të prokurorëve nga ana e GjA-së, e 

ka “frikësuar” apo thënë më butë, de motivuar Prokurorin e Shtetit që të ushtrojë të drejtën 

për ankesë në gjykatën e shkallës së dytë, përkatësisht të ngritë përpjekjet për përfundimin 

me sukses të aktakuzave të ngritura nga Prokurori i Shtetit.  

Lidhur me dështimin e ankesave të organit të akuzës në Gjykatën e Apelit, Kryesuesi i 

Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, kishte hedhur fajin tek gjykatat, duke u 

shprehur se GjA ka krijuar një praktikë të tillë të hudhjes së ankesave.  
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Nga 100 ankesa, i kemi vetëm 6 apo 7 prej tyre të 

aprovuara. Duhet të shikojmë se për këto ankesa a është 

krijuar një praktikë për hudhjen e tyre, apo ne ende nuk 

kemi arritur ta përmirësojmë cilësinë e ankesave. Me gjasë 

është krijuar praktikë hudhja e këtyre ankesave  

Deklarata e Kryesuesit të KPK-

së, Bahri Hyseni në  takimin e 

KPK-së të mbajtur me 21 

shkurt 2019, kur edhe ishte 

prezantuar raporti i mekanizmit 

përcjellës ndërinstitucional për 

vitin 2018. 

 

Përkundër kësaj, kryesuesi Hyseni nuk kishte kërkuar ndonjë përgjigje për dështimin e këtyre 

ankesave nga ana e Kryeprokurorit të Prokurorisë së Apelit, Haxhi Dërguti i cili kishte 

raportuar dhe ishte prezent në atë takim të KPK-së.  

Përkundër se ankesat të cilat ushtrohen në GjA, përpilohen nga ana e prokurorëve të shkallës 

së parë, barrën për numrin e vogël të aprovimit të këtyre ankesave e bart edhe PA. Kjo pasi 

që propozimet që i jep pastaj lidhur me ankesat e ushtruara nga prokurorët e shkallës së parë, 

janë në shumicën e rasteve “shabllone”.  

Kjo, si dhe fakti se prokurorët nuk marrin pjesë thuajse asnjëherë në seancat e GjA-së për t’i 

elaboruar propozimet e tyre dhe për t’iu kundërvënë në një formë avokatëve mbrojtës së të 

akuzuarve, duket se nuk kanë ndihmuar fare në ngritjen e numrit të ankesave të organit të 

akuzës që aprovohen nga ana e GjA-së. 

Po ashtu, përkundër faktit se Ligji për Prokurorin e Shtetit, ua lejon edhe prokurorëve që kanë 

ngritur dhe përfaqësuar aktakuzat në shkallë të parë, të përfaqësojnë pastaj edhe ankesat në 

GjA së bashku me prokurorin e PA-së, një gjë të tillë prokurorët e shkallës së parë nuk e 

kishin bërë asnjëherë.  

Në këtë mënyrë, të dhënat e IKD-së të gjeneruara nga procesi i monitorimit sistematik të 

drejtësisë në shkallë të dytë tregojnë për një dështim të sistemit prokurorial në këtë fazë 

procedurale.  

Për më tepër, një mënyrë e tillë e veprimit, e humb edhe kuptimin e ekzistimit të Prokurorisë 

së Apelit, aktiviteti i të cilës ndikon vetëm negativisht në administrimin efikas të drejtësisë, 

derisa do të duhej të ndodhte e kundërta.  

Në një përgjigje për IKD-në, Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, përsërit faktin se sipas tij, 

Gjykata e Apelit e ka bërë praktikë hudhjen e ankesave të Prokurorit të Shtetit.  

Në përgjigjen e Hysenit për IKD thuhet se “Është evidente që Gjykata e Apelit e ka bërë 

praktikë hudhjen e ankesa në vazhdimësi, kjo shihet qartazi edhe nga përqindja e hudhjes së 

ankesave. Ankesat e parashtruara nga ana e prokuroreve natyrisht se janë të kënaqshme, por 

hudhja e tyre nga Gjykata e Apelit nvaret nga rasti në rast dhe gjithashtu është në 

diskrecionin e Gjykatës së Apelit ta vlerësojë atë. Mirëpo, duhet të kemi parasysh se kohëve 

të fundit kemi rritje të paraqitjes së kërkesave për mjete të jashtëzakonshme juridike nga të 
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cilat shumica edhe janë aprovuar nga Gjykata Supreme. Natyrisht, se Këshilli Prokurorial i 

Kosovës angazhohet që të rritet cilësia e në vazhdimësi kërkon edhe rritjen e cilësisë së 

ankesa të paraqitura në Gjykatën e Apelit.  Lajm i mirë është se Këshilli Prokurorial i 

Kosovës është në fazën e draftimit të Rregullores për vlerësimin e performancës së 

prokurorëve dhe njëri ndër kriteret për vlerësimit e përformancës së prokurorëve pritet të jetë 

edhe profesionalizmi i tyre në hartimin e shkresave dhe përfaqësimi në gjykatë si dhe në 

raport me vendimet e gjykatës përkitazi me këto veprime procedurale”.  

Sipas Hysenit, KPK do të ketë një rol proaktiv në ngritjen e cilësisë së ankesave.  

“Para se të japim një përgjigje të prerë, fillimisht duhet të bëhet një elaborim i punës së 

Prokurorisë së Apelit sa i përket procedurës së ankimimit. Duke pasur parasysh se roli i 

Prokurorisë së Apelit ka të bëj me dhënien e propozimit por jo edhe me përpilimin e ankesës. 

Gjithashtu, përpilimi i ankesave, hudhja e tyre, apo aprovimi i tyre është çështje procedurale. 

Këshilli do të ketë një rol proaktiv në forcimin dhe rritjen e bashkëpunimit në harmonizimin e 

veprimeve lidhur me rritjen e kualitetit të ankesave. Sipas dispozitave ligjore është paraparë 

që çdo prokuror të ketë një bashkëpunëtor dhe një zyrtar ligjor por kjo dispozitë ligjore sa i 

përket Prokurorisë së Apelit ende nuk është përmbushur dhe konsiderojmë se përmbushja e 

kësaj dispozite ligjore në një segment do të ndikoj edhe në rritjen e kualitetit të punës së 

Prokurorisë së Apelit” thuhet në përgjigjen e Hysenit për IKD-në. 

E lidhur me këto komente të dhëna nga kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, se GjA ka krijuar 

një praktikë të hudhjes së ankesave, IKD kishte kërkuar edhe komentin e Kryetarit të GjA-së, 

Hasan Shala, mirëpo deri në momentin e publikimit të këtij raporti, nuk ka pranuar përgjigje. 

Për ish-kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, praktika e komentimit të 

vendimeve gjyqësore bie në kundërshtim me Kodin e Etikës. 

Sipas tij, në rastin konkret, e vetmja mundësi që prokurori e ka të komentojë vendimin 

gjyqësor është përmes ushtrimit të mjetit juridik. 

Për më tepër, në një prononcim për IKD, ish-kryetari Hasani kishte thënë se deklarimet e tilla 

në media se gjykatat po i hedhin pa të drejtë ankesat po ndikojnë edhe në krijimin e një 

imazhi të keq në opinion të gjyqësorit.  

“Praktika që është ndërtuar e komentimit të vendimeve gjyqësore, për bindjen time është në 

kundërshtim me Kodin e Etikës, për arsye se të vetmen mundësi që prokurori e ka të 

komentojë vendimin është kur e ushtron mjetin juridik dhe në mjetin juridik dhe me 

arsyetimin e tij, ai i shpreh pretendimet e tij se në çfarë drejtimi konsideron se vendimi i 

gjykatës është i paligjshëm. Ndërsa, të dalësh në media dhe të thuash se gjykatat po i hedhin 

pa të drejtë ankesat, nuk i justifikon asnjë mënyrë, pastaj është keq edhe për opinion dhe 

është edhe një lloj presioni dhe krijon një lloj perceptimi se gjykatat po vendoskan në mënyrë 

të paligjshme dhe këto akuza qenkan të ligjshme dhe siç thash, nuk ka gjykatë që mund të 

justifikojë injorancën e një akuze kur akuza nuk përmban asnjë element dhe nuk ofron asnjë 

provë nga prokurori. Këtu pa përjashtuar mundësinë që edhe gjykatat gabojnë, mirëpo për 
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këtë arsye janë instancat gjyqësore”, kishte deklaruar ish-kryetari i Supremes, Fejzullah 

Hasani. 

Njëjtë sikurse edhe në të kaluarën, IKD i sheh me shqetësim komentimin e vendimeve 

gjyqësore nga ana e prokurorëve si dhe akuzat e kundër-akuzat mes akterëve të sistemit 

prokurorial e gjyqësor.  

Sikur për rastin e hudhjeve të ankesave të prokurorëve nga ana e Gjykatës së Apelit, ashtu 

edhe për hudhjen e aktakuzave në rastet kur, siç kishte thënë Kryeprokurori i Shtetit 

Aleksandër Lumezi, po bëhet fjalë për emra të mëdhenj, Prokurori i Shtetit i ka mekanizmat 

ligjor me të cilët mund dhe duhet të veprojë.   
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9. Krahasimi mes Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe 

Prokurorisë së Apelit 

Sipas Ligjit nr.03/L-225 për Prokurorin e Shtetit, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka 

juridiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe ka juridiksion ekskluziv mbi lëndët 

në shkallë të tretë pranë Gjykatës Supreme, si dhe mbi të gjitha lëndët që përfshijnë mjete të 

jashtëzakonshme juridike.  

Në këtë rast, për dallim nga Prokuroria e Apelit e cila shërben pranë Gjykatës së Apelit, 

ZKSH shërben pranë Gjykatës Supreme.  

Qasja që është ndërtuar për dhe nga ZKSH, është shumë më pro aktive se sa ajo që është 

ndërtuar nga Prokuroria e Apelit. 

Kësisoj, gjersa ankesat në Gjykatën e Apelit parashtrohen nga prokurorët e shkallës së parë 

dhe prokurorët e shkallës së dytë vetëm japin propozim lidhur me ato ankesa, në rastet e 

ZKSH-së, janë prokurorët që punojnë në këtë zyrë ata që iniciojnë rastet në Gjykatën 

Supreme. 

Pra, për dallim nga Prokuroria e Apelit, këtu kemi një ndërrim të roleve, ashtu që prokurorët 

e shkallës së parë janë ata që tashmë japin propozimin për inicimin e rastit, konkretisht të 

kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë në Gjykatën Supreme, ndërsa barra për të përpiluar këtë 

kërkesë bie mbi ZKSH. 

Në këtë rast, kemi të bëjmë me një qasje shumë më pro aktive të ZKSH-së, të cilët përpilojnë 

dhe arsyetojnë kërkesat e tilla që i drejtohen Gjykatës Supreme, çka nuk është rasti tek 

prokurorët e Apelit, të cilët kufizohen vetëm në një mbështetje “shabllone” të ankesave të 

prokurorëve të shkallës së parë. 

Nisur nga fakti se avancimi në Prokurorinë e Apelit apo në ZKSH, bëhet duke u bazuar në 

përvojën e punës si prokuror si dhe në vlerësimet e performancës, mund të arrihet në 

përfundimin se prokurorët në këto dy prokurori janë, apo të paktën duhet të jenë, më të aftë 

profesionalisht se sa kolegët e tyre që veprojnë në prokuroritë e shkallës së parë. Për këtë 

arsye, kjo do duhej të shfrytëzohej më aktivisht në rastin e prokurorëve të PA-së, me rastin e 

mbrojtjes dhe përfaqësimit të ankesave të organit të akuzës në Gjykatën e Apelit. 

Sa i përket ZKSH-së, janë disa raste të korrupsionit, duke përfshirë këtu edhe raste të profilit 

të lartë të cilat janë vendosur në favor të organit të akuzës, çka nuk ndodh shpesh me ankesat 

e prokurorisë në rastet e korrupsionit që bëhen në Gjykatën e Apelit.  

Kështu, duke aprovuar kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë, Gjykata Supreme kishte 

vendosur në favor të ZKSH në raste të tilla sikurse, rasti ndaj ish-kryetarit të Komunës së 

Obiliqit, Mehmet Krasniqi dhe të tjerëve, në rastin e ish-zëvendëskryeministrit të Qeverisë së 

Kosovës, Dalibor Jevtiq, ish-kryetarit të Gjykatës së Apelit, Salih Mekaj dhe të tjerëve si dhe 

në rastin e njohur si “Sekseri”, ku i akuzuar kishte qenë ish-shefi i Krimeve Ekonomike në 

Policinë e Kosovës, Emin Beqiri.   
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Gjithashtu, thuajse të gjitha vendimet që Gjykata Supreme merr në favor të Prokurorit të 

Shtetit, duke aprovuar kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë së ZKSH-së, publikohen edhe në 

ueb faqen e prokurorisë, çka nuk ndodh në rastet e aprovimit të ankesave të Prokurorit të 

Shtetit nga ana e Gjykatës së Apelit.  

Vlen të përmendet se numri i prokurorëve në ZKSH dhe në PA nuk dallon shumë, ashtu që, 

në vitin 2017, ZKSH kishte pasur gjashtë (6) prokurorë ndërsa PA shtatë (7), kurse në vitet 

2018 dhe 2019, ZKSH ka pasur tetë (8) prokurorë kurse PA pesë (5) të tillë.  

Siç shihet, numri i prokurorëve në ZKSH ka shkuar duke u rritur ndër vite ndërsa numri i 

prokurorëve në PA ka shkuar duke u zvogëluar. Kjo, ka ndodhur paradoksalisht me numrin e 

lëndëve që këto dy institucione kanë pasur në punë, pasi që, derisa numri i lëndëve në PA ka 

shkuar duke u rritur, numri i lëndëve në ZKSH ka mbetur pak a shumë i njëjtë. 

Konkretisht, gjatë viteve 2017 – 2019, PA ka pasur në punë gjithsej 17,686 lëndë, kurse 

ZKSH, 3,483 lëndë.   

Sipas Kryesuesit të KPK-së, Bahri Hyseni, praktika e ZKSh-së mund të merret në konsideratë 

dhe të aplikohet edhe në PA. 

“Këshilli Prokurorial i Kosovës në kuadër të kompetencave ligjore do të vlerësoj se cila qasje 

është më efektive. Kalimi nga një praktikë në tjetrën kërkon një analizë më të thellë nga 

organet kompetente brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit. 

Praktika e Zyrës së Prokurorit të Shtetit ka dhënë rezultat pozitiv në ushtrimin e mjeteve 

juridike dhe si një praktikë e tillë mund të merret në konsiderim që të zbatohet edhe nga 

Prokuroria e Apelit”, thuhet në përgjigjen e Hysenit për këtë hulumtim.  
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10. Rastet pozitive të Prokurorisë së Apelit 

Përkundër asaj që u cek më lartë, janë edhe disa raste në të cilat prokurorët e PA-së janë 

treguar të vëmendshëm për të korrektuar në njëfarë formë veprimet e kolegëve të tyre nga 

shkalla e parë. Numri i këtyre rasteve nuk paraqet mjaftueshmëri të rezultateve të punës së 

PA-së, por të paktën tregon shembullin për kontributin që PA duhet ta jap në të gjitha rastet.  

Kështu, vlen të përmendet rasti i ish-deputetit të Kuvendit të Kosovës, Ramiz Kelmendit. 

Gjatë vitit 2018, Prokuroria e Apelit kishte dal kundër ish-Prokurorisë Komunale në 

Prishtinë, e cila më 12 dhjetor të vitit 2012, kishte ngritur aktakuzë ndaj pronarit të 

kompanisë “Elkos”, njëherësh ish-deputetit të Kuvendit të Kosovës, Ramiz Kelmendi, i cili 

akuzohej për vjedhje të rrymës. 

Kelmendi akuzohej për veprën penale “vjedhje e rëndë”, për shkak të dyshimit se prej datës 

së pavërtetuar e deri më 30 qershor 2011, kompania “Elkos”, në Fushë Kosovë, pronë e 

Kelmendit ka bërë keqpërdorim të energjisë elektrike, duke dëmtuar Korporatën Energjetike 

të Kosovës (KEK), në shumën prej 22.801.19 euro. 

Mirëpo, prokurori i PA-së, Enver Sokoli, më 22 shkurt të vitit 2018, i ishte drejtuar Gjykatës 

së Apelit, me propozimin që aktakuza ndaj Ramiz Kelmendit të ndryshohet, të hudhet poshtë 

dhe të pushohet procedura penale.21 

Në këtë shkresë të prokurorit, drejtuar Gjykatës së Apelit, ky propozim arsyetohej me faktin 

se në këtë çështje ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale, pasi që nga ngritja e 

aktakuzës, më 12 dhjetor 2012, e deri te veprimi i parë i gjykatës së shkallës së parë, më 21 

dhjetor 2017, kanë kaluar më shumë se gjashtë vjet. 

Kjo prokurori, siç thuhej në shkresën e saj, konsideron se në rastin konkret ka ardhur deri te 

parashkrimi absolut i ndjekjes penale, për të cilën edhe gjykata e shkallës së dytë kujdeset 

sipas detyrës zyrtare. 

Prokuroria e Apelit ngjashëm kishte vepruar edhe në rastin ndaj të akuzuarit për kanosje, I.B. 

Ky i fundit ishte dënuar nga Gjykata Themelore në Gjilan me një (1) vit burgim. Kundër këtij 

vendimi, mbrojtja e të njëjtit ishte ankuar në Gjykatën e Apelit. E ankesën e mbrojtjes së të 

akuzuarit e kishte përkrahur edhe Prokuroria e Apelit. 

E njëjta, përmes një parashtrese drejtuar Gjykatës së Apelit, i kishte propozuar gjykatës që të 

aprovon ankesën e të akuzuarit dhe ndaj tij të nxjerrët aktgjykim refuzues pasi që vepra 

penale për të cilën po akuzohej kishte arritur parashkrimin absolut.22 

 
21 “Prokuroria bëhet pishman, kërkon nga Gjykata e Apelit që të hudhet poshtë aktakuza ndaj Ramiz Kelmendit 

për vjedhje të rrymës”. Betimi për Drejtësi, 22 mars 2018 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-

behet-pishman-kerkon-nga-gjykata-e-apelit-qe-te-hudhet-poshte-aktakuza-ndaj-ramiz-kelmendit-per-vjedhje-te-

rrymes/) Qasur për herën e fundit më 24 maj 2020. 
22 “Prokuroria e Apelit përkrah ankesën e njërit të akuzuar për kanosje, tjetrit kërkon t’i vërtetohet dënimi”. 

Betimi për Drejtësi, 2 prill 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-e-apelit-perkrah-

ankesen-e-njerit-te-akuzuar-per-kanosje-tjetrit-kerkon-ti-vertetohet-denimi/) Qasur për herën e fundit më 24 maj 

2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-behet-pishman-kerkon-nga-gjykata-e-apelit-qe-te-hudhet-poshte-aktakuza-ndaj-ramiz-kelmendit-per-vjedhje-te-rrymes/
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-behet-pishman-kerkon-nga-gjykata-e-apelit-qe-te-hudhet-poshte-aktakuza-ndaj-ramiz-kelmendit-per-vjedhje-te-rrymes/
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-behet-pishman-kerkon-nga-gjykata-e-apelit-qe-te-hudhet-poshte-aktakuza-ndaj-ramiz-kelmendit-per-vjedhje-te-rrymes/
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-e-apelit-perkrah-ankesen-e-njerit-te-akuzuar-per-kanosje-tjetrit-kerkon-ti-vertetohet-denimi/
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-e-apelit-perkrah-ankesen-e-njerit-te-akuzuar-per-kanosje-tjetrit-kerkon-ti-vertetohet-denimi/
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Vlen të përmendet edhe propozimi i prokurorit të Prokurorisë së Apelit në rastin e ndaj Enver 

Sekiraqës, që po akuzohet për shtytje në vrasjen e policit Triumf Riza. 

Në këtë rast, pas përfundimit të gjykimit të parë në vitin 2016, Prokuroria e Apelit në 

propozimin për Gjykatën e Apelit kishte mbështetur pretendimet e mbrojtësve se një vepër 

penale për çka akuzohej Sekiraqa, ajo e detyrimit, kishte arritur afatin e parashkrimit. Po 

ashtu, Prokuroria e Apelit kishte mbështetur edhe pretendimet e mbrojtjes se shqyrtimi 

gjyqësor kishte tejkaluar maksimumin e afatit të parashikuar me ligj, megjithatë edhe vet 

Prokuroria e Apelit e kishte pranuar se ligji nuk ofron ndonjë mjet për korrigjimin e kësaj 

shkelje.  

Prokuroria e Apelit kishte vepruar në këtë mënyrë edhe në një rast tjetër, ku një i akuzuar 

ishte dënuar për veprën penale të vrasjes së rëndë në tentativë. Mbrojtja e të akuzuarit në këtë 

rast, V.S, kishte kërkuar nga Gjykata e Apelit që të anulohet aktgjykimi i gjykatës së shkallë 

së parë, me të cilën i akuzuari V.S ishte dënuar me pesë (5) vjet burgim.  

Duke përkrahur ankesën e mbrojtjes së të akuzuarit, Prokuroria e Apelit i kishte propozuar 

gjykatës së shkallës së dytë që të anulojë aktgjykimin e Themelores dhe lëndën ta kthej në 

rigjykim. Në këtë rast, PA kishte kontestuar cilësimin e veprës penale për të cilën ishte 

shpallur fajtor i akuzuari23. 

Prokuroria e Apelit e kishte mbështetur pjesërisht edhe ankesën e ushtruar nga ana ish-

komandantit të UCK-së, Sylejman Selimi në rastin ku ky i fundit bashkë me disa të akuzuar 

tjerë ishin dënuar për krime luftë kundër popullatës civile. Në këtë rast, që ishte ngritur nga 

ana e Prokurorisë Speciale të Eulexit dhe ishte gjykuar po ashtu me shumicë të gjyqtarëve të 

Eulexit si në shkallë të parë ashtu edhe në të dytën, Prokuroria e Apelit i kishte propozuar 

gjykatës së shkallës së dytë që të korrigjojë aktgjykimin e shkallës së parë për sa i përket 

kohës së kaluar në paraburgim së të akuzuarit. Kurse për pjesën tjetër të ankesave, PA kishte 

propozuar që aprovohet ankesa e PSRK-së kurse të refuzohen ankesat e mbrojtësve së të 

akuzuarve.  

 

 

 

 

 

 

 
23 “I akuzuari për tentim vrasje kërkon lirimin nga akuza, Prokuroria e Apelit propozon rigjykim të rastit”. 

Betimi për Drejtësi, 8 shkurt 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/i-akuzuari-per-tentim-vrasje-

kerkon-lirimin-nga-akuza-prokuroria-e-apelit-propozon-rigjykim-te-rastit/) Qasur për herën e fundit më 24 maj 

2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/i-akuzuari-per-tentim-vrasje-kerkon-lirimin-nga-akuza-prokuroria-e-apelit-propozon-rigjykim-te-rastit/
https://betimiperdrejtesi.com/i-akuzuari-per-tentim-vrasje-kerkon-lirimin-nga-akuza-prokuroria-e-apelit-propozon-rigjykim-te-rastit/
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11. Zgjidhja e konfliktit të kompetencave nga Prokuroria e Apelit 

Një tjetër rol që ka Prokuroria e Apelit si organ i shkallës së dytë në sistemin prokurorial 

është edhe zgjidhja e konfliktit të kompetencave mes prokurorive të shkallës së parë. Për më 

tepër, PA ka mundësi që me kërkesë të palëve edhe të delegojë lëndë nga një prokurori në një 

prokurori tjetër. 

Një gjë të tillë, Prokuroria e Apelit e kishte bërë në rastin ku për një sulm fizik ndaj ish-

drejtorit të Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, po hetoheshin, shefi i atëhershëm i 

Krimeve Ekonomike në Policinë e Kosovës, Nazim Sahiti dhe zyrtari policor, Avni Berisha. 

Ky rast, duke qenë se ngjarja në fjalë kishte ndodhur në Prishtinë, kishte qenë duke u hetuar 

nga ana e Prokurorisë Themelore në Prishtinë. Megjithatë, i njëjti ishte vendosur të kalonte 

pastaj për hetime në Prokurorinë Themelore në Gjilan. 

Lidhur me këtë transferim, Kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit, Haxhi Dërguti, nuk kishte 

pranuar të tregoj arsyen, kur për një gjë të tillë ishte pyetur nga mediat, pasi personat e 

dyshuar në këtë rast kishin qenë figura të njohura, përkatësisht zyrtar të lartë publik24. 

Edhe lënda ndaj një zyrtari tjetër të lartë publik, ajo e Kryetarit të Komunës së Istogut, Haki 

Rugova, ishte deleguar nga Prokuroria Themelore në Pejë në Prokurorinë Themelore në 

Gjakovë. Në këtë rast, kishte qenë vet prokurori të cilit i ishte caktuar kjo lëndë, Haxhi 

Sinanaj i cili kishte kërkuar nga PA që lënda e tij të delegohet në Prokurorinë Themelore në 

Gjakovë, pasi siç kishte thënë, me tashmë të akuzuarin Haki Rugova njihet që një kohë të 

gjatë dhe me të njëjtin ka edhe raporte shoqërore. 25 

Me arsyetimin se Prokuroria Themelore në Pejë kishte shfaqur njëanshmëri në rastin e vrasjes 

së Agonis Tetajt, Prokuroria e Apelit kishte vendosur që lëndën në fjalë ta bart nga 

Prokuroria Themelore në Pejë tek Prokuroria Themelore në Gjilan.  

Në këtë rast, për vrasje të rëndë dhe armëmbajtje pa leje po akuzohet Shaban Gogaj, kurse 

për armëmbajtje pa leje, Isuf Cacaj.  

Në këtë rast, hetimet dhe aktakuza ishte ngritur nga ana e Prokurorisë Themelore në Pejë, 

mirëpo, ende pa filluar gjykimi, mbrojtja e të akuzuarit kishte parashtruar kërkesë për 

përjashtimin e Prokurorisë Themelore në Pejë, me arsyetimin se e njëjta kishte shfaqur 

njëanshëmri.  

E këtë kërkesë të mbrojtjes e kishte aprovuar edhe Gjykata e Apelit.  

 
24 “Prokuroria e Apelit rastin e Nazim Sahitit e transferon në Prokurorinë e Gjilanit”. Koha.net, 23 janar 2018 

(Shih linkun: https://www.koha.net/arberi/70918/prokuroria-e-apelit-rastin-e-nazim-/) Qasur për herën e fundit, 

25 maj 2020) 
25 “Kallëzim penal ndaj kryetarit të Istogut Haki Rugova, prokuroria nis hetimet për konflikt interesi”. Betimi 

për Drejtësi, 22 janar 2018 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/kallezim-penal-ndaj-kryetarit-te-istogut-

haki-rugova-prokuroria-nis-hetimet-per-konflikt-interesi/) Qasur për herën e fundit, më 25 maj 2020.  

https://www.koha.net/arberi/70918/prokuroria-e-apelit-rastin-e-nazim-/
https://betimiperdrejtesi.com/kallezim-penal-ndaj-kryetarit-te-istogut-haki-rugova-prokuroria-nis-hetimet-per-konflikt-interesi/
https://betimiperdrejtesi.com/kallezim-penal-ndaj-kryetarit-te-istogut-haki-rugova-prokuroria-nis-hetimet-per-konflikt-interesi/
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“Pas shikimit të shkresave të lëndës duke u bazuar në kërkesën e avokatit të pandehurit kemi 

ardhur në përfundim se kërkesa e mbrojtësit është e bazuar, sepse Prokuroria e Pejës ka 

treguar njëanshmëri dhe për të evituar çdo anshmëri për të siguruar gjykim të drejtë  kemi 

caktuar Prokurorinë Themelore të Gjilanit për përfaqësim në këtë rast”, kishte bërë të ditur 

për “Betimi për Drejtësi”, Kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit, Haxhi Dërguti.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 “Prokuroria e Pejës përjashtohet nga rasti i vrasjes në Deçan, këtë lëndë do ta përfaqësojë ajo e Gjilanit”. 

Betimi për Drejtësi, 26 shtator 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-e-pejes-perjashtohet-

nga-rasti-i-vrasjes-ne-decan-kete-lende-do-ta-perfaqesoje-ajo-e-gjilanit/) Qasur për herën e fundit më 25 maj 

2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-e-pejes-perjashtohet-nga-rasti-i-vrasjes-ne-decan-kete-lende-do-ta-perfaqesoje-ajo-e-gjilanit/
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-e-pejes-perjashtohet-nga-rasti-i-vrasjes-ne-decan-kete-lende-do-ta-perfaqesoje-ajo-e-gjilanit/
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12. Ndikimi politik në Prokurorinë e Apelit 

Ndikimi politik në sistemin e drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë një ndër problemet 

kryesore të këtij sistemi. Ngritja e aktakuzave të nivelit të dobët dhe dështimi i pritshëm i tyre 

pastaj në gjykata, është ngritur si shqetësim edhe nga IKD, si një mjet që përdoret nga 

politikanët me ndikim në sistemin e drejtësisë, që të fitojnë “certifikata të pafajësisë”, e të 

cilat pastaj do tu siguronin imunitet të përjetshëm për tu mos u ndjekur më për veprat e njëjta 

penale.  

Po ashtu, ndikimi politik në prokurorë dhe gjyqtarë, është edhe një ndër faktorët kryesor që 

besimi i publikut në këtë sistemi është shumë i vogël. Një gjë e tillë, vërehet edhe në raportin 

e publikuar nga ana UNDP-së “Pulsi Publik XVIII”, ku në fund të vitit 2019, përkatësisht në 

muajin nëntor të vitit të kaluar, kënaqshmëria e qytetarëve me gjykatat ishte vetëm 13.60% 

kurse me prokuroritë 14.20%.27 Sipas po të njëjtit raport, 42 % të qytetarëve të Kosovës 

mendojnë se në sistemin gjyqësor të Kosovës ka korrupsion.  

E një ndër faktorët kryesor për besim e ulët që qytetarët kanë në sistemin e drejtësisë janë 

edhe takimet që akterët kryesor të këtij sistemi, bëjnë me zyrtarë të lartë të politikës por edhe 

persona të akuzuar për vepra të ndryshme penale.28 

Pjesë e një takimi të tillë kishte qenë edhe Kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit, Haxhi 

Dërguti. Ky i fundit, së bashku me drejtues tjerë të gjykatave dhe prokurorive në Kosovë, 

kishin marr pjesë në një ndenje të organizuar në një villë në Bogë, e ku pjesëmarrës kishte 

qenë edhe deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Hajredin Kuçi, atë 

kohë edhe nënkryetar i kësaj partie.  

Lidhur me këtë takim të Dërgutit dhe akterëve të tjerë të sistemit të drejtësisë me deputetin 

Kuçi kishte raportuar “Betimi për Drejtësi”, në shtator të vitit 2017.29 

Pas raportimit të “Betimi për Drejtësi”, Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD) kishte hapur 

hetime sipas detyrës zyrtare për këtë rast.  

ZPD kishte zhvilluar hetim preliminar për këtë rast ndaj të gjithë bartësve të funksioneve 

prokuroriale dhe gjyqësore, duke përfshirë edhe Kryeprokurorin e Shtetit, Aleksandër 

Lumezi, i cili është marr në pyetje së bashku me të gjithë kryeprokurorët dhe prokurorët e 

tjerë dhe Kryetarët e Gjykatave që ishin të pranishëm në këtë ndejë me politikanët.  

 
27 “Public Pulse XVIII”. UNDP (shih linkun: 

https://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/democratic_governance/public-pulse-xviii.html) 

Qasur për herën e fundit më 1 qershor 2020). 
28 “Takimet private të zyrtarëve të akuzuar me krerët e sistemit të drejtësisë”. Koha.net. 19 shtator 2018. 

(Shih linkun https://ëë.koha.net/video/118115/takimet-private-te-zyrtareve-te-akuzuar-me-kreret-e-sistemit-te- 

drejtesise/). Qasur për herën e fundit më 25 maj 2020.  
29 “Paria e Kryeprokurorëve, Kryetarëve të Gjykatave në Boge me nënkryetarin e PDK-së, Hajredin Kuçi” 

Betimi për Drejtësi, 18 shtator 2017 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/paria-e-kryeprokuroreve-

kryetareve-te-gjykatave-ne-boge-me-nenkryetarin-e-pdk-se-hajredin-kuci-foto/) Qasur për herën e fundit më 25 

maj 2020. 

https://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/democratic_governance/public-pulse-xviii.html
https://ww.koha.net/video/118115/takimet-private-te-zyrtareve-te-akuzuar-me-kreret-e-sistemit-te-%20drejtesise/
https://ww.koha.net/video/118115/takimet-private-te-zyrtareve-te-akuzuar-me-kreret-e-sistemit-te-%20drejtesise/
https://betimiperdrejtesi.com/paria-e-kryeprokuroreve-kryetareve-te-gjykatave-ne-boge-me-nenkryetarin-e-pdk-se-hajredin-kuci-foto/
https://betimiperdrejtesi.com/paria-e-kryeprokuroreve-kryetareve-te-gjykatave-ne-boge-me-nenkryetarin-e-pdk-se-hajredin-kuci-foto/


40 
 

Mirëpo, pas përfundimit të hetimit, Zyra e Prokurorit Disiplinor pretendonte se ka gjetur 

sjellje të pahijshme vetëm të Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Pejës, Agim 

Kurmehaj, për të cilin e kishte dërguar rastin në procedurë të mëtejme disiplinore në 

Komisionin Disiplinor të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK).30 

Edhe pse në ndejën e organizuar në Bogë me nënkryetarin e PDK-së, kishte qenë edhe vet 

Kryeprokurori i PA-së, Haxhi Dërguti, dhe bartësit e tjerë të funksioneve gjyqësore dhe 

prokuroriale, ZPD kishte vendosur që t’i amnistojë të tjerët, duke e dërguar në Komision 

Dispilinor të KPK-së, vetëm Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Pejë, Agim 

Kurmehaj, ani pse edhe pjesëmarrësve të tjerë në atë ndejë me politikanë, u ndalohet një gjë e 

tillë me Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Prokurorë dhe Gjykatës. 

Në anën tjetër, Kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit, Haxhi Dërguti, kishte qenë personazh 

edhe në aferën e njohur si “Pronto”, ku për veprën penale “shkelja e statusit të barabartë të 

shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në bashkëkryerje”, tashmë janë dënuar 

Adem Grabovci dhe dy të akuzuar tjerë ndërsa akuzoheshin edhe drejtues tjerë të lartë të 

PDK-së, përfshirë këtu Besim Beqajn, Zenun Pajazitin. 

Të dy këto raste që kishin dalë në publik, janë manifestim i asaj që IKD po edhe raporte të 

ndryshme ndërkombëtare e potencojnë vazhdimisht si ndikim i politikës në sistemin e 

drejtësisë. Ky ndikim, është vetëm një zgjatim i asaj që po ashtu ceket në këto raporte, që 

shteti në Kosovë tanimë cilësohet si i kapur. 

Pasojë e drejtpërdrejtë e këtij ndikimi, përveç besimit të ulët të qytetarëve në prokuroritë dhe 

gjykatat e Kosovës është edhe fakti se luftimi i korrupsionit në nivelet e larta të politikës në 

Kosovë është i barabartë me zero. Kjo më së miri tregohet me faktin se asnjë zyrtar i lartë 

publik në Kosovës, nuk është dënuar me burgim efektiv për korrupsion. E në luftën kundër 

këtij kriminaliteti, për arsyet e trajtuara në këtë raport, përgjegjësia i adresohet edhe PA-së. 

Mungesa e llogaridhënies së akterëve të brendshëm të sistemit, duke përfshirë këtu edhe 

Kryeprokurorin e PA-së dhe të tjerët, si dhe pandëshkueshmëria që është instaluar brenda 

sistemit për këta akterë, padyshim që vetëm i ka trimëruar të njëjtit që të vazhdojnë me një 

qasje të tillë karshi politikanëve, duke dërguar mesazhin se për veprime të tilla, askush nuk 

mbahet përgjegjës.  

 

 

 

 

 
30 “Kryeprokurori i Pejës Agim Kurmehaj dërgohet në Komision Disiplinor për sjellje të pahijshme” Betimi për 

Drejtësi, 19 shkurt 2018 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/kryeprokurori-i-pejes-agim-kurmehaj-

dergohet-ne-komision-disiplinor-per-sjellje-te-pahijshme/) Qasur për herën e fundit më 25 maj 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/kryeprokurori-i-pejes-agim-kurmehaj-dergohet-ne-komision-disiplinor-per-sjellje-te-pahijshme/
https://betimiperdrejtesi.com/kryeprokurori-i-pejes-agim-kurmehaj-dergohet-ne-komision-disiplinor-per-sjellje-te-pahijshme/
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13. Përfundime 

• Prokuroria e Apelit, si shkallë e dytë në sistemin prokurorial të Kosovës, është një 

ndër institucionet e vetme në sistemin e drejtësisë në Kosovë që nuk e ka problemin 

me lëndët e shumta që barten vit pas viti. Kjo prokurori, thuajse brenda vitit arrin që 

të zgjidh që të gjitha lëndët që i ka punë, duke pasur një efikasitet thuajse 100 %. 

• Një ndër arsyet kryesore për këtë, del të jetë, paradoksalisht, pasiviteti që ky 

institucion ka në lidhje me ushtrimin e ankesave në shkallën e dytë të gjyqësorit. Krejt 

puna e Prokurorisë së Apelit është e përmbledhur në disa propozime të cilat i jep për 

Gjykatën e Apelit, lidhur me ankesat e ushtruara nga prokuroritë e shkallës së parë, 

palët dëmtuara dhe të akuzuarit me mbrojtësit e tyre. Këto propozime, shumicën e 

rasteve janë disa “shabllone”, pa ndonjë elaborim të mirëfilltë që do të forconte 

pozitën e Prokurorit të Shtetit në fazën e ankesave apo t’i kundërvihej me sukses 

ankesave të kundërshtarëve të prokurorisë në këtë rast, të akuzuarve dhe mbrojtësve 

së tyre. 

• Përkundër se Prokuroria e Apelit shërben si shkallë e dytë në sistemin prokurorial, 

sipas analizës, del se mendimet e tyre dhe ato të nivelit më të ulët të Prokurorit të 

Shtetit, në këtë rast, prokurorëve të shkallës së parë, janë thuajse gjithmonë në 

përputhshmëri. Sipas gjetjeve të IKD-së, në rastet e analizuara të viteve 2017-2019, 

nuk ka pas asnjë rast në të cilin Prokurori i Apelit të ketë pasur mendim ndryshe 

lidhur me aktgjykimet e gjykatave dhe rrjedhimisht t’i propozonte Gjykatës së Apelit 

të kundërtën e asaj të prokurorit të shkallës së parë. 

• Edhe në rastet e rralla kur Prokuroria e Apelit ka mbështetur ankesat e të akuzuarve, 

në të njëjtat raste nuk ka pasur ankesa nga ana e prokurorit të shkallës së parë.  

• Ndikimi i propozimeve të Prokurorisë së Apelit në aktgjykimet që i merr gjykata e 

shkallës së dytë është plotësisht irelavant. Në vetëm një (1) nga 100 aktgjykimet e 

Gjykatës së Apelit që janë analizuar për këtë hulumtim, del se propozimi i Prokurorisë 

së Apelit është përmendur dhe marrë parasysh në arsyetim të aktgjykimit. Në të gjitha 

arsyetimet e aktgjykimeve tjera, propozimet e Prokurorisë së Apelit janë inekzistente.  

• Me pëlqimin e Kryeprokurorit të PA-së, edhe prokurorët që kanë iniciuar rastet dhe 

kanë përfaqësuar aktakuzat në shkallë të parë, mund të shoqërojnë prokurorin e 

Prokurorisë së Apelit në mbrojtjen e ankesave në Gjykatën e Apelit. Një rast i tillë, 

nuk kishte ndodhur asnjëherë të vetme sipas gjetjeve të IKD-së gjatë monitorimit të 

saj në këto tri vitet e fundit në Gjykatën e Apelit.  

• Mos pjesëmarrja e prokurorëve të Prokurorisë së Apelit në seancat publike që mban 

Gjykata e Apelit nuk është pengesë procedurale për mbajtjen e seancave. Një gjë e 

tillë vlen edhe për avokatët mbrojtës së të akuzuarve dhe vet të akuzuarit. Mjafton që 

palët të jenë të njoftuar me kohë për mbajtjen seancës dhe mos pjesëmarrja e tyre nuk 

është pengesë për mbajtjen e seancës së kolegjit të Apelit. 

• Për dallim nga avokatët mbrojtës së të akuzuarve dhe vet të akuzuarve, që në 

pothuajse 90 % të seancave marrin pjesë në seancat e Gjykatës së Apelit, e kundërta 

ndodh tek prokurorët e Prokurorisë së Apelit. Nga 438 seancat që ka monitoruar IKD 

gjatë viteve 2018 dhe 2019, Prokuroria e Apelit kishte prezantuar në vetëm 4 % të 

tyre.  
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• Prokuroria e Apelit nuk kishte përfaqësuar as në seancat e Gjykatës së Apelit ku të 

akuzuar kishin qenë zyrtar të lartë publik të akuzuar për afera korruptive në raste të 

tilla si, “Stenta”, “Ferronikeli”, rasti i Inspektorëve të Komunës së Prishtinës, ish-

prokurores Vahide Badivuku etj.  

• Përkundër se vetëm për paga të Kryeprokurorit dhe të katër (4) prokurorëve të PA-së 

sa kishin qenë në vitin 2019, pa përfshirë këtu stafin mbështetës, nga buxheti i shtetit 

ndahen rreth 150 mijë euro në vit, roli i PA-së është thuajse irelavant dhe nuk e 

arsyeton këtë buxhet që e shpenzon nga buxheti i shtetit.  

• Niveli i ankesave të ushtruara nga Prokurori i Shtetit të cilat aprovohen nga ana e 

Gjykatës së Apelit vazhdon të jetë shumë i ulët. Sipas Raporteve të Mekanizmit 

Përcjellës Ndërinstitucional, vetëm 6 % të ankesave të prokurorëve ishin aprovuar 

gjatë vitit 2016, 4.88  % të ankesave të ushtruara gjatë vitit 2017, 6.48 % në vitin 2018 

si dhe 13.33 % të ankesave të ushtruara gjatë vitit 2019.  

• Shkalla e ulët e aprovimit të ankesave të tyre nga ana e Gjykatës së Apelit duket se 

edhe i ka dekurajuar prokurorët që të ushtrojnë ankesa në shkallën e dytë të gjyqësorit 

pasi që nga viti 2016 deri në vitin 2019, numri i ankesave të ushtruara nga ana e 

prokurorëve është zvogëluar për 40 %.  

• Ndërsa, dallimi mes vitit 2018 dhe 2019 është po ashtu i madh, ashtu që, në vitin 

2019, prokuroritë janë ankuar 55.55 % më pak në Gjykatën e Apelit se sa në vitin 

2018. 

• Numri i lëndëve që Prokuroria e Apelit ka pranuar gjatë tre viteve të fundit, ka shkuar 

duke u rritur, ndërsa numri i prokurorëve që punojnë në këtë prokurori ka shkuar duke 

u zvogëluar, nga shtatë (7) sa kishin qenë në vitin 2017 në pesë (5) sa kishin qenë në 

vitin 2019.  

• Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, në nenin 389 që flet për 

procedurën lidhur me ankesën kundër aktgjykimit në Gjykatën e Apelit, nuk ka 

paraparë shprehimisht detyrimin e gjykatës për t’ia dërguar shkresat e lëndës 

prokurorit të shtetit.  Mirëpo, një gjë e tillë derivon nga dispozita e paragrafit 3 të 

nenit 389 ku thuhet se “Me rastin e kthimit të lëndës, prokurori i shtetit mund të 

paraqesë propozim ose të deklarojë se atë do ta paraqesë në seancën e kolegjit të 

apelit”. 

• Kodi i Procedurës Penale nuk ka përcaktuar një afat preciz se sa mund të mbaj lëndën 

prokurori i Prokurorisë së Apelit para se të njëjtën me propozimin e tij t’ia kthen 

Gjykatës së Apelit. Kjo ka lënë mundësinë hapur që mungesa e një afati të tillë të 

ndikojë në administrimin jo të mirë të drejtësisë dhe cënimin e parimit të sigurisë 

juridike.  

• Në një situatë të tillë, Komentari i Kodit të Procedurës Penale parasheh mundësinë që 

të ushtrohet ankesë tek prokurori më i lartë, i cili pastaj mund të marr masa ndaj 

prokurorit të shtetit më të ulët për ta përshpejtuar procedurën penale në Gjykatës së 

Apelit.  

• Në praktikë, deri më tani IKD nuk ka hasur ndonjë rast kur zvarritja e lëndës në 

Prokurorinë e Apelit të ketë shkaktuar pasoja të tilla si parashkrimi i veprave penale 

në Gjykatën e Apelit.  
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• Qasja që është ndërtuar nga ana e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, që vepron si 

shkallë e tretë në sistemin prokurorial, për dallim nga Prokuroria e Apelit del se është 

shumë më pro aktive. Në këtë rast, prokurorët e ZKSH-së janë ata që i iniciojnë rastet 

në Gjykatën Supreme si dhe i draftojnë shkresat, kurse prokurorët më të ulët vetëm 

japin propozimin për inicimin e rastit. 

• Një qasje e tillë, mund edhe të ketë dhënë rezultat pasi në këto vitet e fundit, Gjykata 

Supreme ka aprovuar si të bazuara disa dhjetëra kërkesa të ZKP-së, duke përfshirë 

këtu edhe në raste të profilit të lartë të korrupsionit.  

• Vendimet e Gjykatës Supremes, me të cilat janë aprovuar kërkesat për mbrojtje të 

ligjshmërisë nga ZKP publikohen ne ueb faqen e prokurorisë çka nuk ndodh me rastet 

e ankesave të prokurorisë që aprovohen nga Gjykata e Apelit.  

• Janë disa raste pozitive të Prokurorisë së Apelit, të cilat IKD ka hasur gjatë 

monitorimit që i bënë tash e sa vite sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës. 

• Në këto raste, siç është rasti i ish-deputetit të Kuvendit të Kosovës, Ramiz Kelmendi 

apo edhe rasti i Enver Sekiraqës, propozimet e Prokurorisë së Apelit ishin marr për 

bazë nga ana e Gjykatës së Apelit. 

• Në të dy këto raste, propozimet e Prokurorisë së Apelit kishin pasur të bëjnë me faktin 

se veprat penale për çka akuzoheshin të akuzuarit ishin parashkruar.  

• Ndikimi politik në sistemin e drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë një ndër problemet 

kryesore të këtij sistemi. Raporti i Pulsit Publik i publikuar nga UNDP, thekson se në 

fund të vitit 2019, kënaqshmëria e qytetarëve me gjykatat ishte vetëm 13.60 % kurse 

me prokuroritë 14.20 %.   

• Ngritja e aktakuzave të nivelit të dobët dhe dështimi i pritshëm i tyre pastaj në 

gjykata, është ngritur si shqetësim edhe nga IKD,  si një mjet që përdoret nga 

politikanët me ndikim në sistemin e drejtësisë, që të fitojnë “certifikata të pafajësisë”, 

e të cilat pastaj do tu siguronin imunitet të përjetshëm për tu mos u ndjekur më për 

veprat e njëjta penale.  

• Këtij ndikimi politik duket se nuk i ka ikur as Kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit, 

Haxhi Dërguti, cili kishte qenë personazh në dy raste gjatë viteve të kaluara. 

Konkretisht, i njëjti kishte marr pjesë në një ndenje të organizuar në Bogë, së bashku 

me Hajredin Kuçin, atë kohë nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës si dhe i 

njëjti kishte qenë personazh edhe në aferën “Pronto”.  
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14. Rekomandime 

1. Prokuroria e Apelit të ndërtojë një qasje më pro aktive në mbrojtjen e ankesave të 

Prokurorit të Shtetit në Gjykatën e Apelit. Në këtë rast, si shkallë e dytë e sistemit 

prokurorial, Prokuroria e Apelit të tregohet e kujdesshme që në propozimet e tyre të 

sqarojnë në mënyrë të mirëfilltë ankesat e prokurorisë dhe me kreativitetin e tyre të 

mbyllin ato “zbrazëtitë” eventuale që prokurorët e rangut më ulët kanë mundur të lënë 

në ankesat e tyre. Në këtë mënyrë, Prokuroria e Apelit do të jepte kontribut të 

theksuar në luftimin e kriminalitetit, derisa kjo mënyrë e veprimit do ta arsyetonte 

vetë ekzistimin e PA-së.  

2. Prokuroria e Apelit të analizojë shkaqet e niveleve shumë të ulëta të aprovimit të 

ankesave të Prokurorit të Shtetit nga ana e Gjykatës së Apelit dhe përfundimet pastaj 

t’i ndajë me prokurorët e shkallës së parë që i ushtrojnë këto ankesa. Kjo, në mënyrë 

që të shikohet se ku çalon e gjithë kjo procedurë ashtu që në të ardhmen, ankesat e 

organit të akuzës në Gjykatën e Apelit të jenë të përgatitura më mirë dhe të rezultojnë 

më të suksesshme. 

3. Për dështimin e organit të ndjekjes në rastet në shkallë të dytë, KPK të mbajë 

përgjegjës PA-në, derisa ta ketë të kjartë se akuza publike ndaj GjA-së, pa asnjë 

analizë paraprake, më së paku paraqet adresim të problematikës.  

4. Prokurorët e Prokurorisë së Apelit të marrin pjesë në seancat e Gjykatës së Apelit.  

5. Në mungesë të afateve të përcaktuara ligjore, Prokuroria e Apelit të kujdeset që 

propozimet meritore për Gjykatën e Apelit t’i jep në një kohë të arsyeshme në mënyrë 

që të mos zvarritet procedura në gjykatë.  

6. Prokurorët e shkallës së parë të shfrytëzojnë më shumë mundësinë që ua jep ligji, që 

së bashku me prokurorin e Prokurorisë së Apelit, të mbrojnë ankesat e tyre në 

Gjykatën e Apelit.  

7. Prokuroria e Apelit, për aq sa e lejon ligji, të ndjek qasjen pro aktive që është ndërtuar 

nga ana e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit.  

8. Prokuroria e Apelit të jetë më transparente në ofrimin e të dhënave për publikun 

sidomos në raste kur kemi të bëjmë me zyrtar të lartë publik por pa e cenuar në këtë 

rast ligjin.  

9. Këshilli Prokurorial i Kosovës, të harmonizojë të dhënat me prokuroritë ashtu që në 

raportet vjetore të punës të Prokurorit të Shtetit të mos ketë kundërthënie siç është 

rasti me numrin e prokurorëve që kishin qenë të angazhuar në Prokurorinë e Apelit në 

vitin 2017.  

10. Kryeprokurori dhe prokurorët e Prokurorisë së Apelit të shmangin takimet jo zyrtare 

me zyrtar të politikës.  

11. Për të gjitha rastet kur veprimet e prokurorëve apo kryeprokurorëve vënë në dyshim 

pavarësinë dhe paanësinë e një institucioni prokurorial, KPK të marrë masa.  

 

 

 


