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1. Përmbledhje ekzekutive 
Dënimet plotësuese shtrijnë një efekt të gjerë në arritjen e qëllimit të dënimit, sidomos në 

parandalimin më efektiv të kryerësit e veprave penale nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen. Si përparësi e posaçme e dënimeve plotësuese në të drejtën penale, konsiderohet edhe 

fakti se me këto lloje të dënimeve gjykatave u bëhet e mundshme individualizimi më adekuat 

i sanksioneve penale dhe ofrojnë mundësi më të madhe për risocializimin e kryesit të veprës 

penale. Në këtë mënyrë, ideja e dënimeve plotësuese është që në njëfarë forme, të mbushë 

hapësirat që dënimet kryesore lënë në arritjen e qëllimit të dënimit. Kodi Nr.06/L-074 Penal i 

Republikës së Kosovës ka sanksionuar gjithsej tetë (8) dënime plotësuese. 

Me këtë rast, IKD gjenë se sistemi kosovar i drejtësisë paraqet një lloj injorimi të dënimeve 

plotësuese në luftën kundër kriminalitetit. Përkatësisht, IKD në këtë raport gjenë se sistemi i 

drejtësisë nuk i qaset luftimit të kriminalitetit përmes dënimeve plotësuese, si dënime 

veçanërisht të rëndësishme për arritjen e qëllimeve të dënimit dhe individualizimit të dënimit.  

Nga 116 aktakuza të Prokurorit të Shtetit të analizuara në këtë raport, IKD gjenë se në vetëm 

44 aktakuza Prokurori i Shtetit i ka propozuar gjykatës shqiptimin e dënimit plotësues. 

Statistikë pothuajse identike qëndron edhe sa i përket shqiptimit të dënimeve plotësuese nga 

ana e gjykatave. Përkatësisht, nga 116 aktgjykimet dënuese të analizuara nga IKD, gjykatat 

kanë shqiptuar dënime plotësuese në vetëm 46 raste. Krahas numrit të ulët të dënimeve 

plotësuese, IKD gjenë se gjykatat vetëm përjashtimisht shqiptojnë dënime plotësuese në 

mungesë të propozimit të prokurorit të shtetit, përkundër faktit se shqiptimi i dënimeve të tilla, 

nuk është domosdoshmërisht i ndërlidhur me këtë propozim.  

Sa i përket numrit të propozimeve për dënime plotësuese dhe dënimeve plotësuese të 

shqiptuara, IKD gjenë se shumica e tyre kanë të bëjnë me dënimin plotësues të konfiskimit, 

dënim ky që me hyrjen në fuqi të kodit të ri penal nuk cilësohet si dënim plotësues. Në këtë 

drejtim, nga 46 dënime plotësuese të shqiptuara nga gjykatat, 27 prej tyre janë konfiskime, që 

kryesisht kanë të bëjnë me rastet kur konfiskohen armët pa leje, narkotikët apo paratë e 

falsifikuara, sende këto me rrezikshmëri shoqërore, konfiskimi i të cilave nuk është 

domosdoshmërisht i ndërlidhur me fajësinë e të pandehurit.  

Në anën tjetër, IKD gjenë se dënimi më i pazbatuar nga ana e sistemit të drejtësisë është 

“ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik” në rastet 

e korrupsionit. Nga gjithsej 38 raste të korrupsionit të analizuara, IKD gjenë se vetëm në një 

(1) rast, gjykatat i’a kishin ndaluar të dënuarit ushtrimin e funksioneve në administratën publike 

ose në shërbimin publik. Po ashtu, IKD ka evidentuar raste kur ky dënim është shqiptuar në 

mënyrë të kundërligjshme si dhe raste kur ky dënim nuk është shqiptuar, përkundër 

obligueshmërisë ligjore që i njëjti të shqiptohet. Po ashtu, IKD gjenë se vetëm në raste 

përjashtimore Prokurori i Shtetit propozon, përkatësisht gjykatat shqiptojnë dënimin plotësues 

“urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit”. Kjo qasje e sistemit të drejtësisë vështirëson 

pozitën e të dëmtuarit në realizimin e dëmit që të njëjtit i është shkaktuar nga kryerja e veprës 

penale, si dhe rëndon sistemin e drejtësisë me lëndë.  
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2. Metodologjia 
IKD ka hyrë në vitin e shtatë (7) të monitorimit të sistemit të drejtësisë, përkatësisht të 

monitorimit të gjykatave, degëve të gjykatave, prokurorive, KGJK-së dhe KPK-së.  

Monitorimi i IKD-së bëhet në baza ditore, ku IKD ka monitorues në secilën gjykatë dhe degë 

të gjykatave, të cilët monitorojnë nga afër rastet penale, civile, administrative etj.  

Me këtë rast, fokusi i IKD-së është monitorimi i zbatimit të Kushtetutës, ligjeve, vendimeve të 

këshillave etj. nga sistemi gjyqësor dhe prokurorial.  

Në këtë raport, IKD ka analizuar qasjen e sistemit të drejtësisë në luftimin e kriminalitetit 

përmes dënimeve plotësuese, dënime këto të përcaktuara me Kodin Penal të Republikës së 

Kosovës, të cilat sipas këtij kodi, shqiptohen krahas dënimit kryesor.  

Për të zhvilluar këtë analizë, IKD në këtë raport ka analizuar gjithsej 116 aktgjykime dënuese 

dhe 116 aktakuza. Këto aktgjykime dënuese kanë të bëjnë me vepra të ndryshme penale, në të 

cilat, IKD ka analizuar zbatimin dhe mënyrën e zbatimit të dënimeve plotësuese si formë e 

luftimit të kriminalitetit. Të gjitha këto aktgjykime janë përzgjedhur në mënyrë rastësore nga 

lista e aktgjykimeve të publikuara nga ana e gjykatave në ueb faqet e tyre zyrtare.  

Pas analizimit një për një të 116 aktakuzave dhe 116 aktgjykimeve dënuese, IKD ka ndërtuar 

gjetjet e detajuara mbi politikën e sistemit të drejtësisë në luftimin e kriminalitetit përmes 

dënimeve plotësuese.  

Pas kësaj, para publikimit të këtij raporti, ky raport është ndarë me të gjithë Kryetarët e 

Gjykatave, Kryeprokurorët, Kryesuesin e KGJK-së dhe Kryesuesin e KPK-së, nga të cilët ka 

kërkuar komente përkitazi me gjetjet e këtij raporti. Komentet e pranuara, janë pjesë e këtij 

raporti.  

Lidhur me temën e kësaj analize, IKD mbi bazën e gjetjeve të ndërtuara nga një analizë e 

detajuar, ka paraqitur edhe vlerësimet dhe rekomandimet konkrete për secilin institucion.  
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3. Kuptimi i dënimeve plotësuese 
Dënimet plotësuese janë sanksione të posaçme të së drejtës penale me të cilat personit, edhe 

pasi ta mbajë dënimin, i merren apo i kufizohen disa të drejta për një kohë të caktuar, të drejta 

këto të cilat ai i ka pasur para se të kryejë veprën penale. Këto dënime konsiderohen si lloje të 

sanksioneve me të cilat luftohet kriminaliteti, veçmas recidivizmi i kryerësve të veprave penale, 

dhe si të tilla këto dënime kanë karakter preventiv.  

Dënimet plotësuese janë lloje të posaçme të sanksioneve penale të cilat paraqiten si rezultat i 

njohurive se dënimet kryesore nuk mund të jenë të vetmet mjete efikase ndaj të gjithë kryesve 

të veprave penale. Për këtë arsye, në të drejtën penale u formësua mendimi se krahas dënimit 

kryesor, duhet paraparë edhe sanksione të tjera penale të karakterit komplementar apo 

plotësues, me të cilat do të bëhej i mundshëm parandalimi më efektiv i kriminalitetit dhe 

risocializimi i personave të dënuar. Kësisoj, të drejtat penale aktuale, regjistrin e sanksioneve 

penale e begatojnë edhe me dënime plotësuese, të cilat shqiptohen krahas dënimeve kryesore 

dhe alternative1.  

Dënimet plotësuese janë dënime të cilat shërbejnë që kryesit të veprës penale t’i merren apo t’i 

kufizohen disa të drejta, të cilat për shkak të natyrës së tyre nuk mund të merren apo të 

kufizohen me anë të dënimeve kryesore apo alternative. Emërtimi i këtyre dënimeve si 

plotësuese tregon edhe efektin e tyre komplementar, pasiqë ky dënim për të arritur efeket e tij 

nuk mund të shqiptohet si dënim i vetëm, mirëpo shqiptohet krahas dënimit kryesor apo atij 

alternativ. Kufizimi apo marrja e disa të drejtave të posaçme me dënime plotësuese, përveç 

tjerash, bëhet për dy arsye kryesore: 

Arsyeja e parë qëndron në atë që funksionimi dhe reputacioni i disa detyrave dhe profesioneve 

shtetërore e publike kërkon që ato t’i ushtrojnë personat të cilët kanë një të kaluar të pastër. 

Kështu, p.sh. sado e arsyeshme qoftë ideja për risocializimin e plotë të të dënuarit, vështirë do 

të përvetësohej pikëpamja që menjëherë pas mbajtjes së dënimit kryesor t’i besohet ushtrimi i 

detyrës së gjykatësit, prokurorit, inspektorit, mësuesit apo të profesorit, personit i cili ka kryer 

vepër penale të mashtrimit, marrjes së ryshfetit (mitos) ose që ka bërë ndonjë vepër tjetër 

penale2.  

Arsyeja e dytë e marrjes apo kufizimit të disa të drejtave personit të dënuar është e natyrës 

kriminalo-politike dhe është paraparë me qëllim të parandalimit të recidivit. Përkatësisht, 

personin e dënuar me dënim kryesor nuk duhet vënë në sprovë që menjëherë pas mbajtjes së 

dënimit kryesor të gjendet në aso rrethana dhe kushte ku do të ushtrojë po të njëjtën detyrë apo 

profesion të cilin pikërisht e ka shfrytëzuar për të kryer vepër penale, ngase ekziston rreziku 

potencial që sërish ta keqpërdorë atë detyrë apo profesion për të kryer vepër tjetër penale. 

Kështu, p.sh. nuk do të ishte e arsyeshme që arkëtari, i cili ka qenë i dënuar për vepër penale 

 
1 Salihu I. Zhitija H. Hasani F. “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Kosovës”. GIZ. Prishtinë. 2014. F.235.  
2 Po aty. F.235-236. 
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të shpërdorimit të pasurisë shtetërore, pas mbajtjes së dënimit, t’i besohet përsëri detyra e atillë 

në të cilën mundet përsëri të kryejë të njëjtën vepër penale3. 

Dënimet plotësuese shtrijnë një efekt të gjerë në arritjen e qëllimit të dënimit, sidomos në 

parandalimin më efektiv të kryerësit e veprave penale nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen.  

Si përparësi e posaçme e dënimeve plotësuese në të drejtën penale, konsiderohet edhe fakti se 

me këto lloje të dënimeve, gjykatave u bëhet e mundshme individualizimi më adekuat i 

sanksioneve penale dhe ofrojnë mundësi më të madhe për risocializimin e kryesit të veprës 

penale. 

Në këtë mënyrë, ideja e dënimeve plotësuese është mbushja e hapësirave që dënimet kryesore 

lënë në arritjen e qëllimit të dënimit.  

Duke aplikuar dënimet plotësuese, sistemit të drejtësisë i mundësohet që në mënyrë efektive të 

luftojë dhe parandalojë kriminalitetin, në atë mënyrë që krahas dënimit kryesor, mundësohet 

që dënimi plotësues i shqiptuar të arrijë qëllimet e kërkuara, fillimisht në raport me personin 

tanimë të dënuar, e më pas edhe me shoqërinë në përgjithësi.  

Për këtë arsye, me qëllim të rritjes së efektivitetit të dënimeve penale, e rëndësisë jetike është 

që lufta e sistemit të drejtësisë kundër kriminalitetit të zhvillohet edhe përmes dënimeve 

plotësuese. Veçanërisht, kjo rëndësi paraqitet në luftën kundër korrupsionit, duke mos 

abstrahuar edhe rëndësinë e kategorive të tjera të veprave penale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Po aty.  
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4. Korniza ligjore mbi dënimet plotësuese 
Neni 33.4. i Kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton se “Dënimet përcaktohen në bazë 

të ligjit që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, me përjashtim të veprave për 

të cilat ligji i mëvonshëm i aplikueshëm është më i favorshëm për kryesin e veprës”.  

Kapitulli III i Kodit Nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës ka vendosur rregullat mbi 

dënimet. Neni i parë i këtij kapitulli, përkatësisht neni 38 i këtij kodi, ka përcaktuar se “Qëllimet 

e dënimit janë: 1.1. të parandalojë kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të 

bëjë rehabilitimin e tij; 1.2. të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale; 1.3. 

të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga 

vepra penale; dhe 1.4. të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit”. 

Sa i përket llojeve të dënimeve, neni pasues i këtij kodi ka përcaktuar tri lloje të dënimeve: 1) 

Dënimet kryesore, 2) Dënimet alternative dhe 3) Dënimet plotësuese. 

Lidhur me dënimet plotësuese, Kodi Nr.06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës ka përcaktuar 

se dënimi plotësues mund të shqiptohet së bashku me dënimin kryesor ose alternativ4.  

Në këtë drejtim, ky kod ka përcaktuar gjithsej tetë (8) dënime plotësuese, të cilat janë:  

1. Heqja e të drejtës për t’u zgjedhur; 

2. Urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit; 

3. Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në 
shërbimin publik; 

4. Ndalimi i ushtrimit të profesionit, i veprimtarisë ose detyrës; 

5. Ndalimi i drejtimit të automjetit; 

6. Marrja e lejes së vozitjes; 

7. Urdhri për publikimin e aktgjykimit dhe 

8. Dëbimi i të huajit nga territori i Republikës së Kosovës. 

 

Hyrja në fuqi e Kodit Nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës ka hequr nga lista e 

dënimeve plotësuese “konfiskimin”, i cili ishte paraparë si dënim plotësues me kodin paraprak, 

derisa pjesa tjetër e dënimeve plotësuese nuk janë ndryshuar.  

 
4 Kodi Nr.06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës. Neni 62.1. 
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Por, në raport me dënimet plotësuese, Kodi Nr.06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës ka 

ashpërsuar këto dënime, veçanërisht sa i përket dënimeve plotësuese në fushën e veprave 

penale të korrupsionit zyrtar dhe veprave penale kundër detyrës zyrtare.  

Për dallim nga kodi paraprak, kodi i ri e ka bërë të obligueshme shqiptimin e dënimit plotësues, 

nëse i pandehuri shpallet fajtorë për një nga veprat penale të korrupsionit zyrtar dhe veprave 

penale kundër detyrës zyrtare. Në këtë drejtim, neni 62.3. i Kodit Nr.06/L-074 Penal të 

Republikës së Kosovës përcakton se “Gjykata ia ndalon një personi zyrtar ushtrimin e 

funksionit në administratë publike apo funksioneve të shërbimeve publike prej një (1) deri në 

dhjetë (10) vjet pas mbajtjes së dënimit me burgim, nëse personi është dënuar për ndonjë nga 

veprat që përfshihen në Kapitullin XXXIII5 të këtij Kodi”, derisa neni 63.4. i këtij kodi 

përcakton se “Gjykata ia ndalon një personi zyrtar ushtrimin e profesionit, aktivitetit të 

pavarur, të detyrës menaxhuese apo administrative prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet, nëse 

personi është dënuar për ndonjë nga veprat në Kapitullin XXXIII të këtij Kodi”.  

Ashpërsimi i dënimeve plotësuese në kodin e ri penal shfaqet edhe në raport me veprat e tjera 

penale, krahas atyre të korrupsionit zyrtar dhe veprave penale kundër detyrës zyrtare, siç është 

trafikimi me njerëz, dhuna në familje etj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Shënim: Në kapitullin XXXIII të Kodit Nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës janë përcaktuar veprat 

penale të korrupsionit zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare.  
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5. Gjetjet e IKD-së lidhur me zbatushmërinë e dënimeve plotësuese 

nga prokurorët e shtetit dhe gjykatat 
Me qëllim të pasqyrimit të politikës së ndjekjes penale dhe gjykimit të kriminalitetit në raport 

me dënimet plotësuese, IKD ka analizuar gjithsej 116 aktgjykime dënuese të nxjerra nga 

gjykatat e Republikës së Kosovës dhe 116 aktakuza të ngritura nga Prokurori i Shtetit.  

Me këtë rast, varësisht nga veprat penale, IKD ka analizuar qasjen e prokurorëve në raport me 

dënimet plotësuese. Po ashtu, IKD ka analizuar aktakuzat e Prokurorit të Shtetit për të parë 

nëse në të njëjtat, krahas shqiptimit të dënimeve kryesore, është propozuar edhe shqiptimi i 

dënimeve plotësuese. Po ashtu, aplikimi dhe mënyra e aplikimit të dënimeve plotësuese janë 

analizuar edhe në aktgjykimet dënuese të sistemit gjyqësor, në mënyrë që të pasqyrohet qasja 

e sistemit gjyqësor në raport me dënimet plotësuese.  

Këto aktakuza dhe aktgjykime të analizuara nga IKD për qëllime të draftimit të këtij raporti, 

janë për veprat penale të listuara në tabelën në vijim:  

Vepra Penale  Numri i aktakuzave dhe aktgjykimeve të 

analizuara 

Vepra penale të korrupsionit zyrtar dhe 

kundër detyrës zyrtare 

40 

Vjedhja e shërbimeve  25 

Vepra penale të narkotikëve 12 

Legalizimi i permbajtjes se rreme 9 

Vjedhja e pyllit 9 

Armëmbajtje pa leje 9 

Aksident Trafiku 4  

Falsifikimi i parasë 4 

Vepra penale kundër të drejtës së votimit  2 

Mashtrimi 1 

Shmangia e pagesave nga tarifat e 

detyrueshme  

1 

Total  116 

Tabelat 1: Aktakuzat dhe aktgjykimet e analizuara sipas veprave penale. 
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Nga analizimi i 116 aktgjykimeve, IKD ka gjetur se dënimet plotësuese, krahas dënimeve 

kryesore janë shqiptuar në gjithsej 46 aktgjykime. Shprehur në përqindje, i bie se nga totali i 

aktgjykimeve të analizuara, në 39.65 % të rasteve është shqiptuar dënimi plotësues, krahas atij 

kryesor, derisa kjo nuk është bërë në 70 raste të tjera, apo në 60.34% të aktgjykimeve të 

analizuara.  

Është shqiptuar dënimi plotësues 46 aktgjykime 

Nuk është shqiptuar dënimi plotësues 70 aktgjykime 

Total 116 aktgjykime 

Tabela 2: Shqiptimi i dënimeve plotësuese në aktgjykimet e gjykatave. 

Po ashtu, e njëjta statistikë pothuajse identike qëndron edhe në raport me numrin e propozimeve 

në aktakuza të Prokurorit të Shtetit për shqiptimin e dënimeve plotësuese. Përkatësisht, nga 

116 aktakuzat e analizuara, në 44 prej tyre apo në 37.93% të aktakuzave të analizuara, 

Prokurorët e Shtetit kanë propozuar shqiptimin e dënimeve plotësuese, derisa këtë nuk e kanë 

bërë në 72 raste të tjera apo në 62.06% të aktakuzave të analizuara.  

Është propozuar shqiptimi i dënimit plotësues 44  

Nuk është propozuar shqiptimi i dënimit 

plotësues 

72 

Total 116 

Tabela 3: Propozimi për shqiptimin e dënimeve plotësuese në aktakuzat e Prokurorit të Shtetit.  

Në raport me dënimet plotësuese, IKD gjenë se këto statistika dhe ky balanc i statistikave 

paraqesin dy problematika në raport me luftimin e kriminalitetit përmes dënimeve plotësuese.  

Nisur nga llojet e ndryshme të dënimeve plotësuese, numri i rasteve në të cilat Prokurorët e 

Shtetit kanë propozuar edhe shqiptimin e ndonjë dënimi plotësues, krahas atij kryesor, është i 

ulët, pasi nuk e tejkalon as gjysmën e rasteve të analizuara. Krahas aktakuzave të prokurorëve 

të shtetit, as gjykatat nuk kanë treguar interesim më të madh në shqiptimin e dënimeve 

plotësuese, shkallë kjo e shqiptimit të këtyre dënimeve ekuivalente me numrin e propozimeve 

të prokurorëve të shtetit për shqiptimin e dënimeve plotësuese.  

Por, përtej numrit të ulët, nga të dhënat si më lartë shihet se numri i propozimeve të Prokurorit 

të Shtetit për shqiptimin e dënimeve plotësuese në raport me numrin e dënimeve plotësuese të 

shqiptuara nga Gjykatat është pothuajse ekuivalent, përkatësisht dallon në vetëm dy (2) dënime 

plotësuese më shumë të shqiptuara nga gjykatat në raport me numrin e dënimeve plotësuese të 

propozuara nga Prokurori i Shtetit. Në këtë rast, vet balanci i numrit të propozimeve për 

shqiptimin e dënimeve plotësuese në aktakuzat e prokurorit të shtetit në raport me dënimet 

plotësuese të shqiptuara nga ana e gjykatave, shpreh praktikën e një vartësie jo-ligjore të 

gjykatave në raport me propozimin e prokurorit të shtetit për shqiptimin e dënimeve plotësuese.  
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Kjo për arsye se ky numër pothuajse ekuivalent paraqet dukurinë që gjykatat nuk kanë 

shqiptuar dënime plotësuese në mungesë të propozimit të prokurorit të shtetit. Përkatësisht, nuk 

kanë shqiptuar dënim plotësues sipas detyrës zyrtare, përkundër që një mundësi e tillë e 

gjykatave derivon nga dispozitat e Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të cilat dispozita, 

shqiptimin e dënimit plotësues nga ana e gjykatave nuk e ndërlidhin domosdoshmërisht me 

propozimin e prokurorit të shtetit.  

Me këtë rast, IKD i rikujton sistemit gjyqësor se bazuar në dispozitat ligjore, për të shqiptuar 

dënime plotësuese, gjykatat nuk janë të lidhura me propozimin e prokurorit të shtetit. Për më 

tepër, gjykatat duhet të jenë të vëmendshme rreth rëndësisë që kanë dënimet plotësuese në 

luftimin e kriminalitetit dhe arritjen e qëllimeve të dënimit, e veçanërisht individualizimin e 

dënimit.  

Sa i përket aplikimit të dënimeve plotësuese nga ana e sistemit të drejtësisë, IKD ka analizuar 

edhe llojin e dënimeve plotësuese të shqiptuara nga ana e sistemit të drejtësisë, llojin e 

dënimeve plotësuese, shqiptimin e së cilave e ka propozuar Prokurori i Shtetit në aktakuzat e 

analizuara, si dhe ka analizuar veprat penale për të cilat janë shqiptuar këto dënime.  

Sa i përket propozimeve të Prokurorit të Shtetit për shqiptimin e dënimeve plotësuese, IKD 

gjenë se nga propozimi më i shpeshtë i Prokurorit të Shtetit ka qenë propozimi për konfiskim:  

Lloji i dënimit plotësuese i propozuar nga 

prokuroria 

Numri i rasteve kur është propozuar 

shqiptimi i dënimit plotësues 

Konfiskimi 26 

Urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit 9  

Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose në shërbimin publik; 

4  

Marrja e lejes së vozitjes 2  

Ndalimi i drejtimit të automjetit 2 

Dëbimi i të huajit nga territori i Republikës së 

Kosovës 

1  

Total  44  

Tabela 4: Lloji dhe numri i dënimeve plotësuese të propozuara nga Prokurori i Shtetit. 

Lidhur me numrin e dënimeve propozimeve të Prokurorit të Shtetit për shqiptimit e dënimeve 

plotësuese, Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, ka thënë se është në kompetencën e secilit 

prokuror që të vlerësojë në secilin rast konkret nevojën për propozimin e shqiptimit të 

dënimeve plotësuese, duke shtuar se numri i dënimeve plotësuese i paraqitur në këtë raport 

është mjaft i kënaqshëm:  
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“Në lidhje me Draft-Raportin tuaj, ju njoftojmë se nga statistikat prej 116 akatakuzave të 

hulumtuara, konsiderojmë se në raport me numërin e aktakuzave prej tyre 44 raste të 

propozuara dënime plotësuese, dhe prej tyre 26 për konfiskim, është numër mjaft i kënaqshëm. 

Padyshim se rëndësia e dënimeve plotësuese është jashtëzakonisht e madhe, por rasti nga rasti 

ndryshon dhe është në kompetenc të prokurorit të shtetit ta vlerësojë nevojën e propozimit të 

tyre.Për fund, e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë numërin e propozimeve për dënime 

plotësuese nga ana e prokurorit të shtetit” thuhet në përgjigjen e Kryesuesit Hyseni dhënë për 

IKD-në6.  

Edhe sa i përket dënimeve plotësuese të shqiptuara nga gjykatat, pjesën më të madhe të tyre e 

përbënë dënimi plotësues “konfiskimi”: 

Lloji i dënimit plotësuese i shqiptuar nga 

gjykatat 

Numri i rasteve kur është shqiptuar dënimi 

plotësues nga gjykatat 

Konfiskimi 27  

Urdhri për kompensimin e humbjes apo 

dëmit 

12  

Marrja e lejes së vozitjes 2  

Ndalimi i drejtimit të automjetit 2  

Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose në shërbimin 

publik 

2 

Dëbimi i të huajit nga territori i 

Republikës së Kosovës 

1 

Total  46 

Tabela 5: Lloji dhe numri i dënimeve plotësuese të shqiptuara nga gjykatat. 

Lidhur me shqiptimin e dënimeve plotësuese nga gjykatat, Kryesuesi i KGJK-së, Skender 

Çoçaj, ka thënë se këto dënime ndikojnë në luftimin e kriminalitetit, duke shtuar se gjyqtarët 

janë të pavarur me rastin e e vendosjes mbi dënimin e shqiptuar: 

“Konsideroj se shqiptimi i dënimeve plotësuese e sforcon dënimin kryesor dhe ndikon në 

luftimin e kriminalitetit në rastet kur dënimet kryesore nuk mund të arrijnë qëllimin e dënimit 

ndaj kryerësve të veprave penale, atëherë vijnë në shprehje dënimet plotësues si dënime 

komplementare apo plotësuese me të cilat bëhet e mundshme parandalimi efektiv i 

kriminalitetit dhe risocializimi i personave të dënuar. Pra kryesit të veprës penale i shqiptohet 

dënimi plotësues me qëllim që t’i merren apo t’i kufizohen disa të drejta, të cilat për shkak të 

natyrës së tyre nuk mund të merren apo të kufizohen me dënime kryesore dhe alternative. 

 
6 Intervistë përmes postës elektronike. Bahri Hyseni. 20 nëntor 2020. 
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Lidhur me shqiptimin e dënimeve plotësuese, është ne diskrecion të gjyqtarëve, të cilët janë te 

pavarur me Kushtetutën e vendit, që me rastin e vendosjes lidhur me dënimin e shqiptuar, te 

vlerësojnë natyrën e veprës penale dhe krahas dënimit kryesor te shqiptojnë edhe dënimet 

plotësuese. Mënyra e vendosjes, ne rastin konkret llojet e dënimeve te shqiptuara nga gjyqtaret 

bëhet në bazë të bindjes së lirë të tyre, duke u bazuar në rrethanat dhe provat qe ndërlidhen 

me rastet e caktuara. Pa dyshim që shqiptimi i dënimeve plotësuese krahas dënimeve kryesore, 

në rastet e nevojshme, ndikon në uljen e kriminalitetit në shoqëri” thuhet në përgjigjen e 

Kryesuesit të KGJK-së, Skender Çoçaj, dhënë për IKD-në7. 

Pra, nga 46 dënimet plotësuese të shqiptuara në aktgjykimet e analizuara nga IKD, gjykatat më 

së shpeshti kanë shqiptuar konfiskimin, i cili dënim plotësues, me hyrjen në fuqi të kodit të ri 

penal, është hequr nga lista e dënimeve plotësuese.  

Nga 46 dënimet plotësuese të shqiptuara nga gjykatat në këto raste, 26 prej tyre janë dënime 

plotësuese “konfiskimi”.  

Nëse i analizojmë veprat penale për të cilat është shqiptuar ky dënim plotësues, shumica prej 

tyre kanë të bëjnë me vepra penale të armëmbajtjes pa leje, vepra penale që ndërlidhen me 

narkotikë dhe falsikim të parasë, derisa në dy (2) raste të tjera, ky dënim plotësues është 

shqiptuar edhe për veprën penale të dhënies së ryshfetit. Në këtë rast, nga këto të dhëna shihet 

se nuk bëhet fjalë për ndonjë strategji të veçantë të sistemit të drejtësisë përballë dënimeve 

plotësuese. Kjo pasi në këto raste, armët pa leje, narkotikët dhe paratë e falsifikuara 

konfiskohen gjithsesi, pa marrë parasysh nëse i pandehuri shpallet fajtorë, pasi të njëjtat 

cilësohen si sende me rrezikshmëri shoqërore.  

Në fakt, numrin më të madh të dënimeve plotësuese e përbëjnë pikërisht këto dënime 

plotësuese, përkatësisht 58.69% të dënimeve plotësuese të shqiptuara në rastet që IKD ka 

analizuar.  

Në anën tjetër, dënimi plotësues më së paku i aplikuar nga sistemi i drejtësisë është “ndalimi i 

ushtrimit të funksioneve në administratën publike”. Prej 378 aktgjykimeve penale dënuese për 

vepra penale të korrupsionit që IKD ka analizuar në këtë raport, Gjykatat në vetëm një (1) rast 

kanë shqiptuar këtë dënim plotësues. Sa i përket propozimeve të Prokurorit të Shtetit për 

shqiptimin e dënimeve plotësuese, e dhënë e njëjtë është edhe në aktakuzat e analizuara nga 

IKD.  

Me këtë rast, IKD gjenë se sistemi prokurorial dhe gjyqësor kanë shprehur një mos interesim 

të skajshëm sa i përket luftimit të korrupsionit përmes dënimeve plotësuese. Kjo pasi nga të 

gjitha aktgjykimet e korrupsionit të analizuara në këtë raport, vetëm në një (1) rast është 

propozuar dhe është shqiptuar dënimi plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike”. 

 
7 Intervistë përmes postës elektronike. Skender Çoçaj. 20 nëntor 2020. 
8  Shënim: Veprat penale të dhënies së ryshfetit në tri rastet e analizuara janë kryer nga personat jo zyrtar dhe 

rrjedhimisht ky dënim plotësues i ndalimit të funksioneve zyrtare nuk aplikohet në këto tri raste. 
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Në këtë drejtim, IKD gjenë se në raport me dënimet plotësuese dhe efektshmërinë e të njëjtave 

në luftën kundër korrupsionit, sistemi i drejtësisë paraqitet jo i vëmendshëm.  

Mungesa e dënimit plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike” në 

rastet e korrupsionit i mundëson të pandehurit që të vazhdoj apo të rikthehet në institucionet 

publike, përkundër faktit se i njëjti paraprakisht kishte abuzuar me detyrën zyrtare.  

Nëse këtë gjetje e trajtojmë nën prizmin e rasteve të korrupsionit, në të cilat shqiptohet dënim 

me kusht, atëherë i bie se dënimi i gjykatës nuk ka pothuajse asnjë efekt. Kjo pasi përkundër 

faktit se një person ka abuzuar me detyrën e tij zyrtare dhe është dënuar me kusht, i njëjti përsëri 

ka mundësi të kthehet në vendin e tij të punës, në mungesë të dënimit plotësues.  

Për këtë arsye, IKD vlerëson kjo qasje e sistemit të drejtësisë në raport me dënimet plotësuese 

në rastet e korrupsionit është qasje jo e drejtë dhe zbehë efektivitetin e luftës së korrupsionit 

nga ana e sistemit të drejtësisë. 

Lidhur me këtë, Kryesuesi i KGJK-së, Skender Çoçaj ka thënë se gjyqtarët me theks të veçantë 

i kanë parasysh veprat penale të korrupsionit: 

“Lidhur me shqiptimin e dënimeve plotësuese qe lidhen me korrupsionin, konsideroj se 

gjyqtaret i kane parasysh te gjitha veprat penale, por me theks te veçantë veprat kundër 

korrupsionit, andaj ne rastet obligative por edhe ku e vlerësojnë si te nevojshme shqiptimin e 

këtyre llojeve te dënimeve plotësuese, te njëjtat i shqiptojnë krahas dënimeve kryesore”, thuhet 

në përgjigjen e Kryesuesit të KGJK-së, Skender Çoçaj, dhënë për IKD-në9. 

Në anën tjetër, IKD ka evidentuar raste kur dënimi plotësues i ndalimit të ushtrimit të funksionit 

në administratën publike nuk është zbatuar, përkundër faktit se shqiptimi i këtij dënimi 

plotësues ka qenë obligativ, derisa është hasur në raste kur ky dënim plotësues është shqiptuar 

ndaj personave jo zyrtarë, përkundër faktit se ky dënim plotësues zbatohet vetëm ndaj 

personave zyrtarë, për vepra penale të korrupsionit. Pra, përballë rastit ku shqiptimi i këtij 

dënimi plotësues ka qenë obligativ dhe nuk është shqiptuar, gjykata ka shqiptuar një dënim të 

kësaj natyre për një vepër penale në të cilën ligjërisht nuk mund të shqiptohet ky dënim 

plotësues.  

Përderisa Gjykata e kishte dënuar inspektorin Sadullah Dërmakun me burgim efektiv për 

marrje ryshfeti dhe i’a kishte ndaluar funksionin në administratën publike, një dënim të tillë 

plotësues nuk kishte shqiptuar gjykata ndaj të pandehurit Nikola Nojkiq, i akuzuar për 

keqpërdorim të pozitës zyrtare, i cili është dënuar me tetë (8) muaj burgim efektiv, ndaj të 

pandehurit Hyzer Dugolli i cili ishte dënuar me nëntë (9) muaj burgim efektiv për marrje 

ryshfeti dhe të pandehurit Muhamer Miftari i cili për marrje ryshfeti ishte dënuar me 12 muaj 

burgim efektiv, Shkuri Buja me tri (3) vite burgim, Naser Kastrati me një (1) vit burgim, 

Shkodran Baxhaku me nëntë (9) muaj burgim efektiv, Taulant Salihaj me 12 muaj burgim 

 
9 Intervistë përmes postës elektronike. Skender Çoçaj. 20 nëntor 2020. 
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efektiv. Për këta të fundit, as Prokuroria nuk kishte kërkuar ndalimin e ushtrimeve të 

funksioneve publike. 

Kodi Penal i Kosovës ka përcaktuar që gjykata detyrimisht t’ia ndalojë të pandehurit ushtrimin 

e funksioneve zyrtare kur i njëjti dënohet me burgim efektiv për vepra penale korruptive. 

Kjo qasje selektive e shqiptimit të dënimeve plotësuese nga ana e gjykatës dhe mozbatimit të 

Kodit Penal, krijon destabilitet në drejtim të krijimit të sigurisë juridike të qytetarëve dhe 

trajtim diskriminues të palëve. Për më tepër, tek publiku përqohet mesazhi i qasjes selektive të 

qytetarëve nga sistemi i drejtësisë.  

Sa i përket Prokurorit të Shtetit, IKD gjen se ka mungesë të theksuar të vullnetit nga ana e 

Prokurorisë për të propozuar në aktakuzë shqiptimin e dënimit plotësues “ndalimi i ushtrimit 

të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik”. Në të vetmen aktakuzë në 

të cilën është propozuar të shqiptohet ky dënim plotësues, nevoja e shqiptimit të këtij dënimi 

plotësues nuk është arsyetuar nga prokuroria, mirëpo vetëm është cituar dispozita ligjore e 

dënimit plotësues. 

Citimi i vetëm i dispozitës ligjore për dhënien e dënimit plotësuses me mungesë të arsyetimit 

të saj paraqet mosinteresim dhe joprofesionalizëm në drejtim të bindjes së trupit gjykues në 

shqiptimin e ndalesës për ushtrimin e funksioneve zyrtare. Kjo mënyrë e veprimit të 

Prokurorisë përkthehet në mungesë të vullnetit dhe profesionalizmit në luftimin e kriminalitetit 

përmes propozimit dhe arsyetimit të dënimeve plotësusese për zyrtarët publike të cilët 

akuzohen për korrupsion. 

Po ashtu, IKD gjen se në rastin e vetëm kur gjykata e ka shqiptuar dënimin plotësus “ndalimi i 

ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik”, e njëjta gjykatë 

nuk e ka argumentuar arsyeshmërinë e shqiptimit të dënimit plotësues ndaj të pandehurit 

mirëpo është mjaftuar vetëm me citimin e përgjithshëm të dispozitës ligjore e cila rregullon 

ndalimin e ushtrimit të funksioneve publike. Një mënyrë e tillë e veprimit është në kundërshtim 

edhe me praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNj), e cila thekson se 

“aktgjykimet e gjykatave dhe tribunaleve duhet t’i theksojnë në mënyrë adekuate arsyet në të 

cilat bazohen”10.  

Jo vetëm ndalimi i ushtrimit të funksioneve publike, si dënim plotësues është trajtuar me 

joseriozitet nga organet e sistemit të drejtësisë. Një dënim plotësues i cili konfirmon mungesën 

e vullnetit të sistemit të drejtësisë për luftimin e kriminalitetit përmes dënimeve plotësuse, është 

mungesa e dënimeve plotësuese “urdhëri për kompensimin e dëmit”. 

Urdhëri për kompensimin e dëmit është një dënim plotësues që për nga aplikimi i tij është më 

i gjerë për shkak se nuk kufizohet në veprën e caktuar penale mirëpo në shkaktimin e dëmit 

palës së dëmtuar, dëm ky që realizohet në shumicën e figurave të veprave penale në Kodin 

Penal. 

 
10 GJEDNJ. “Tatishvili kundër Rusise”. 22 shkurt 2007. paragrafi 58. 
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Mirëpo, përkundër kësaj, IKD vëren se organet e drejtësisë, duke filluar nga Prokurori i shtetit 

dhe gjykatat nuk aplikojnë dënimin plotësuses në shumicën e rasteve penale, edhe pse dëmi i 

realizuar nga vepra penale është i specifikuar dhe i pandehuri pranon fajësinë për veprën penale 

përmes së cilës është shkaktuar dëmi ndaj të dëmtuarit. 

IKD përmes monitorimit sistematik ka monitoruar vepra të ndryshe penale në të cilat është 

shkaktuar dëmi material, duke filluar prej veprave penale të “vjedhjes së shërbimeve”, 

“vjedhjes së pyllit” dhe “legalizimit të përmbajtes së rreme”. 

Nga monitorimi i 25 rasteve penale të vjedhjes së shërbimeve ku të pandehurit janë shpallur 

fajtor nga gjykata, IKD gjenë se në vetëm tri (3) raste, gjykatat kanë shqiptuar dënimin 

plotësues “urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit” derisa në 22 raste tjera, pala e 

dëmtuar është udhëzuar në kontest civil. 

IKD vëren se Gjykata ka udhëzuar palën e dëmtuar në kontest civil, pavarësisht faktit se në 22 

rastet tjera penale të vjedhjes së shërbimeve, dëmi ka qenë i speficikuar në dispozitivin e 

aktakuzës.  

Por, në një përgjigje për IKD-në, Kryesuesi i KGJK-së, Skender ÇoՉaj, ka thënë se gjyqtarët 

obligojnë të pandehurit për kompensimin e palës së dëmtuar në rastet kur dëmi është i 

specifikuar.  

"Kur dëmi është i precizuar dhe saktësuar, gjyqtarët e obligojnë të pandehurin edhe për 

kompensimin e dëmit palës se dëmtuar, ndërsa normalisht, në rastet kur dëmi është jo i 

specifikuar, e udhëzojnë palën e dëmtuar qe ta realizoj kërkesën pasurore juridike ne kontest 

civil”11. 

Ndërsa në rastet kur gjykata e ka shqiptuar këtë dënim plotësues, fare nuk ka patur propozim 

nga ana e prokurorit të shtetit, edhe pse i njëjti ka konstatuar në aktakuzë dëmin që e kishte 

shkaktuar i pandehuri nga vjedhja e rrymës. Në fakt, për dallim nga rastet e tjera, këtu paraqitet 

një situatë pozitive, pasi në raport me dënimet plotësuese, gjykatat kanë vepruar sipas detyrës 

zyrtare, pra kanë shqiptuar këtë dënim plotësues edhe në mungesë të një propozimi nga ana e 

Prokurorit të Shtetit.  

Një qasje e tillë e sistemit të drejtësisë që konsiston në mos shqiptimin e dënimeve plotësuese 

cënon të drejtat e palëve në procedurë, shmang efekasitetin dhe ekonomizimin e procedurës 

ndërsa rëndon të drejtat e palës së dëmtuar, përkundër faktit se dëmi i shkaktuar nga vepra 

penale ka patur mundësi të realizohet në procedurë penale, pasi që dëmi ka qenë i saktësuar, 

specifikuar dhe i pakontestuar nga i pandehuri. 

Një qasje e tillë paraqet edhe një mbingarkim të sistemit të drejtësisë me lëndë, pasi përderisa 

lënda përfundon në procedurë penale, një lëndë e re fillon në procedurë civile. Pra, në thelb, 

 
11 Intervistë përmes postës elektronike. Skender Çoçaj. 20 nëntor 2020.  
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me përfundimin e procedurës penale në rastin konkret, sistemi gjyqësor nuk lehtësohet me një 

lëndë, por se lehtësohet një departament, dhe rëndohet departamenti tjetër.  

Për më tepër, IKD vëren se mosaplikim i dënimit plotësues që i pandehuri t’a kthejë dëmin e 

specfikuar të shkaktuar nga vepra penale, është në mospërputhje me detyrën e realizimit të 

qëllimit të dëmit, ku një ndër qëllimet e saj, është edhe kompensimi i viktimës nga pasojat e 

shkaktuara nga vepra penale. 

Në anën tjetër, nga analizimi i aktakuzave, IKD gjenë se Prokurori i Shtetit paraqet një qasje 

injoruese në raport me dënimet plotësuese, dhe kjo qasje konsiston në mungesën e propozimeve 

për shqiptimin e dënimit plotësues “urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit”. Në 25 

aktakuzat për vjedhje të shërbimeve, IKD gjenë se përkundër faktit se Prokurori i Shtetit në 

dispozitivin e aktakuzës ka specifikuar dëmin e shkaktuar nga vepra penale, ky institucion, 

përjashtimisht një (1) rasti, nuk ka bërë propozimin që ndaj të pandehurit, krahas dënimit 

kryesor, të shqiptohet edhe dënimi plotësues “urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit”. 

Propozim të tillë, Prokurori i Shtetit nuk ka bërë as në nëntë (9) aktakuzat për “vjedhje të 

pyllit”, të analizuara nga IKD. 

Gjatë procesit të monitorimit, IKD ka hasur në vetëm një rast të shqiptimit të dënimit plotësuses 

“dëbimi i të huajit nga territori i Repbulikës së Kosovës”, i cili dënim plotësues është shqiptuar 

në një rast të veprës penale të “shmangies nga tarifa e detyrueshme”, vepër kjo e kryer nga një 

i pandehur i cili nuk ka patur shtetësi kosovare, ndërsa në një rast penal të transportimit të 150 

kg narkotikë, kur i akuzuari, shtetas i Republikës së Serbisë e kishte pranuar fajësinë për këtë 

vepër, dëbimi i të huajit nga territori i Republikës së Kosovës si dënim plotësues edhe pse i 

domosdoshëm në këtë rast, nuk është zbatuar nga Gjykata. 

Në anën tjetër, në gusht të vitit 2019 kishin filluar të trajtohen rastet individuale të “veteranëve 

mashtrues”. Gjatë procesit të monitorimit të sistemit të drejtësisë, IKD kishte gjetur se në 

trajtimin e këtyre rasteve ishte krijuar një praktikë e kundërligjshme, e cila dëmton buxhetin e 

Republikës së Kosovës.  

Më 8 shtator 2019, IKD kishte publikuar analizën “Drejtësia “amniston” veteranët e rrejshëm, 

dëmton buxhetin e Republikës së Kosovës”. Në këtë analizë, IKD kishte argumentuar se 

praktika e trajtimit të rasteve të “vetaranëve mashtrues” duke mos i obliguar të njëjtit që të 

kthejnë pensionet e fituara në mënyrë të kundërligjshme është praktikë jo ligjore e cila dëmton 

buxhetin e Republikës së Kosovës. Me këtë rast, IKD kishte gjetur se në rastet e kësaj natyre, 

as prokuroria nuk kishte bërë kërkesë për shqiptimin e dënimit plotësues “urdhri për 

kompensimin e humbjes apo dëmit”, dhe as Gjykata nuk e kishte shqiptuar këtë dënim sipas 

detyrës zyrtare12.  

 
12 Shënim: Gjatë vitit 2019, në Prokurorinë Themelore në Gjilan nuk është ngritur asnjë aktakuzë në rastet e 

“veteranëve mashtrues”, derisa aktakuzat e para në këto raste nga Prokuroria Themelore në Gjilan janë ngritur në 

vitin 2020. Në secilën prej aktakuzave të kësaj natyre, të ngritura nga Prokuroria Themelore në Gjilan gjatë vitit 

2020, është kërkuar që krahas dënimit kryesor, të shqiptohet edhe dënimi plotësues “urdhri për kompensimin e 

humbjes apo dëmit”. Koment i pranuar nga U.D. i Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjilan, z. Shaban 

Spahiu.  
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IKD në këtë raport kishte rekomanduar ndryshimin e kësaj praktike në drejtim të praktikës 

ligjore që mbron buxhetin e Republikës së Kosovës. Përkatësisht, rekomandimi i IKD-së ishte 

që të pandehurit të obligohen që të kthejnë pensionet e fituara në mënyrë të kundërligjshme. 

Ky rekomandim i IKD-së ishte zbatuar nga sistemi i drejtësisë, dhe në rastet pasuese, Gjykatat 

vazhdimisht kanë obliguar të pandehurit që të kthejnë pensionet e përfituara në mënyrë të 

kundërligjshme.  

Gjetjet dhe rekomandimet e IKD-së janë konfirmuar edhe nga Gjykata Supreme e Republikës 

së Kosovës. Në një rast gjyqësor kjo Gjykatë në shtator të vitit 2020 ka konfirmuar obligimin 

e gjykatave për ti urdhëruar të pandehurit në këto raste që të kthejnë pensionet e përfituara në 

mënyrë të kundërligjshme. Me këtë rast, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës ka 

konfirmuar rekomandimet e IKD-së se Gjykatat duhet të shqiptojnë dënimin plotësues “urdhri 

për kompensimin e humbjes apo dëmit” edhe në mungesë të një propozimi të tillë nga Prokurori 

i Shtetit.  

Më poshtë, IKD ka paraqitur në formë tabelare llojet e dënimeve plotësuese të shqiptuara në 

aktgjykimet dënuese të analizuara, sipas llojit të veprës penale: 
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Lloji i veprës 

penale 

Numri i 

aktgjykimeve të 

analizura 

Numri dhe lloji i 

dënimeve plotësuese 

të shqiptuara nga 

gjykatat  

Përqindja e 

aplikueshmërisë së 

dënimeve plotësuese 

Vepra penale të 

korrupsionit zyrtar 

dhe kundër detyrës 

zyrtare 

37 1 - “Ndalim ni 

ushtrimit të 

veprimtarisë në 

administratën publike” 

2.5% 

Lidhja e 

paautorizuar në 

shërbime  

25 3 - “Urdhëri për 

kompensimin e dëmit” 

12% 

Narkotikë 12 12 - “Konfiskim”  

Vjedhje Pylli 9 1 - “Urdhëri për 

kompensimin e dëmit” 

11.1% 

Armëmbajtje paleje 9 9 - “Konfiskim” 100% 

Legalizim i 

përmbajtes së rreme 

9 8 - “Urdhëri për 

kompensim të dëmit” 

88.8% 

Falsifikim i parasë 4 4 - “konfiskim” 100% 

Dhënie Ryshfeti13 3 2 - “Konfiskim” 66.6% 

Aksident Trafiku 2 2 - “Marrja lejes “ 100% 

Aksident Trafiku 2 2 - “Marrja e lejes” 100% 

Mashtrim  1 1 - “Ndalim ni 

ushtrimit të 

veprimtarisë në 

administratën publike” 

100% 

Vepra penale kundër 

të drejtës së votimit 

2 / 0% 

Shmangia nga tarifat 

e detyrueshme 

1 1 - “Dëbimi i të huajit” 100% 

Total 116 46 39.65% 

Tabela 6: Shqiptimi i dënimeve plotësuese sipas veprave penale. 

 
13 Shënim: Përkundër faktit që vepra penale e dhënies së ryshfetit hynë në kuadër të kapitullit të veprave penale 

të korrupsionit zyrtar dhe kundër detyrës zyrtare, kjo vepër nuk kryhet domosdoshmërisht nga personi zyrtar, i 

cili fakt reflekton edhe në aplikueshmërinë e llojeve të dënimeve plotësuese. Për këtë arsye, në këtë tabelë, kjo 

vepër penale është trajtuar si e veçantë në raport me veprat e tjera penale të korrupsionit.  
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6. Rastet karakteristike kur Gjykatat dhe Prokurorët dështuan të 

zbatojmë ligjin në shqiptimin e dënimeve plotësuese . 
 

Gjykata Themelore në Pejë 

Nr. i lëndës: PKR.nr.76/19 

Vepra Penale: Keqpërdorim i së drejtës së votimit 

Gjykatës: Violeta Husaj-Rugova 

Prokuror: Haxhi Sinanaj 

Të pandehur: Beg Gashi dhe Artan Gashi 

Faza e procedurës: Ka përfunduar në shkallë të parë 

 

Prokuroria Themelore në Pejë, më 5 nëntor 2019 ka ngritur aktakuzë ndaj Artan dhe Beg Gashi, 

në drejtim të veprës penale të keqpërdorimit të së drejtës së votës gjatë zgjedhjeve të fundit të 

mbajtura më 6 tetor 2019. 

Sipas kësaj aktakuze, Beg Gashi dyshohej se kishte kryer veprime inkriminuese në cilësinë e 

personit zyrtar, gjegjësisht të Komisionerit - Anëtarit të Këshillit të Vendvotimit, ndërsa i 

pandehuri tjetër Artan Gashi nuk kishte cilësinë e personit zyrtar. 

Beg Gashi akuzohet se më 6 tetor 2019, rreth orës 13:00, në Shkollën e Mesme të Ulët 

“Dëshmorët”, në fshatin Përqevë të Klinës, në zgjedhjet e përgjithshme, në cilësinë e 

Komisonerit – Anëtarit të Këshillit të Vendvotimit, i ka mundësuar të pandehurit Artan Gashi 

që të votojë në emër të personit tjetër, në atë mënyrë që të njëjtit i mundëson që me 

letërnjoftimin e vëllait të tij, Arbon Gashi, të votojë në emër të tij, i cili nuk kishte votuar në 

ditën e zgjedhjeve, për shkak se jeton në Itali. 

Ndërsa, Artan Gashi akuzohet se ka votuar në emër të personit tjetër, në atë mënyrë që i njëjti 

merr letërnjoftimin e vëllait të tij, Arbon Gashi dhe voton në emër të tij, i cili nuk kishte votuar 

ditën e zgjedhjeve për shkak se jeton në Itali. 

Në seancën fillestare të mbajtur më 30 dhjetor 2019, dy të akuzuarit kishin mohuar fajësinë për 

veprën penale që u ngarkohej.14 Në seancën e shqyrtimit të dytë të mbajtur më 3 shkurt të këtij 

viti, të akuzuarit Gashi nuk e kishin kundërshtuar akuzën që u ngarkohej, duke bërë që kjo 

aktakuzë të konfirmohej.15 

 
14 “Dy të akuzuarit deklarohen të pafajshëm për keqpërdorim të votës në zgjedhjet e 6 tetorit”. Betimi për Drejtësi. 

30 dhjetor 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/dy-te-akuzuarit-deklarohen-te-pafajshem-per-

keqperdorim-te-votes-ne-zgjedhjet-e-6-tetorit/). (Qasur për herë të fundit më 19 nëntor 2020). 
15 “Të akuzuarit se keqpërdorën votën në zgjedhjet e 6 tetorit nuk e kundërshtojnë aktakuzën”. Betimi për Drejtësi. 

3 shkurt 2020. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/te-akuzuarit-se-keqperdoren-voten-ne-zgjedhjet-e-6-

tetorit-nuk-e-kundershtojne-aktakuzen/). (Qasur për herë të fundit më 19 nëntor 2020). 

 

https://betimiperdrejtesi.com/dy-te-akuzuarit-deklarohen-te-pafajshem-per-keqperdorim-te-votes-ne-zgjedhjet-e-6-tetorit/
https://betimiperdrejtesi.com/dy-te-akuzuarit-deklarohen-te-pafajshem-per-keqperdorim-te-votes-ne-zgjedhjet-e-6-tetorit/
https://betimiperdrejtesi.com/te-akuzuarit-se-keqperdoren-voten-ne-zgjedhjet-e-6-tetorit-nuk-e-kundershtojne-aktakuzen/
https://betimiperdrejtesi.com/te-akuzuarit-se-keqperdoren-voten-ne-zgjedhjet-e-6-tetorit-nuk-e-kundershtojne-aktakuzen/
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Në shqyrtimin kryesor të 24 shkurtit 2020, dy të akuzuarit kishin pranuar fajësinë dhe si 

rrjedhojë, po të njëjtën ditë, Gjykata Themelore në Pejë shpalli aktgjykim dënues ndaj të 

akuzuarve për keqpërdorim të së drejtës së votës, Beg dhe Artan Gashi.16 

I akuzuari Beg Gashi është dënuar me dy vjet burgim me kusht, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse brenda afatit prej dy vjetësh nuk kryen vepër tjetër penale. 

Ndërsa, Artan Gashi është dënuar me gjashtë muaj burgim me kusht, i cili nuk do të 

ekzekutohet nëse brenda afatit prej një viti, ai nuk kryen vepër tjetër penale. 

Paraprakisht, Prokurori i shtetit kishte kërkuar nga gjykata që dy të pandehurit të shpallen 

fajtorë dhe që ndaj të pandehurit Beg Gashi të shqiptohet dënimi plotësues konform nenit 63 

të Kodit Penal “ndalimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës”. 

Ndërsa propozimi i Prokurorit të shtetit, që ndaj të pandehurit të ndalohet zgjedhja e 

komisonerit në zgjedhje, ishte refuzuar nga GjTh në Pejë, me arsyetimin se puna e komisonerit 

të cilin e ka ushtruar i pandehuri ishte punë e përkohshme kontraktuese dhe jo e përhershme 

dhe si rredhojë përmes dënimit plotësues nuk mund të ndalohet një punë e ardhshme hipotetike. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

Prokurori i shtetit përmes kësaj aktakuze vetëm e ka cituar dispozitën e dënimit plotësues, 

mirëpo as në aktakuzë e as në shqyrtim gjyqësor, nuk e ka elaboruar dhe argumentuar nevojën 

që ndaj të pandehurit të shqiptohet dënimi plotësues.  

Po ashtu, prokurori i rastit kishte dështuar që të ofronte argumente për ta bindur gjykatën se 

një dënim i tillë kontribuon në arritjen e qëllimit të dënimit siç parashihet me Kodin Penal.  

GjTh në Pejës mos shqiptimin e dënimit plotësuses ndaj të pandehurit e kishte arsyetuar me 

faktin se tek dhënia e dënimeve plotësuese për rastet e keqpërdorimit të detyrës zyrtare, Kodi 

Penal nuk bën ndarje ndërmjet punës së përkohshme apo punës së përhershme e cila kryhet 

brenda kompetencave zyrtare.  

 

 

 

 

 

 
16 “Pranojnë fajësinë, dënohen me kusht të akuzuarit për keqpërdorim të votës në zgjedhjet e 6 tetorit 2019”, 

Betimi për Drejtësi. 24 shkurt 2020. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/pranojne-fajesine-denohen-me-

kusht-te-akuzuarit-per-keqperdorim-te-votes-ne-zgjedhjet-e-6-tetorit-2019/). (Qasur për herë të fundit më 19 

nëntor 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/pranojne-fajesine-denohen-me-kusht-te-akuzuarit-per-keqperdorim-te-votes-ne-zgjedhjet-e-6-tetorit-2019/
https://betimiperdrejtesi.com/pranojne-fajesine-denohen-me-kusht-te-akuzuarit-per-keqperdorim-te-votes-ne-zgjedhjet-e-6-tetorit-2019/
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Gjykata Themelore në Pejë 

Nr. i lëndës: PKR.nr.106/17 

Vepra Penale: Keqpërdorim i detyrës zyrtare. 

Gjykatës: Lumturije Muhaxheri 

Prokuror: Haxhi Sinanaj 

I pandehur: Haki Kartallozi 

Faza e procedurës: Në procedurë në shkallë të dytë 

 

Zyrtari i Komunës së Pejës, Haki Kartallozi akuzohet se nga fillimi i muajit qershor 2016, e në 

vazhdimësi deri më 18 tetor të atij viti, duke shfrytëzuar detyrën zyrtare, si zyrtar për 

komunitete në Komunën e Pejës, ka tejkaluar autorizimet ligjore me qëllim të përfitimit të 

dobisë pasurore për vete.  

Sipas aktakuzës, i pandehuri përmes programit “Free Keylogger”, program ky i cili shërben 

për vjedhjen e fjalëkalimeve, merr fjalëkalimin e zyrtarit Gani Toska dhe po ashtu me 

kompjuterin e tij personal, përmes programit “Protaks”, hyn në sistemin kompjuterik të zyrtares 

për tatim në pronë, Makfirjete Limani dhe arrin t’i shlyejë obligimet tatimore të dëshmitarëve 

Jahja Kelmendi, Enver Avdyli, Arben Kelmendi, Naser Belegu, Vesel Morina, Rakibe 

Kelmendi, Atdhe Kelmendi dhe Valdet Berisha. 

Aktakuza e ngarkon të pandehurin se me këto veprime ai i kishte shkaktuar dëm buxhetit të 

Komunës së Pejës në shumën prej 18,275.98 euro, dëm ky i cili ishte konstatuar nga eksperti 

financiar përmes ekspertizës. 

Për këto akuza, Kartallozi ishte deklaruar i pafajshëm në seancën fillestare të 8 shkurtit 2018,17 

ndërsa shqyrtimi i dytë në këtë rast ishte mbajtur më 23 mars 2018.18 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare kishte kërkuar nga gjykata që i pandehuri Kartallozi 

t’ia kompensojë dëmin Komunës së Pejës në shumë prej 18,275.98 euro, shumë kjo e cila ishte 

speficikuar nga eksperti financiar.  

Gjykata Themelore në Pejë më 2 dhjetor 2019, të pandehurin Kartallozi e kishte shpallur fajtor 

duke e dënuar me 6 muaj burgim, por që me pëlqimin e të pandehurit ky dënim mund të 

zëvendësohej në dënim me gjobë.19 

 
17 “Zyrtari i Komunës së Pejës nuk e pranon fajësinë për akuzën se dëmtoi buxhetin 30 mijë euro”. Betimi për 

Drejtësi. 8 shkurt 2018. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-i-komunes-se-pejes-nuk-e-pranon-

fajesine-per-akuzen-se-demtoi-buxhetin-30-mije-euro/). (Qasur për herë të fundit më 19 nëntor 2020). 
18 “Mbrojtja propozon prova në rastin ndaj zyrtarit të Komunës së Pejës, prokurori i kundërshton”. Betimi për 

Drejtësi. 23 mars 2018. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-propozon-prova-ne-rastin-ndaj-

zyrtarit-te-komunes-se-pejes-prokurori-i-kundershton/). (Qasur për herë të fundit më 19 nëntor 2020). 
19 “Zyrtari i Komunës së Pejës shpallet fajtor për shlyerjen e borxheve të disa tatimpaguesve”. Betimi për Drejtësi. 

2 dhjetor 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-i-komunes-se-pejes-shpallet-fajtor-per-

shlyerjen-e-borxheve-te-disa-tatimpaguesve/). (Qasur për herë të fundit më 19 nëntor 2020). 

 

https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-i-komunes-se-pejes-nuk-e-pranon-fajesine-per-akuzen-se-demtoi-buxhetin-30-mije-euro/
https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-i-komunes-se-pejes-nuk-e-pranon-fajesine-per-akuzen-se-demtoi-buxhetin-30-mije-euro/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-propozon-prova-ne-rastin-ndaj-zyrtarit-te-komunes-se-pejes-prokurori-i-kundershton/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-propozon-prova-ne-rastin-ndaj-zyrtarit-te-komunes-se-pejes-prokurori-i-kundershton/
https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-i-komunes-se-pejes-shpallet-fajtor-per-shlyerjen-e-borxheve-te-disa-tatimpaguesve/
https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-i-komunes-se-pejes-shpallet-fajtor-per-shlyerjen-e-borxheve-te-disa-tatimpaguesve/
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Ndërsa Komuna e Pejës si palë e dëmtuar, ishte udhëzuar nga gjykata në kontest civil për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

PTh në Pejë nuk kishte përfshirë në aktakuzën e saj propozimin që ndaj të pandehurit të 

shqiptohet ndalesa e ushtrimit të funksioneve zyrtare, marrë parasysh faktet se ndaj tij rëndonin 

akuzat për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar derisa dëmi i pretenduar ndaj Komunës 

së Pejës arrinte vlerën mbi 18 mijë euro.  

Mirëpo, përkundër mungesës së një propozimi të tillë, as GjTh në Pejë, gjatë shpalljes së 

aktgjykimit nuk kishte shqiptuar si dënim plotësues ndalimin e ushtrimit të funksionit zyrtar 

ndaj të pandehurit. 

Sipas IKD-së, gjykata gjatë shqiptimit të dënimit plotësues nuk është e lidhur me propozimin 

e prokurorit për dhënien e një dënimi të tillë, për faktin se dispozitat ligjore e autorizojnë 

gjykatën të jep dënim plotësues edhe në mungesë të propozimit të prokurorit. Pra, mjafton që 

gjykata të konstatojë përgjegjësinë penale të kryesit dhe më pas rrjedh mundësia ligjore e 

gjykatës që të shqiptojë edhe dënimin plotësues të ndalesës për ushtrimin e funksionit në 

administratën publike. 

IKD vlerëson se një veprim i tillë i prokurorisë dhe gjykatës nuk kontribuon në arritjen 

përfundimtare të qëllimit të dënimit dhe në esencë krijon efekte negative në shoqëri duke 

stimuluar persona të tjerë në kryerjen e këtyre veprave penale. 

Prokurori i shtetit kishte kërkuar që ndaj të pandehurit të shqiptohet si dënim plotësues “urdhëri 

për kompensimin e dëmit”, ashtu që gjykata ta detyronte të pandehurin që Komunës së Pejës 

t’i kompensojë dëmin e shkaktuar prej mbi 18 mijë euro. Mirëpo përkundër asaj se ky dëm 

ishte konstatuar nga ekspertët financiar gjatë shqyrtimeve gjyqësore, gjykata e kishte udhëzuar 

Komunën e Pejës në kontest civil. 

Sipas vlerësimit të IKD, raste të këtilla shpërfaqin mungesën e vullnetit nga akterët e sistemit 

të drejtësisë, që përmes ushtrimit të kompetencave të tyre ta luftojnë dhe parandalojnë 

fenomenin e korrupsionit dhe të mbrojnë buxhetin e Republikës së Kosovës, e veçmas përmes 

propozimit dhe dhënies së dënimeve plotësuese, si një ndër format më efikase në këtë drejtim.  

IKD vlerëson se mungesa e shqiptimit të dënimeve plotësuese krijon edhe shpenzime të 

panevojshme procedurale dhe i kontribuon mbingarkesës së sistemit gjyqësor me lëndë, në 

rastet kur gjykata krahas shqiptimit të dënimit kryesor nuk vendos edhe për kompensim të 

dëmit kur përmbushen kushtet ligjore, por udhëzon palën e dëmtuar që një kërkesë të tillë ajo 

ta realizojë në kontest civil. 
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Gjykata Themelore në Pejë 

Nr. i lëndës: PKR.nr.168/16 

Vepra Penale: “Keqpërdorim i detyrës zyrtare” dhe “Mosdeklarim i pasurisë”, nga neni 422 

par.1 lidhur me nenin 31 dhe 437 par.2 

Gjykatës: Sylë Lokaj 

Prokuror: Sahide Gashi 

I pandehur: Sokol Bashota, Enver Berisha, Fadil Gashi dhe Esat Raci 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

 

Të akuzuarit Sokol Bashota, Enver Berisha, Fadil Gashi dhe Esat Raci sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), të ngritur më 4 gusht 2016, akuzohen 

se kanë kryer veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. 

Sipas pretendimit të prokurorisë, gjatë procesit të ndarjes së banesave me qira, në pronësi të 

Komunës së Klinës, të pandehurit kanë bërë marrëveshje politike (Partia Demokratike e 

Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja 

Demokratike e Dardanisë), për shpërndarjen e banesave. Pas kësaj marrëveshje, të pandehurit 

kanë ndikuar në procesin e vendimmarrjes, ku kanë anashkaluar aplikantët me gjendje të rëndë 

ekonomike dhe kanë shpërblyer shokët e tyre partiakë me banesa. 

Për veprën penale të “keqpërdorimit të detyrës zyrtare”, PTh në Pejë kishte hequr dorë nga kjo 

pikë e aktakuzës, ndërsa kishte vazhduar gjykimi vetëm ndaj Bashotës dhe Berishës për veprën 

penale të “mosdeklarimit të pasurisë”.20 

Ata akuzoheshin se në periudhën kohore nga janari i vitit 2009 e deri në qershor të vitit 2016, 

nuk kanë përfshirë të dhënat ose informacionet kur kanë paraqitur deklarimet e tyre pasurore 

në Agjencinë Kundër Korrupsionit. 

PTh në Pejë, në fjalën e saj përfundimtare kishte kërkuar nga gjykata që të pandehurve Bashota 

dhe Berisha për mosdeklarim të pasurisë, t’u shqiptohej edhe dënimi plotësues i ndalimit të 

ushtrimit të funksionit në administratën publike. 

PTh në Pejë në propozimin e saj për shqiptimin e dënimit plotësues, vetëm e ka cituar 

dispozitën ligjore në mënyrë të përgjithshme, ndërsa të njëjtën nuk e ka arsyetuar nën prizmin 

e asaj se si do të ndikonte shqiptimi i dënimit plotësues ndaj një kryetari dhe nënkryetari për të 

cilët është provuar se janë kryes të veprave penale të korrupsionit dhe kjo në analogji me efektin 

e preventivës gjenerale, duke ndikuar që të parandalohen kryes të tjerë potencial nga kryerja e 

veprave të tilla në të ardhmen. 

 

 
20 “Prokuroria heq dorë nga akuza për keqpërdorim detyre ndaj Sokol Bashotës, kërkon të shpallet fajtor për mos 

deklarim të pasurisë”. Betimi për Drejtësi. 27 maj 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-

heq-dore-nga-akuza-per-keqperdorim-detyre-ndaj-sokol-bashotes-kerkon-te-shpallet-fajtor-per-mos-deklarim-

te-pasurise/). (Qasur për herë të fundit më 20 nëntor 2020). 

 

https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-heq-dore-nga-akuza-per-keqperdorim-detyre-ndaj-sokol-bashotes-kerkon-te-shpallet-fajtor-per-mos-deklarim-te-pasurise/
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-heq-dore-nga-akuza-per-keqperdorim-detyre-ndaj-sokol-bashotes-kerkon-te-shpallet-fajtor-per-mos-deklarim-te-pasurise/
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-heq-dore-nga-akuza-per-keqperdorim-detyre-ndaj-sokol-bashotes-kerkon-te-shpallet-fajtor-per-mos-deklarim-te-pasurise/
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Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

Pas shpalljes së aktgjykimit nga GjTh në Pejë me të cilin të pandehurit u dënuan me kusht dhe 

gjobë21, gjykata e kishte refuzuar propozimin e prokurorisë që të pandehurve t’u ndalohej 

ushtrimi i funksionit në administratën publike, me arsyetimin se vepra penale e mos raportimit 

të pasurisë nuk lidhet drejtpërdrejtë me detyrat e punës dhe me keqpërdorimin e detyrave të 

punës, duke shtuar se në këto rrethana, ndalimi i ushtrimi të funksionit nuk do të kishte 

arsyeshmëri. 

“Gjykata nuk e ka pranur propozimin e Prokurorit të Shtett që ndaj të akuzuarve të shqiptohet 

edhe dënimi plotësues, ndalimi i ushtrimit të funksionit në administratën publike ose në 

shërbimin publik. Bazuar në rrethanat se si është kryer vepra penale, që nuk lidhet 

drejtëpërdrejtë me detyrat e punës, nuk ka të bëjë me keqpërdorim të detyrave zyrtare, në anën 

tjetër bazuar në lartësinë e dënimit të shqiptuar, Gjykata vlerëson se shqiptimi i dënimit 

plotësues në këtë situatë nuk ka arsyeshmëri”, thuhet në arsyetimin e Gjykatës Themelore në 

Pejë.22 

Në bazë të kësaj që u tha më lartë, rezulton se GjTh në Pejë nuk e ka konsideruar keqpërdorim 

veprën penale të mosdeklarimit të pasurisë nga personat zyrtar edhe pse kjo vepër penale 

listohet në kuadër të Kapitullit XXXIV, ku përfshihen veprat penale kundër korrupsionit zyrtar 

dhe ato kundër detyrës zyrtare. 

Prokuroria në këtë rast kishte dështuar të hetojë nëse pasuria e padeklaruar ishte pjesë e 

aktivitetit të paligjshëm dhe të propozoj kështu edhe konfiskimin e gjësendeve të të pandehurve 

të cilat nuk ishin raportuar në Agjencionin kundër Korrupsionit (AKK), në përputhje me 

paragrafin 3 të nenit 437 të Kodit Penal të Kosovës. Ky paragraf parashikon shprehimisht se 

“Vlera e padeklaruar e pasurisë, të të ardhurave ose të dobisë tjetër pasurore, e cila është 

fituar në mënyrë joligjore konfiskohet”. Këtë dispozitë kishin dështuar t’a zbatojnë si PTh ashtu 

edhe GjTh në Pejë, veçmas kjo e fundit e cila nuk kishte bërë konfiskimin e pasurisë së 

padeklaruar me rastin e shpalljes fajtorë të të pandehurve për këtë vepër penale. 

 

 

 

 

 
21 “Sokol Bashota dënohet me burgim me kusht për mos deklarim të pasurisë, aktgjykim refuzues për keqpërdorim 

detyre (Video)”. Betimi për Drejtësi, 29 maj 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/sokol-bashota-

denohet-me-burgim-me-kusht-per-mos-deklarim-te-pasurise-aktgjykim-refuzues-per-keqperdorim-detyre/). 

(Qasur për herë të fundit më 20 nëntor 2020). 
22 “Arsyetimi i gjykatës për dënimin me kusht dhe gjobë ndaj ish-kryetarit të Klinës, Sokol Bashota”. Betimi për 

Drejtësi. 24 korrik 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/arsyetimi-i-gjykates-per-denimin-me-kusht-

dhe-gjobe-ndaj-ish-kryetarit-te-klines-sokol-bashota/). (Qasur për herë të fundit më 20 nëntor 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/sokol-bashota-denohet-me-burgim-me-kusht-per-mos-deklarim-te-pasurise-aktgjykim-refuzues-per-keqperdorim-detyre/
https://betimiperdrejtesi.com/sokol-bashota-denohet-me-burgim-me-kusht-per-mos-deklarim-te-pasurise-aktgjykim-refuzues-per-keqperdorim-detyre/
https://betimiperdrejtesi.com/arsyetimi-i-gjykates-per-denimin-me-kusht-dhe-gjobe-ndaj-ish-kryetarit-te-klines-sokol-bashota/
https://betimiperdrejtesi.com/arsyetimi-i-gjykates-per-denimin-me-kusht-dhe-gjobe-ndaj-ish-kryetarit-te-klines-sokol-bashota/
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Gjykata Themelore në Ferizaj 

Nr. i lëndës: PKR.nr.244/18 

Vepra Penale: “Marrje e Ryshfetit” nga neni 428 par.1 i KPRK-së. 

Gjykatës: Ibrahim Idrizi 

Prokuror: Rasim Maloku 

I pandehur: Imri Vishi 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë  

 

Gjykata Themelore në Ferizaj më 25 prill 2019 për herë të dytë e ka shpallur fajtor të akuzuarin 

për veprën penale “marrje të ryshfetit”, mjekun Imri Vishi.23 

Ai ishte gjykuar me një vit e gjashtë muaj burgim me kusht si dhe 3000 euro gjobë Por, sipas 

vendimi të gjykatës, ky dënim me burg nuk do të ekzekutohej, nëse në brenda afatit prej dy 

vjet e gjysmë i pandehuri nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

PTh në Ferizaj kishte kërkuar që ndaj mjekut të shqiptohet dënimi plotësues me të cilin do t’i 

ndalohej ushtrimi i profesionit i mjekut për një kohë të caktuar, mirëpo një propozim të tillë 

gjykata e kishte refuzuar si të pabazuar, me arsyetimin se ndalimi për të ushtruar profesionin e 

mjekut do të ishte humbje profesionale për të pandehurin. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

Në vendimin e marrë nga gjykata, dënimi me kusht i shqiptuar ndaj të pandehurit vlerësohet si 

i mjaftueshëm për t’u arritur qëllimi i dënimit, kjo duke marrë parasysh personalitetin e tij, si 

njeri i shkolluar dhe akademik, mjek dhe kirurg.  

Ndërsa, mos shqiptimi i dënimit plotësues ishte arsyetuar me faktin se ndalimi i ushtrimit të 

profesionit për të pandehurin do të nënkuptonte humbje në aspektin profesional. 

Si rrjedhojë, IKD vlerëson se kjo praktikë e krijuar nga gjyqësori dëshmon edhe një herë 

mungesën e vullnetit që të shqiptohen dënime meritore të tilla si ndalimi i ushtrimit të 

profesionit, kur provohet fajësia e të pandehurve, të cilët një pozitë të tillë zyrtare e kanë 

keqpërdorur për të konsumuar veprën penale të korrupsionit zyrtar. 

Po ashtu, arsyetimi i përdorur nga gjykata se shqiptimi i dënimit plotësues të ushtrimit të 

profesionit përbën humbje profesionale për të pandehurin nuk paraqet arsyetim ligjor që një 

dënim i tillë të mos shqiptohet, por është vetëm një formulim pa bazë ligjore që mund të 

përdoret në të gjitha rastet e tilla të ngjashme, për të arsyetuar mos shqiptimin e këtyre 

dënimeve, përkundër faktit se plotësohen kushtet ligjore për dhënien e tyre. 

 
23 “Pas rigjykimit, sërish dënohet me burgim me kusht dhe me gjobë mjeku i akuzuar për marrje ryshfeti”. Betimi 

për Drejtësi. 25 prill 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/pas-rigjykimit-serish-denohet-me-burgim-

me-kusht-dhe-me-gjobe-mjeku-i-akuzuar-per-marrje-ryshfeti/). (Qasur për herë të fundit më 20 nëntor 2020). 

 

https://betimiperdrejtesi.com/pas-rigjykimit-serish-denohet-me-burgim-me-kusht-dhe-me-gjobe-mjeku-i-akuzuar-per-marrje-ryshfeti/
https://betimiperdrejtesi.com/pas-rigjykimit-serish-denohet-me-burgim-me-kusht-dhe-me-gjobe-mjeku-i-akuzuar-per-marrje-ryshfeti/
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Veprime të këtilla përbëjnë precedent të rrezikshëm dhe bien ndesh me vet qëllimin e dënimeve 

plotësuese, ngase duhet theksuar se vet ushtrimi i funksioneve publike, ngërthen në vete 

përgjegjësi të lartë ligjore e morale dhe krijon domosdonë që kompetencat e tilla të ushtrohen 

nga njerëz me integritet dhe profesionalizëm të lartë. 
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Gjykata Themelore në Pejë 

Nr. i lëndës: P.nr.376/13 

Vepra Penale: “Marrje e Ryshfetit” nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPK-së. 

Gjykatës: Sali Berisha 

Prokuror: Sahide Gashi 

I pandehur: Nuredin Bislimi 

Faza e procedurës: Aktgjykim i formës së prerë  

 

Bislimi akuzohej se më 8 nëntor të vitit 2013, në fshatin Grabanicë të Komunës së Klinës në 

cilësinë e kryeinspektorit të Komisionit për Miniera dhe Minerale (KPMM) kishte kërkuar 

ryshfet nga pronari i separacionit “Elezaj”, gjegjësisht nga i dëmtuari Bedri Elezaj, në shumën 

prej një mijë euro, siç thuhej në aktakuzë, për ta lejuar vazhdimin e punës së separacionit.24 

Për këtë akuzë, Nuredin Bislimi kishte arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë me PTh në 

Pejë, e cila më pas ishte aprovuar edhe nga GTh në Pejë. Sipas kësaj marrëveshje, Bislimi ishte 

pajtuar që të pranojë fajësinë në këmbim të dënimit me burgim prej gjashtë deri në 12 muaj 

burgim, dhe dënim me gjobë prej 1500 deri 2000 euro si dhe dënimin plotësues ndalimin e 

ushtrimit të funksionit në administratën publike prej dy deri në tri vite. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

GjTh në Pejë e kishte dënuar të pandehurin Bislimi me 10 muaj burgim, mirëpo ndaj tij nuk 

kishte shqiptuar dënimin plotësues të cilin e kishte propozuar Prokuroria përmes marrëveshjes, 

mirëpo kishte dhënë një dënim tjetër plotësues. 

GjTh në Pejë ndaj të pandehurit kishte shqiptuar dënimin plotësues të “ndalimit të ushtrimit të 

detyrës, veprimtarisë apo profesionit”, ndërsa kishte anashkaluar dënimin plotësues të 

përfshirë në marrëveshjen për pranim të fajësisë të lidhur mes prokurorisë dhe të pandehurit, 

që konsistonte në “ndalimin e ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në 

shërbimin publik” për të pandehurin.  

Ky vendim i nxjerrë nga GjTh në Pejë ishte ndryshuar nga Gjykata Supreme, e cila ndaj të 

pandehurit kishte shqiptuar dënimin plotësuses të paraparë me marrëveshjen për pranimin e 

fajësisë, pasi kishte konstatuar se GjTh e Pejës kishte dalë jashtë autorizimeve me kushtet e 

parapara në marrëveshje. 

 

 

 

 
24 “Parashkruhet ekzekutimi i dënimit prej 10 muaj burg ndaj ish-kryeinspektorit të KPMM-së, i dënuar për marrje 

ryshfeti”. Betimi për Drejtësi. 10 maj 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/parashkruhet-ekzekutimi-

i-denimit-prej-10-muaj-burg-ndaj-ish-kryeinspektorit-te-kpmm-se-i-denuar-per-marrje-ryshfeti/). (Qasur për 

herë të fundit më 20 nëntor 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/parashkruhet-ekzekutimi-i-denimit-prej-10-muaj-burg-ndaj-ish-kryeinspektorit-te-kpmm-se-i-denuar-per-marrje-ryshfeti/
https://betimiperdrejtesi.com/parashkruhet-ekzekutimi-i-denimit-prej-10-muaj-burg-ndaj-ish-kryeinspektorit-te-kpmm-se-i-denuar-per-marrje-ryshfeti/
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Gjykata Themelore në Pejë 

Nr. i lëndës: PKR.nr.111/18 

Vepra Penale: “Falsifikim i dokumentetit zyrtar” nga neni 434 par.1 të KPRK-së 

Gjykatës: Sylë Lokaj 

Prokuror: Valbona Dishaj-Haxhosaj 

I pandehur: Rrahman Morina, Bajram Berisha, Ajmane Krasniqi, Kada Krasniqi dhe 

Gani Manaj 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

 

Rrahman Morina zyrtar komunal dhe Bajram Berisha sekretar shkolle, akuzoheshin nga PTh 

në Pejë se kishin kryer veprën penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar.25 

Sipas aktakuzës, i pandehuri Rrahman Morina, më 12 qershor 2014, në fshatin Sferkë, pikërisht 

në zyrën e gjendjes civile, si person zyrtar, në regjistrin dhe dokumentin zyrtar ka shënuar të 

dhëna të rreme, duke i përdorur dokumentet e falsifikuara të prezantuara nga e pandehura 

Ajmane Krasniqi, i ka regjistruar në librin amzë të lindjeve, duke ia lëshuar edhe ekstraktin e 

lindjes dhe atë jo në emër të saj, por në emër të Liman Krasniqit. 

Kurse, Bajram Berisha akuzohet se duke i përdorur dokumentet e falsifikuara të cilat ia kishte 

prezantuar e pandehura Ajmane Krasniqi, duke ia lëshuar vërtetimin se kinse Liman Krasniqi 

ka qenë nxënës i asaj shkolle, në vitin shkollor 1997/1998, edhe pse e ka ditur që ai nuk ka 

qenë nxënës i asaj shkolle. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

PTh në Pejë edhe pse i ka ndjekur penalisht të pandehurit e lartcekur për vepra penale 

korruptive, e njëjta në aktakuzën e saj nuk kishte kërkuar që ndaj tyre të shqiptohet edhe dënimi 

plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksionit në administratën publike”. 

Të pandehurit pas pranimit të fajësisë, ishin dënuar nga Gjykata, secili me nga gjashtë muaj 

burgim me kusht, ndërsa gjykata nuk e kishte shqyrtuar fare mundësinë nëse dënimi plotësues 

ndaj të pandehurve do të kontribuonte në arritjen e qëllimit të dënimit, krahas dënimit kryesor. 

 

 

 

 

 

 
25 “Pranojnë fajësinë, dënohen me kusht të akuzuarit për falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe vepra tjera 

penale”. Betimi për Drejtësi. 31 janar 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/pranojne-fajesine-

denohen-me-kusht-te-akuzuarit-per-falsifikim-te-dokumenteve-zyrtare-dhe-vepra-tjera-penale/). (Qasur për herë 

të fundit më 20 nëntor 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/pranojne-fajesine-denohen-me-kusht-te-akuzuarit-per-falsifikim-te-dokumenteve-zyrtare-dhe-vepra-tjera-penale/
https://betimiperdrejtesi.com/pranojne-fajesine-denohen-me-kusht-te-akuzuarit-per-falsifikim-te-dokumenteve-zyrtare-dhe-vepra-tjera-penale/
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Gjykata Themelore në Pejë 

Nr. i lëndës: Nr i lëndës:PKR.nr.5/20 

Vepra Penale: “Dhënia e Ryshfetit “ nga neni 422 par.1 të KPRK-së 

Gjykatës: Sami Sharraxhiu 

Prokuror: Haxhi Sinanaj 

I pandehur: Ervin Lamaj 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë  

 

Ervis Lamaj akuzohej nga PTh në Pejë se në pikën kufitare Rozhajë-Pejë, i kishte ofruar në 

formë dhurate shumën prej 5 eurove zyrtarës policore. Sipas aktakuzës, i akuzuari pasi kishte 

arritur në pikën kufitare me automjetin e tij “Alfa Romeo”, dhe me rastin e kontrollit të 

dokumentacionit të automjetit, zyrtarja policore vëren mangësi në validitetin e dokumentit të 

automjetit dhe i kërkon të pandehurit edhe kartonin e gjelbër. 

Bazuar në aktakuzë, më pas i pandehuri e ofron këtë dokument, e në të cilin vendos një 

bankënotë prej 5 euro, kinse në shenjë respekti për policinë. 

Pasi kishte pranuar fajësinë në seancën fillestare të 23 janarit 2020, GjTh në Pejë e kishte 

dënuar Lamajn me gjashtë muaj burgim me kusht dhe 100 euro gjobë për dhënie ryshfeti.26 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

PTh në Pejë në aktakuzën e saj nuk kishte propozuar që të bëhet konfiskimi i shumës prej pesë 

eurove të cilat ishin përdorur si mjet për të kryer veprën penale dhe të cilat ishin sekuestruar 

paraprakisht nga policia, e as GjTh në Pejë përmes aktgjykimit të saj nuk kishte bërë 

konfiskimin e monedhës prej pesë eurove e cila ishte përdorur për kryerjen e kësaj vepre penale. 

IKD vlerëson se ky rast tregon një mungesë të profesionalizimit nga ana e gjykatave, të cilat 

duke mos ushtruar autorizimet e tyre ligjore për të urdhëruar konfiskimin e mjeteve me të cilat 

ishte kryer kjo vepër penale, kanë mundësuar që monedha prej pesë eurove e cila ishte përdorur 

nga i pandehuri të mbetet vetëm e sekuestruar përkohësisht, ndërsa një pasuri e tillë nuk ishte 

propozuar të konfiskohet nga prokuroria dhe as gjykata nuk kishte vendosur sipas detyrës 

zyrtare për konfiskimin e saj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 “Burg me kusht dhe gjobë ndaj të akuzuarit se tentoi që polices t’ia jepte 5 euro ryshfet”. Betimi për Drejtësi. 

27 janar 2020. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/burg-me-kusht-dhe-gjobe-ndaj-te-akuzuarit-se-tentoi-

qe-polices-tia-jepte-5-euro-ryshfet/). (Qasur për herë të fundit më 20 nëntor 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/burg-me-kusht-dhe-gjobe-ndaj-te-akuzuarit-se-tentoi-qe-polices-tia-jepte-5-euro-ryshfet/
https://betimiperdrejtesi.com/burg-me-kusht-dhe-gjobe-ndaj-te-akuzuarit-se-tentoi-qe-polices-tia-jepte-5-euro-ryshfet/
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Gjykata Themelore në Ferizaj 

Nr. i lëndës: PKR.nr.149/19 

Vepra Penale: “Marrje Ryshfeti”, nga neni 421 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

Gjykatës: Mustaf Tahiri 

Prokuror: Veton Shabani 

I pandehur: Muhamer Miftari dhe Hyzer Dugolli 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë  

 

PTh në Ferizaj i akuzonte dy zyrtarët policorë Muhamet Miftari dhe Hyzer Dugolli se në shtator 

të vitit 2019, në Shtimë, kishin kërkuar ryshfet nga i dëmtuari Bekim Rexhaj. Sipas kësaj 

aktakuze, nga i dëmtuari ata kishin kërkuar shumën prej 400 euro, me qëllim që të mos e 

ekzekutonin aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj-Divizioni për Kundërvajtje, për 

zbatim të masës mbrojtëse të ndalimit të drejtimit të autormjetit të katëgorisë”B”, në 

kohëzgjatje prej gjashtë muajsh. 

GjTh në Ferizaj më 23 janar 2020 kishte shpallur fajtorë dy të pandehurit për marrje ryshfeti, 

ashtu që Muhamer Miftarit ishte gjykuar me një vit burgim dhe 500 euro gjobë, ndërsa Hyzer 

Dugolli, është dënuar me nëntë muaj burg efektiv dhe 500 euro gjobë.27 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

GjTh në Ferizaj, krahas dënimit kryesor të shqiptuar ndaj dy të pandehurve, nuk kishte 

shqiptuar dënimim plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksioneve zyrtare”, duke mos zbatuar 

nenin 62.1 të KRPRK-së, sipas të cilit ky dënim plotësues duhet shqiptuar kur është provuar 

në gjykatë se personi i tillë ka keqpërdorur funksionet e tij në administratën publike ose në 

shërbimin publik dhe është dënuar me burgim.  

Si rrjedhojë e kësaj, gjykata përpos fenomenit të mos zbatimit të dispozitës së lartcekur po 

krijon një praktikë gjyqësore jo të drejtë dhe në kundërshtim me legjislacionin pozitiv, pasi 

dispozita në fjalë shprehimisht obligon shqiptimin e një dënimi të tillë. 

Po ashtu, as PTh në Ferizaj qoftë në aktakuzë apo edhe gjatë zhvillimit të shqyrtimit gjyqësor, 

nuk i ka propozuar gjykatës shqiptimin e këtij dënimi plotësues ndaj të pandehurve. 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 “Zyrtari policor dënohet me një vit burg dhe 500 euro gjobë për marrje ryshfeti”. Betimi për Drejtësi. 23 janar 

2020. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-policor-denohet-me-nje-vit-burg-dhe-500-euro-gjobe-

per-marrje-ryshfeti/). (Qasur për herë të fundit më 20 nëntor 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-policor-denohet-me-nje-vit-burg-dhe-500-euro-gjobe-per-marrje-ryshfeti/
https://betimiperdrejtesi.com/zyrtari-policor-denohet-me-nje-vit-burg-dhe-500-euro-gjobe-per-marrje-ryshfeti/
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Gjykata Themelore në Ferizaj 

Nr. i lëndës: PKR.nr.42/19 

Vepra Penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtare”, nga neni 422 par.1 të 

KPRK-së 

Gjykatës: Ibrahim Idrizi 

Prokuror: Veton Shabani 

I pandehur: Taulant Salihaj 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

 

Inspektori i ndërtimit në Komunën e Shtimes, Taulant Salihaj akuzohej nga PTh e Ferizajit se 

në shtator të vitit 2017 dhe në prill të vitit 2018, në cilësi të personit zyrtar, si inspektor ndërtimi 

në Komunën e Shtimes, me qëllim të përfitimit të pasurisë së kundërligjshme, kishte 

shfrytëzuar detyrën e tij dhe kishte tejkaluar kompetencat zyrtare, në atë mënyrë që nga i 

dëmtuari, Haxhi Shabani, fillimisht kishte marrë shumën prej 500 euro për përpilimin e planit 

të shtëpisë së parë, si dhe 580 euro për përpilimin e shtëpisë së dytë, me qëllim që t’ia 

rregullonte dokumentet ndërtimore. 

Siç thuhet në aktakuzë, edhe pse detyra e tij kishte qenë që t’i ndalonte ndërtimet pa leje, ai 

kishte lejuar të dëmtuarin Shabani që t’i ndërtojë dy shtëpitë pa e pajisur me leje. 

Për këto veprime, GjTh në Ferizaj në nëntor të vitit 2019 e kishte dënuar të pandehurin me një 

vit burgim efektiv për keqpërdorim të detyrës zyrtare.28 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

GjTh në Ferizaj, pas shpalljes së aktgjykimit dënues ndaj Taulant Salihaj, krahas dënimit 

kryesor, nuk kishte shqiptuar edhe dënimin plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksioneve 

publike” ndaj tij. Këtë dënim plotësues, po ashtu nuk e kishte kërkuar as prokuroria në 

aktakuzën e saj. 

Me këtë rast, Gjykata Themelore në Ferizaj ka shkelur nenin 65.1. të Kodit Nr.04/L-082 Penal 

të Republikës së Kosovës, ku përcaktohet se “Gjykata ia ndalon kryesit ushtrimin e funksioneve 

në administratën publike ose në shërbimin publik prej një (1) deri në pesë (5) vjet pas mbajtjes 

së dënimit me burgim, nëse personi i tillë ka keqpërdorur këto funksione dhe është dënuar me 

burgim”.  

Pra, shqiptimi i këtij dënimi plotësues në rastin konkret ka qenë obligative për gjykatën, 

obligim të cilin kjo gjykatë nuk e ka zbatuar.  

 

 

 
28 “Dënohet me burg inspektori në Shtime i akuzuar për keqpërdorim detyre”. Betimi për Drejtësi. 26 nëntor 2019. 

(Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/denohet-me-burg-inspektori-ne-shtime-i-akuzuar-per-keqperdorim-

detyre/). (Qasur për herë të fundit më 20 nëntor 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/denohet-me-burg-inspektori-ne-shtime-i-akuzuar-per-keqperdorim-detyre/
https://betimiperdrejtesi.com/denohet-me-burg-inspektori-ne-shtime-i-akuzuar-per-keqperdorim-detyre/
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Gjykata Themelore në Prizren 

Nr. i lëndës: PKR.nr.24/19 

Vepra Penale: “Keqpërdorim i detyrës zyrtare” dhe “Falsifikim i dokumenteve zyrtare”, 

nga neni 422 par.1 dhe 434 par.1 të KPRK-së. 

Gjykatës: Raime Elezi 

Prokuror: Mehdi Sefa 

I pandehur: Shkodran Baxhaku 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

 

PTh në Prizren, më 29 mars 2019 kishte ngritur aktakuzë kundër të pandehurit Shkodran 

Baxhaku, me pretendimet se ai në cilësinë e personit zyrtar si nëpunës i Administratës në 

Qendrën e Regjistrimit të Automjeteve (QRA) në Prizren kishte keqpërdorur detyrën zyrtare 

dhe kishte kryer falsifikim të dokumenteve zyrtare, duke e ngarkuar atë me katër vepra penale, 

ndër të cilat për dy vepra penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, një vepër 

penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar, një vepër penale të manipulimit me prova dhe një 

vepër penale të cenimit të fshehtësisë së korrespodencës dhe bazave të të dhënave 

kompjuterike. 

Për këto veprime, GjTh në Prizren më 28 tetor 2019 e kishte dënuar të pandehurin Baxhaku 

me një vit burgim efektiv dhe 1000 euro gjobë.29 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

Në këtë rast, GjTh në Prizren, duke mos vepruar konform nenit 65.1. të KPRK-së, ndaj të 

pandehurit nuk kishte shqiptuar dënim plotësues, edhe pse ligjërisht ishin përmbushur kushtet 

ligjore që detyrimisht të pandehurit t’i ndalohej ushtrimi i funksioneve në administratën 

publike.  

Po ashtu, as prokuroria në aktakuzën e saj nuk kishte paraqitur propozimin për shqiptimin e 

ndalesës së ushtrimit të funksioneve zyrtare për të pandehurin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 “Ish-zyrtari i QRA-së në Prizren dënohet me burg dhe gjobë pasi pranoi fajësinë për dallavere me regjistrimin 

e automjeteve”. Betimi për Drejtësi. 28 tetor 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtari-i-qra-se-

ne-prizren-denohet-me-burg-dhe-gjobe-pasi-pranoi-fajesine-per-dallavere-me-regjistrimin-e-automjeteve/). 

(Qasur për herë të fundit më 20 nëntor 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtari-i-qra-se-ne-prizren-denohet-me-burg-dhe-gjobe-pasi-pranoi-fajesine-per-dallavere-me-regjistrimin-e-automjeteve/
https://betimiperdrejtesi.com/ish-zyrtari-i-qra-se-ne-prizren-denohet-me-burg-dhe-gjobe-pasi-pranoi-fajesine-per-dallavere-me-regjistrimin-e-automjeteve/
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Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: PKR.nr.206/19 

Vepra Penale: “Keqpërdorim i detyrës zyrtare”, “marrje ryshfeti” dhe “ushtrim 

ndikimi”, nga neni 422 par.1 , 343 dhe 345 të KPRK-së. 

Gjykatës: Beqir Kalludra 

Prokuror: Agron Bajrami 

I pandehur: Shukri Buja, Nebih Zeqiri, Halit Gashi, Edmond Rexhepi, Bajram Rizani, 

Hasim Viseshella, Magbule Sadiku, Burim Kodra, Driton Avdiu dhe Fahri Retkoceri 

Faza e procedurës: rigjykim 

 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) e ngarkon ish-kryetarin e Lipjanit, 

Shukri Buja, Nebih Zeqiri – zyrtar për çështje pronësore në zyrën e Kryetarit të Komunës së 

Lipjanit, Halit Gashi – në cilësinë e drejtorit të Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër në Lipjan, 

Magbule Sadiku – zyrtare në Drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadastër në Lipjan, se në 

kundërshtim me dispozitat ligjore, kanë ndërmarrë veprime për shpronësimin, eksproprijimin 

dhe më pas kanë tjetërsuar pronat shoqërore dhe komunale, në dobi të “New Co Ferronikel 

Complex L.LC”. 

Për këto akuza, i pandehuri Buja, më 5 nëntor 2018 ishte dënuar me tri vjet burgim efektiv, 

pasi është shpallur fajtor për veprën penale, keqpërdorim i detyrës zyrtare në vazhdimësi dhe 

në bashkëkryerje.30 Ky rast është kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit, me vendimin e saj 

të nxjerrë më 12 qershor 2019.  

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

GjTh në Prishtinë ndaj të pandehurit Buja kishte shqiptuar vetëm dënimin kryesor, ndërsa nuk 

kishte shqiptuar dënimin plotësues të ndalimit të ushtrimit të funksionit zyrtar edhe pse këto 

akuza e ngarkonin Bujën për kohën sa ai kishte qenë kryetar i Komunës së Lipjanit. Në rastin 

konkret, bazuar në dispozitën 65.1. të Kodit Nr.04/L-082 të Republikës së Kosovës, shqiptimi 

i këtij dënimi plotësues ka qenë obligativ në rastin konkret.  

Ngjashëm, as PSRK-ja në aktakuzën e saj, nuk kishte kërkuar nga gjykata që ndaj të pandehurit 

Buja, përveç shpalljes fajtor, atij t’i ndalohej ushtrimi i funksioneve zyrtare në të ardhmen, si 

pasojë e akuzave për korrupsion. 

IKD vlerëson se në rastin konkret, gjykata nuk ka zbatuar dispozitën e nenit 65.1. të Kodit 

Nr.04/L-082 të Republikës së Kosovës, në të cilin theksohet se “Gjykata ia ndalon kryesit 

ushtrimin e funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik prej një (1) deri në 

pesë (5) vjet pas mbajtjes së dënimit me burgim, nëse personi i tillë ka keqpërdorur këto 

funksione dhe është dënuar me burgim”.  

 

 

 
30 “Ish-kryetari i Lipjanit, Shukri Buja dënohet me tre vjet burgim për korrupsion”. Betimi për Drejtësi. 5 nëntor 

2018. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ish-kryetari-i-lipjanit-shukri-buja-denohet-me-tre-vjet-burgim-

per-korrupsion/). (Qasur për herë të fundit më 20 nëntor 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/ish-kryetari-i-lipjanit-shukri-buja-denohet-me-tre-vjet-burgim-per-korrupsion/
https://betimiperdrejtesi.com/ish-kryetari-i-lipjanit-shukri-buja-denohet-me-tre-vjet-burgim-per-korrupsion/
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Gjykata Themelore në Gjilan  

Nr. i lëndës: PKR.nr.129/2018 

Vepra Penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtare”, nga neni 422 par.1 të 

KPRK-së 

Gjykatës: Zyhdi Haziri 

Prokuror: Arben Kadriu 

I pandehur: Nikola Nojkiq 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

 

Nikola Nojkiq akuzohet nga PTh në Gjilan se nga gushti 2015 e deri në maj të vitit 2016, në 

cilësinë e drejtorit për Buxhet dhe Financa në Komunën e Kllokotit, duke shfrytëzuar detyrën 

apo autoritetin e tij zyrtar, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për vete apo personin tjetër, 

apo që t’i shkaktojë dëm personit tjetër, me dashje, nuk ka kryer detyrat e domosdoshme të 

përcaktuara me ligj. 

Sipas aktit akuzues, këtë e ka bërë në atë mënyrë që pa qenë i autorizuar ka bërë pranimin e të 

hollave në shumë prej 14,013.50 euro nga zyrtari Boban Bogdanoviq, arkëtarët Bislim Trena 

dhe Zhivorad Vesiq, të cilat të holla kanë qenë rrjedhojë e inkasimit të taksave për shërbime 

komunale. 

Gjithmonë sipas aktakuzës, i njëjti shumën prej 3,623.00 euro, i ka transferuar në llogarinë 

bankare të komunës, ndërsa nuk e ka dorëzuar shumë prej 10,390.50 euro, edhe pse ka qenë i 

obliguar t’i dorëzojë në bankë.  

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

Për këto veprime, ish-drejtori për Buxhet dhe Financa në Komunën e Kllokotit, Nikola Nojkiq, 

është dënuar nga GjTh në Gjilan me tetë muaj burgim efektiv.31  

Përveç këtij dënimi, gjykata nuk kishte shqiptuar dënim plotësues të ndalimit të ushtrimit të 

funksioneve në administratën publike për të pandehurin dhe as prokuroria nuk i kishte 

propozuar gjykatës shqiptimin e një dënimi të tillë plotësues. 

IKD vlerëson se në rastin konkret, gjykata nuk ka zbatuar dispozitën e nenit 65.1. të Kodit 

Nr.04/L-082 të Republikës së Kosovës, në të cilin theksohet se “Gjykata ia ndalon kryesit 

ushtrimin e funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik prej një (1) deri në 

pesë (5) vjet pas mbajtjes së dënimit me burgim, nëse personi i tillë ka keqpërdorur këto 

funksione dhe është dënuar me burgim”.  

 

 

 
31 “Akuzohet se nuk i dorëzoi të hyrat nga taksat komunale, burg efektiv ndaj ish-drejtorit në Kllokot”. Betimi për 

Drejtësi. 10 shkurt 2020. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/akuzohet-se-nuk-i-dorezoi-te-hyrat-nga-

taksat-komunale-burg-efektiv-ndaj-ish-drejtorit-ne-kllokot/). (Qasur për herë të fundit më 20 nëntor 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/akuzohet-se-nuk-i-dorezoi-te-hyrat-nga-taksat-komunale-burg-efektiv-ndaj-ish-drejtorit-ne-kllokot/
https://betimiperdrejtesi.com/akuzohet-se-nuk-i-dorezoi-te-hyrat-nga-taksat-komunale-burg-efektiv-ndaj-ish-drejtorit-ne-kllokot/


 

38 

 

Gjykata Themelore në Gjilan  

Nr. i lëndës: PKR.nr.69/2019 

Vepra Penale: “Marrje e ryshfetit”, nga neni 428 par.1 i KPRK-së. 

Gjykatës: Zyhdi Haziri 

Prokuror: Agron Uka 

I pandehur: Sadullah Dërmaku 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

Prokuroria e akuzon Dërmakun se më 20 tetor 2017, në Kamenicë, në cilësinë e inspektorit të 

komunikacionit, me qëllim qe vetes t’i sjell dobi pasurore, në mënyrë të kundërligjshme ka 

përfituar si person zyrtar. 

Ai akuzohet se në mënyrë që të dëmtuarit Besnik Shabani, t’i mundësojë ushtrimin e 

veprimtarisë së biznesit “City Taxi”, i ka kërkuar 500 euro, para të cilat i ka marr nga i dëmtuari 

dhe të njëjtat ishin gjetur në xhepin e palltos së tij, pas bastisjes nga ana e zyrtarëve policorë, 

me ç’rast edhe ishte arrestuar.  

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

Për këto veprime, GjTh në Gjilan e kishte dënuar Dërmakun me 15 muaj burgim efektiv, si dhe 

me 300 euro gjobë.32 Përveç dënimit kryesor, gjykata atij i ka shqiptuar edhe dënimin plotësues, 

atë të ndalimit të ushtrimit të profesionit në administratë dhe shërbime publike në periudhë prej 

dy vjetësh, i cili dënim do të filloj zbatimin pas mbajtjes së dënimit me burg nga i pandehuri 

dhe pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

Shqiptimin e këtij dënimi nuk e kishte propozuar në aktakuzën e saj prokuroria, mirëpo gjykata 

këtë e kishte bërë sipas detyrës zyrtare. 

Ky rast ngërthen në vete dy çështje mjaft komplekse. Çështja e parë konsiston me zbatimin 

adekuat të dënimit plotësuses ndalesës për ushtrim të funksionit zyrtar ndaj një zyrtari i cili 

është dënuar për korrupsion me burgim efektiv. Çështja dytë shpërfaq qasjen jo unike të 

gjykatave në raport me dënimet plotësuese.Një qasje e tillë argumentohet nga rastet e trajtuara 

si më lartë, ku përkundër faktit se figura e veprave penale ishte e njejtë dhe ishin plotësuar 

kushtet ligjore për t’ia ndaluar kryesve ushtrimin e funksioneve zyrtare, shpërfaqej haptazi 

mungesa e vullnetit të sistemit të drejtësisë për propozimin dhe shqiptimin e dënimeve 

plotësuese. 

 

 

 

 

 

 

 
32 “Për të katërtën herë shpallet fajtor inspektori i Kamenicës që akuzohet për marrje ryshfeti”. Betimi për 

Drejtësi. 26 qershor 2020. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/per-te-katerten-here-shpallet-fajtor-

inspektori-i-kamenices-qe-akuzohet-per-marrje-ryshfeti/). (Qasur për herë të fundit më 20 nëntor 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/per-te-katerten-here-shpallet-fajtor-inspektori-i-kamenices-qe-akuzohet-per-marrje-ryshfeti/
https://betimiperdrejtesi.com/per-te-katerten-here-shpallet-fajtor-inspektori-i-kamenices-qe-akuzohet-per-marrje-ryshfeti/
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Gjykata Themelore në Pejë 

Nr. i lëndës: P.nr.407/19 

Vepra Penale: “Shmangie nga tarifa e detyrueshme” nga neni 318 par.1 i KPRK-së 

Gjykatës: Sejdi Blakaj 

Prokuror: Muharrem Bajraktari 

I pandehur: Rifat Kuceviq 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës së parë 

Rrethanat e çështjes: 

PTh në Pejë e akuzonte të pandehurin Rifat Kuceviq se më 10 prill të 2019 rreth orës 15:30, në 

Stacionin Policor “Kullë” të Komunës së Pejës, me qëllim që vetës t’i mundësoj shmangien 

nga pagesa e tarifave doganore me rastin e importimit të mallit, doganës i ka paraqitur 

dokument të rrejshëm lidhur me prejardhjen e mallit. 

Sipas aktakuzës, i pandehuri në ditën kritike me kamionin e markës “Mercedes”, në të cilin 

kishte ngarkuar 175 arkivole me origjinë nga shteti i Serbisë, në vlerë prej 5 mijë e 200 euro, 

të njëjtat në bazë të dokumentit të rrejshëm “38334”, i deklaron si mallra të shtetit të Malit të 

Zi me qëllim të ikjes së taksës doganore prej 100% ndaj Serbisë, përkatësisht vlerës së detyrimit 

prej 6 mijë e 195 euro. 

Gjetjet e IKD-së lidhur me trajtimin e rastit: 

GjTh në Pejë më 30 prill 2019 pas pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit, e kishte gjykuar 

atë me gjashtë muaj burgim me kusht. 

Në këtë rast, gjykata kishte shqiptuar edhe dy dënime plotësuese ndaj të pandehurit, 

konfiskimin e arkivolëve dhe dëbimin e të huajit nga Republika e Kosovës në kohëzgjatje prej 

dy viteve, pasiqë i pandehuri nuk ishte shtetas i Kosovës.  

Ky vendim i nxjerrë nga GjTh në Pejë është në përputhshmëri me KPRK, konkretisht me nenin 

62 të tij, ku janë listuar llojet e dënimeve plotësuese që mund të shqiptohen së bashku me 

dënimin kryesor ose atë alternativ. 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

7. Rekomandime  

1. Sistemi i drejtësisë të ketë parasysh rëndësinë e dënimeve plotësuese në luftimin e 

secilit lloj të kriminalitetit. Me këtë rast, në kuadër të ndërtimit dhe zbatimit të çdo 

strategjie, dënimet plotësuese të jenë pjesë e politikave të ndjekjes dhe gjykimit të 

veprave të ndryshme penale.  

2. Akademia e Drejtësisë ti kushtojë rëndësi trajnimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në fushën e dënimeve plotësuese.  

3. Në secilën aktakuzë të ngritur, prokurorët të shqyrtojnë edhe mundësinë e 

propozimeve për shqiptimin e dënimeve plotësuese nga gjykatat.  

4. Me rastin e konstatimit të fajësisë së të pandehurit, edhe në mungesë të propozimit 

të prokurorit të shtetit, Gjykatat të shqiptojnë dënimet plotësuese përkatëse.  

5. Propozimet e Prokurorit të Shtetit për shqiptimin e dënimeve plotësuese të 

arsyetohen në aktakuzat e ngritura, dhe jo vetëm të citohen përgjithësisht dispozitat 

ligjore.  

6. Me rastin e shqiptimit të dënimit plotësues apo refuzimit të propozimit të Prokurorit 

të Shtetit për shqiptimin e dënimit plotësues, gjykatat të arsyetojnë vendimet, dhe 

jo vetëm të citojnë përgjithësisht dispozitat ligjore.  

7. Në rastet e aktakuzave të korrupsionit, Prokurorët e Shtetit të propozojnë shqiptimin 

e dënimeve plotësuese “ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike 

ose në shërbimin publik”. Po ashtu, në rastet kur gjykatat konstatojnë fajësinë e të 

pandehurve në rastet e korrupsionit, të shqiptojnë këtë dënim plotësues, pa marrë 

parasysh faktin nëse Prokurori i Shtetit ka propozuar ose jo shqiptimin e këtij 

dënimi plotësues.  

8. Në rastet kur dëmi i shkaktuar nga vepra penale për të cilën i pandehuri shpallet 

fajtorë është i specifikuar, gjykatat të shqiptojnë dënimin plotësues “urdhri për 

kompensimin e humbjes apo dëmit”.  

 


