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1. Përmbledhje ekzekutive  

Parashkrimi apo vjetërsimi paraqet situatën kur për shkak të afatit që ka kaluar nga koha e 

kryerjes së veprës penale, shteti apo institucionet e sistemit të drejtësisë e humbin të drejtën 

për të hetuar apo gjykuar një person të caktuar për një vepër të supozuar penale.   

Janë dy (2) lloj afatesh të parashkrimit të ndjekjes penale: relativ dhe absolut. Me parashkrim 

relativ nënkuptojmë vonesën e institucioneve të sistemit të drejtësisë për të ndërmarrë veprimet 

procedurale në drejtim të ndjekjes së një vepre të caktuar penale, për të cilën arsye vjetërsohet 

vepra penale. Ndërsa, me parashkrim absolut nënkuptojmë vjetërsimin e një vepre penale për 

shkak të kohës që ka kaluar nga kryerja e veprës penale, pa marrë parasysh veprimet e 

institucioneve. Afati i parashkrimit absolut, është më i gjatë se afati i parashkrimit relativ. Në 

rastin e Kosovës, afati i parashkrimit absolut është dyfishi i atij relativ. Me hyrjen në fuqi të 

Kodit të ri Penal janë rritur afatet e parashkrimit  të gjitha veprave penale. Po ashtu, me këtë 

kod edhe janë ashpërsuar dënimet për veprat penale të korrupsionit dhe veprat penale kundër 

detyrës zyrtare.  

Sipas statistikave zyrtare të KGJK-së, përgjatë këtyre viteve (2015-2019), Gjykatat Themelore 

kanë zgjidhur gjithsej rastet e 1,096 raste të personave të akuzuar për korrupsion. Ndërsa, gjatë 

kësaj periudhe kohore, në Gjykatat Themelore janë parashkruar aktakuzat ndaj 50 personave 

apo 4.56% e lëndëve të zgjidhura.  

Arsye kryesore e zvarritjeve të lëndëve janë mos respektimi i afateve ligjore për caktimin e 

seancës fillestare, zvarritjet e shqyrtimeve gjyqësore, mos paraqitja në seanca e palëve në 

procedurë, moszbatimi i Kodit të Procedurës Penale nga ana e gjyqtareve për caktimin e 

masave ndaj palëve të cilët nuk mungojnë disa herë pa arsye e po ashtu edhe kthimi i shpeshtë 

i rasteve në rigjykim nga Gjykata e Apelit. 

IKD-ja ka identifikuar rastet ndaj 11 personave të akuzuar për korrupsion, të cilat rrezikojnë të 

parashkruhen gjatë vitit 2021, për shtatë (7) nga të cilët bëjnë pjesë edhe të akuzuar të profilit 

të lartë por që do të parashkruhen deri më 20 janar të vitit 2012. 

Ndërkaq përpos tyre, janë identifikuar edhe rastet ndaj 12 personave të tjerë, gjashtë (6) nga të 

cilët i takojnë profilit të lartë, rastet e të cilëve nëse nuk ndermirën veprimet e shpejta nga 

gjyqësori deri në vitin 2023, rrezikojnë të përfundojnë pa u ditur nëse të njëjtit janë fajtor apo 

të pafajshëm. 

IKD me këtë raport ka rekomanduar që gjyqtarët të caktojnë disa seanca gjyqësore brenda një 

(1) jave në mënyrë që rastet të gjykohen në mënyrë më të shpejtë, që gjyqtarët në rastet kur 

palët mungojnë pa arsyetim, të zbatojnë masat ndëshkuese siç përcaktohen me nenet 306-309 

të Kodit të Procedurës Penale e po ashtu që Gjykata e Apelit të mos kthej në rigjykim me shumë 

se një (1) herë rastet të korrupsionit. 

 



2. Instituti i parashkrimit  

Parashkrimi apo vjetërsimi paraqet situatën kur për shkak të afatit që ka kaluar nga koha e 

kryerjes së veprës penale, shteti apo institucionet e sistemit të drejtësisë e humbin të drejtën 

për të hetuar apo gjykuar një person të caktuar për një vepër të supozuar penale. Parashkrimi 

paraqitet si në rastet për të cilat nuk është ndërmarrë asnjë veprim, me ç’rast nuk mund të 

fillohet hetimi, ashtu edhe në rastet që janë në proces e sipër, me ç’rast ndërpritet hetimi apo 

gjykimi. Varësisht nga pesha e veprës penale, caktohen edhe afatet e parashkrimit. Pra, nëse 

vepra penale është më e rëndë edhe afati i parashkrimit do të jetë më i gjatë dhe anasjelltas1. 

Nga ky institut, parimisht nuk përjashtohet asnjë vepër penale. Përjashtimi paraqitet tek veprat 

penale të krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit2, e në rastin e Kosovës edhe tek 

vepra penale e vrasjes së rëndë3. Përpos ndjekjes penale, instituti i parashkrimit zbatohet edhe 

tek ekzekutimi i sanksioneve penale4. 

Janë dy (2) lloj afatesh të parashkrimit të ndjekjes penale: relativ dhe absolut. Me parashkrim 

relativ nënkuptojmë vonesën e institucioneve të sistemit të drejtësisë për të ndërmarrë veprimet 

procedurale në drejtim të ndjekjes së një vepre të caktuar penale, për të cilën arsye vjetërsohet 

vepra penale. Ndërsa, me parashkrim absolut nënkuptojmë vjetërsimin e një vepre penale për 

shkak të kohës që ka kaluar nga kryerja e veprës penale, pa marrë parasysh veprimet e 

institucioneve. Afati i parashkrimit absolut, është më i gjatë se afati i parashkrimit relativ. Në 

rastin e Kosovës, afati i parashkrimit absolut është dyfishi i atij relativ5.  

Shumica e studiuesve ligjor theksojnë se afatet e parashkrimit janë përcaktuar për të balancuar 

nevojën e shoqërisë për të ndëshkuar një kryes të veprës penale,  Për disa, faktori tjetër kundër 

balancues është e drejta e kryerësit të veprës penale për “të pushuar” derisa disa të tjerë 

theksojnë se me kalimin e kohës zbehet cilësia e provave si dhe drejtësia kërkon ndjekje penale 

në kohë. Për këtë, shumica e studiuesve pajtohet për një kombinim në mes të këtyre dy (2) 

balanceve6.  

Në prill të vitit 2019 ka hyrë në fuqi Kodi NR. 06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës (Tutje: 

KPRK). Me hyrjen në fuqi të Kodit të ri Penal janë rritur afatet e parashkrimit7 të gjitha veprave 

penale. Po ashtu, me këtë kod edhe janë ashpërsuar dënimet për veprat penale të korrupsionit 

dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare8. Në raport me parashkrimin e veprave penale të 

korrupsionit, kjo zgjidhje ligjore ka ndikuar në rritjen e konsiderueshme të afateve të 

 
1 Shih për më tepër Ismet Salihu, Hilmi Zhitija, Fejzullah Hasani, “Komentari i Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës”, Prishtinë, 2014, F.329-34. 
2 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, “Konventa për mos aplikimin e parashkrimit në krimet e 

luftës dhe krimet kundër njerëzimit”, 11 nëntor 1970.  
3 Kodi NR. 06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës, neni 104. 
4 Po aty, nenet 101-104. 
5 Po aty, neni 100.8.  
6 Yair Listokin, “Efficient Time Bars: A Neë Rationale for the Existence of Statutes of Limitations in Criminal 

Laë”, Journal of Legal Studies, vol. XXXI, The University of Chicago, 2002, f.99-100.  
7 Krahaso Kodi Nr.04/L-082 Penal i Republikës së Kosovës, neni 106 dhe Kodi Nr.06/L-074 Penal i Republikës 

së Kosovës, neni 99. 
8 Krahaso Kodi Nr.04/L-082 Penal i Republikës së Kosovës, kapitulli 34 dhe Kodi Nr.06/L-074 Penal i Republikës 

së Kosovës, kapitulli 33. 



parashkrimit për këto vepra. Marrim shembull formës bazë të veprës penale të keqpërdorimit 

të pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas Kodit Penal paraprak, afati i parashkrimit relativ për këtë 

vepër penale ka qenë pesë (5) vite, derisa ai absolut 10 vite. Me Kodin e ri Penal, afati i 

parashkrimit relativ për këtë vepër penale është 15 vite, ndërsa ai absolut 30 vite. Për disa vepra 

të tjera penale të korrupsionit, sipas Kodit të ri Penal, afati i parashkrimit relativ është 20 vite, 

derisa ai absolut është 40 vite. Kjo zgjidhje igjore e Ministrisë së Drejtësisë nuk paraqet një 

balancim në mes të nevojës për ndjekje dhe gjykim të korrupsionit me të drejtat e qytetarëve. 

Kjo pasi nëse një qytetar dyshohet se ka kryer një vepër penale në vitin 2020, rasti i tij mund 

të jetë aktiv në sistemin gjyqësor deri në vitin 2050 apo 2060. Kjo situatë krijon një rahati të 

sistemit të drejtësisë në dëm të sigurisë juridike të qytetarëve.  

Lidhur me zgjatjen e afateve të parashkrimit, ish-ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, kishte 

deklaruar se zgjatja e afateve të parashkrimit “u jep gjykatave më shumë kohë për me i përfundu 

rastet që kanë të bëjnë me krim të organizuar dhe korrupsion”9. Por, kjo zgjidhje ligjore nuk 

mund të aplikohet për rastet që gjyqësori ka pasur në punë me rastin e hyrjes në fuqi të Kodit 

të ri Penal, por vetëm për rastet e reja. Kjo pasi në rastet që gjyqësori ka pasur në punë para 

hyrjes në fuqi të Kodit të ri Penal (prill 2019) aplikohet Kodi Penal paraprak, si ligj më i 

favorshëm për të pandehurin10. Pra, sipas kësaj zgjidhje ligjore, për rastet e grumbulluara të 

korrupsionit para prillit të vitit 2019, sistemi i drejtësisë do të ketë infrastrukturën e njëjtë 

ligjore, derisa për rastet e reja do të ketë rehati të paarsyeshme në dëm të sigurisë juridike të 

qytetarëve, të drejtat e të cilëve kufizohen gjatë kohës kur ata janë pjesë e procedurave penale. 

Për këto arsye, Instituti i Kosovës për Drejtësi (Tutje: IKD) vlerëson se kjo zgjidhje ligjore nuk 

paraqet zgjidhje të drejtë dhe proporcionale për trajtimin e rasteve të korrupsionit. Sipas IKD, 

në sistemin e drejtësisë duhet të fuqizohen kapacitetet institucionale për të trajtuar brenda 

afateve të arsyeshme veprat penale të korrupsionit. Mungesa e këtyre kapaciteteve nuk duhet 

të shkoj në dëm të sigurisë juridike të qytetarëve.  

 

 

 

 

 

  

 
9 “Kodi i ri Penal, Tahiri thotë se s’do të falet askush”, Gazeta KNN. 12 prill 2018. (Shih linkun https://aab-

edu.net/media/gazetaknn/kodi-i-ri-penal-tahiri-thote-se-sdo-te-falet-askush/). (Qasur për herë të fundit më 10 

dhjetor 2021).  
10 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 33.4.; Kodi NR. 06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës. Neni 3.  

https://aab-edu.net/media/gazetaknn/kodi-i-ri-penal-tahiri-thote-se-sdo-te-falet-askush/
https://aab-edu.net/media/gazetaknn/kodi-i-ri-penal-tahiri-thote-se-sdo-te-falet-askush/


3. Parashkrimi në statistika  

Për qëllime të këtij raporti, IKD ka analizuar statistikat zyrtare të viteve 2015-2019. Për vitin 

2020, KGJK nuk ka ofruar të dhënat statistikore, me arsyetimin se janë duke ndryshuar sistemin 

e të dhënave.  

Sipas statistikave zyrtare të KGJK-së, përgjatë këtyre viteve (2015-2019), Gjykatat Themelore 

kanë zgjidhur gjithsej rastet e 1,096 raste të personave të akuzuar për korrupsion. Ndërsa, gjatë 

kësaj periudhe kohore, në Gjykatat Themelore janë parashkruar lëndët nda 50 të akuzuarve për 

korrupsion, ku 43 prej tyre kanë arritur afatin e parashkrimit absolut derisa shtatë (7) të tjera 

kanë arritur afatin e parashkrimit relativ. Shprehur në përqindje në mes numrit të lëndëve të 

zgjidhura dhe numrit të lëndëve të parashkruara, në sistemin gjyqësor janë parashkruar 4.56% 

e lëndëve të korrupsionit, ku për nga kjo lloj përqindje, në mes të gjykatave, prinë GjTh në 

Prishtinë, kurse në këtë periudhë në GjTh në Gjilan nuk është parashkruar asnjë lëndë. 

Gjykatat 

Themelore 

Numri i 

lëndëve të 

zgjidhura 

Parashkrim 

absolut 

Parashkrim 

relativ 

Totali Përqindja e lëndëve 

të parashkruara 

Prishtinë  349  27 3 30 8.5% 

Mitrovicë  96  5 1 6 6.25% 

Pejë  125  - 1 1 0.8% 

Prizren  132  4 1 5 3.78% 

Ferizaj  115  4 - 4 3.47% 

Gjilan  172  - - - 0% 

Gjakovë  107  3 1 4 3.77% 

Totali  1,096  43 7 50 4.56% 

Tabela 1. Parashkrimi i rasteve të korrupsionit sipas gjykatave (2015-2019). 

 

 

 

 

 



4. Arsyet e parashkrimit të lëndëve të korrupsionit në Kosovë  

Në përgjithësi, dukuria e parashkrimit nuk është e kufizuar vetëm në rastet e korrupsionit. Sipas 

gjetjeve të IKD-së, në vitin 2019 në Departamentet e Krimeve të Rënda të GjTh-ve janë 

parashkruar gjithsej 39 raste, duke shënuar rënie  nga viti 2018, kur ishin parashkruar 52 raste11. 

Kjo problematikë është shumë më e shprehur në veprat penale të cilat trajtohen nga 

Departamentet e Përgjithshme të GjTh-ve. Gjatë vitit 2019, ndonëse kishte më pak lëndë të 

parashkruara  nga viti 2018, IKD kishte gjetur se janë parashkruar gjithsej 2,370 lëndë, ku 

shprehur në mesatare, del se brenda vitit 2019, në çdo ditë kalendarike kanë arritur të 

parashkruhen mesatarisht 6,49 lëndë, e që në muaj i bie të jenë parashkruar 197,5 lëndë penale. 

Për nga kategorizimi, janë dy (2) kategori të rrethanave që bëjnë që rastet gjyqësore, në rastin 

tonë rastet e korrupsionit, të parashkruhen: rrethanat objektive dhe rrethanat subjektive.  

Njëra ndër rrethanat objektive është numri i madh i lëndëve në gjyqësor. Strategjia për 

Sundimin e Ligjit gjenë se reformat e ndërmarra deri më tani pjesërisht kanë ofruar rezultatet 

e synuara dhe numri i lëndëve të pazgjidhura mbetet jashtëzakonisht i lartë. Ky numër i madh 

i lëndëve të pazgjidhura krijon edhe vonesa procedurale të shumta12. Këto vonesa procedurale 

zvarrisin procedurat penale edhe në rastet e korrupsionit dhe si rrjedhojë vie deri tek 

parashkrimi i ndjekjes penale. Arsye tjetër objektive janë rastet kur zvarritje e procedurave 

krijohet për shkak të faktit se i pandehuri është në arrati dhe nuk mund të gjindet, kur palët 

kanë probleme shëndetësore apo situata të tjera të kësaj natyre.  

Në anën tjetër, janë edhe një sërë arsyesh subjektive që konsistojnë në sjelljen e gjyqtarëve të 

cilat ndikojnë në parashkrimin e lëndëve. Përballë faktit se gjyqësori është i mbingarkuar me 

lëndë, e cila rrethanë domosdoshmërisht se krijon vonesa procedurale, rastet e korrupsionit janë 

përcaktuar nga sistemi gjyqësor si raste që duhet të trajtohen me prioritet. Por, përkundër kësaj, 

gjyqtarët nuk arrijnë që këto lëndë ti trajtojnë brenda afateve të përcaktuara me ligj. Gjetjet e 

IKD-së dëshmojnë se përkundër faktit se Kodi i Procedurës Penale ka paraparë që pas ngritjes 

së aktakuzës gjyqtari duhet ta caktojë shqyrtimin fillestar brenda 30 ditëve13, mesatarja e 

caktimit të shqyrtimit fillestar në rastet e korrupsionit është 276 ditë. IKD po ashtu gjenë se 

mesatarisht, në një rast të korrupsionit kalojnë 1,276 ditë që nga ngritja e aktakuzës e deri në 

momentin kur aktgjykimi merr formën e prerë14. Për ilustrim praktik të mos prioritizimit të 

rasteve të korrupsionit, marrin rastin e ish-Ministrit të Shëndetësisë, Ferid Agani, rasti i të cilit 

ishte kthyer në rigjykim, pas së cilit rigjykim, gjykatës së shkallës së parë i janë dashur 15 muaj 

 
11 Medina Kadriu, Sabina Pergega, “Krimet e Rënda në Kosovë – 2019”. IKD. 2020. F.26. (Shih linkun https://kli-

ks.org/wp-content/uploads/2020/11/IKD-Krimet-e-Renda-2019-1.pdf). (Qasur për herë të fundit më 10 dhjetor 

2021).  
12 Qeveria e Republikës së Kosovës, “Strategjia për Sundimin e Ligjit 2021-2026”, Korrik 2021. F. 12 dhe 22. 

(Shih linkun https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/6DC1CBD5-0DF1-46AE-9D1A-78C96146C7D0.pdf). 

(Qasur për herë të fundit më 10 dhjetor 2021).  
13 Kodi Nr. 04/L-123 i Procedurës Penale, neni 242.4.  
14 Hyrije Mehmeti, Leotrim Gashi, “Dënimi i korrupsionit si kundërvajtje”. IKD. Prill 2021. F.30. (Shih linkun 

https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2021/04/IKD-D%C3%ABnimi-i-korrupsionit-si-

kund%C3%ABrvajtje.pdf). (Qasur për herë të fundit më 10 dhjetor 2021).  

https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2020/11/IKD-Krimet-e-Renda-2019-1.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2020/11/IKD-Krimet-e-Renda-2019-1.pdf
https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/6DC1CBD5-0DF1-46AE-9D1A-78C96146C7D0.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2021/04/IKD-D%C3%ABnimi-i-korrupsionit-si-kund%C3%ABrvajtje.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2021/04/IKD-D%C3%ABnimi-i-korrupsionit-si-kund%C3%ABrvajtje.pdf


për ta caktuar seancën15. Në rastin e ish-Kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim 

Ademi, gjykatës së shkallës së parë i janë dashur pesë (5) vite e gjysëm që të vendosë në këtë 

rast, gjatë së cilës periudhë vepra penale e “ushtrimit të ndikimit” ishte parashkruar. Për veprën 

tjetër penale në këtë rast për të cilën Gjykata Supreme rastin e kishte kthyer në rigjykim, 

gjykatës së shkallës së parë i janë dashur rreth 14 muaj për ta caktuar seancën16. Ndërsa, për ta 

kthyer në rigjykim rastin e ish-Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë, Ilir 

Tolaj, Gjykatës së Apelit i janë dashur mbi tri (3) vite17.  

Edhe administrimi jo i mirë dhe i paplanifikuar i KGJK me rastin e avancimit të gjyqtarëve 

është një prej shkaktarëve që krijon vonesa të theksuara procedurale dhe si rrjedhojë ndikon 

edhe në arritjen e afatit të parashkrimit. Në dhjetor të vitit 2021, KGJK kishte avancuar shtatë 

(7) gjyqtarë të Departamentit për Krime të Rënda të GjTh në Prishtinë në Departamentin 

Special të GjTh në Prishtinë dhe Gjykatës së Apelit. Kështu, nga 13, numri i gjyqtarëve në 

Departamentin për Krime të Rënda të GjTh në Prishtinë kishte rënë në gjashtë (6). Sipas Kodit 

të Procedurës Penale18, për shkak të ndryshimit të trupeve gjykuese, të gjitha rastet ku këta 

shtatë (7) gjyqtarë kanë qenë kryetar apo anëtar të trupeve gjykuese do të ktheheshin në pikën 

zero.  

Administrimi jo i mirë i seancave gjyqësore është faktor tjetër që krijon vonesa procedurale të 

cilat po ashtu ndikojnë në arritjen e afatit të parashkrimit. Sipas gjetjeve të IKD, nga 744 seanca 

të korrupsionit të monitoruara gjatë vitit 2020, 231 janë shtyrë. Shprehur në përqindje, i bie se 

gjatë vitit 2020, 31.04% e seancave të korrupsionit janë shtyrë, apo afërsisht çdo e treta seancë 

gjyqësore. Mungesa e vet gjykatësve apo prokurorëve ka qenë arsye e shtyrjes së gjithsej 47 

seancave gjyqësore. Ndërsa, përballë 68 seancave gjyqësore të shtyra për shkak të mungesës 

së të akuzuarve, IKD gjen se gjyqtarët nuk aplikojnë masat ligjore për sigurimin e pranisë së 

palëve në procedurë penale, siç parashihet me nenet 306-309 të Kodit të Procedurës Penale19.  

Rrethanë tjetër subjektive që ndikon në arritjen e afatit të parashkrimit është edhe kthimi i 

rasteve në rigjykim nga Gjykata e Apelit apo nga Gjykata Supreme. Ndër të tjera, rigjykimi 

kishte qenë arsye e parashkrimit të rastit të ish-Kryetarit të Lipjanit, Shukri Buja, i cili rast dy 

(2) herë ishte kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit dhe një (1) herë nga Gjykata Supreme. 

Kjo e fundit, rastin e kishte kthyer në rigjykim 10 ditë para se rasti të arrinte afatin e 

 
15 “Në fund të marsit fillon rigjykimi ndaj Ferid Aganit dhe Gani Shabanit, pesëmbëdhjetë muaj pas vendimit të 

Apelit”. Betimi për Drejtësi”. 6 mars 2021. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ne-fund-te-marsit-fillon-

rigjykimi-ndaj-ferid-aganit-dhe-gani-shabanit-pesembedhjete-muaj-pas-vendimit-te-apelit/). (Qasur për herë të 

fundit më 10 dhjetor 2021).  
16 “Në tetor nis rigjykimi ndaj kreut të FFK-së Agim Ademi, lënda kalon në Departamentin e Përgjithshëm”. 

Betimi për Drejtësi”. 8 shtator 2021. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ne-tetor-nis-rigjykimi-ndaj-kreut-

te-ffk-se-agim-ademi-lenda-kalon-ne-departamentin-e-pergjithshem/). (Qasur për herë të fundit më 10 dhjetor 

2021).  
17 “Bekim Deshishku thotë se ndjehet i dëmtuar por nuk kërkon dëmshpërblim, Ilir Tolaj thotë se MSH e ka 

kompensuar”. Betimi për Drejtësi. 3 dhjetor 2021. (shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/bekim-deshishku-

thote-se-ndjehet-i-demtuar-por-nuk-kerkon-demshperblim-ilir-tolaj-thote-se-msh-e-ka-kompensuar/). (Qasur për 

herë të fundit më 10 dhjetor 2021).  
18 Kodi Nr. 04/L-123 i Procedurës Penale, neni 311.1.  
19 Hyrije Mehmeti, Leotrim Gashi, “Dënimi i korrupsionit si kundërvajtje”, IKD, Prill 2021, F.16. (Shih linkun 

https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2021/04/IKD-D%C3%ABnimi-i-korrupsionit-si-

kund%C3%ABrvajtje.pdf). (Qasur për herë të fundit më 10 dhjetor 2021). 

https://betimiperdrejtesi.com/ne-fund-te-marsit-fillon-rigjykimi-ndaj-ferid-aganit-dhe-gani-shabanit-pesembedhjete-muaj-pas-vendimit-te-apelit/
https://betimiperdrejtesi.com/ne-fund-te-marsit-fillon-rigjykimi-ndaj-ferid-aganit-dhe-gani-shabanit-pesembedhjete-muaj-pas-vendimit-te-apelit/
https://betimiperdrejtesi.com/ne-tetor-nis-rigjykimi-ndaj-kreut-te-ffk-se-agim-ademi-lenda-kalon-ne-departamentin-e-pergjithshem/
https://betimiperdrejtesi.com/ne-tetor-nis-rigjykimi-ndaj-kreut-te-ffk-se-agim-ademi-lenda-kalon-ne-departamentin-e-pergjithshem/


parashkrimit20. I kësaj natyre është edhe rasti i ish-Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së 

Shëndetësisë, Ilir Tolaj21, dhe rasti ndaj drejtorit të Fabrikës “Anthea22”, raste të cilat priten të 

parashkruhen në janar të vitit 2022. 

5. Rastet e mëdha që rrezikojnë të parashkruhen  

IKD pas monitorimit dhe analizimit të aktakuzave të korrupsionit, ka gjetur raste të cilat 

rrezikojnë të mbeten të pagjykuara, për shkak të afrimit të përfundimit të afatit të parashkrimit 

absolut. Sipas gjetjeve të IKD, janë gjithsej 11 persona të akuzuar për vepra penale të 

korrupsionit, rastet e të cilave do të parashkruhen gjatë vitit 2022. Në fakt, shtatë (7) nga këto 

raste të cilat i takojnë profilit të lartë (Ilir Tolaj dhe të gjashtë të akuzuarit e rastit “Fan”) janë 

duke u gjykuar në shkallë të parë vetëm formalisht apo ligjërisht konsiderohen se nuk janë 

parashkruar, pasi praktikisht, rastet e njëjtëve nuk do të mund të përfundohen me aktgjykim të 

formës së prerë, për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit.  

Kjo pasi edhe sikur këto raste gjyqësore të përfundonin në ditën e publikimit të këtij raporti, 

gjykatës do ti duhet kohë deri të përpiloj aktgjykimin, ndaj të cilit aktgjykim palët do të kenë 

15 ditë afat për parashtrimin e ankesës në Gjykatën e Apelit. Në ditët eventuale të mbetura, kjo 

e fundit nuk do të ketë mundësi që të nxjerrë vendim meritor në këtë rast, dhe lënda do të arrij 

afatin e parashkrimit.  

Infografika në vijim paraqet të gjitha rastet e korrupsionit të cilat rrezikojnë të parashkruhen, 

përkatësisht të gjitha rastet të cilat arrijnë afatin e parashkrimit gjatë vitit 202223: 

   

 

 

 

 

 

 
20 “Vendos Apeli, Shukri Bujës i vjetërsohet lënda ku akuzohej për korrupsion”, Betimi për Drejtësi, 7 maj 2021. 

(Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/vendos-apeli-shukri-bujes-i-vjetersohet-lenda-ku-akuzohej-per-

korrupsion/). (Qasur për herë të fundit më 10 dhjetor 2021).  
21 “Bekim Deshishku thotë se ndjehet i dëmtuar por nuk kërkon dëmshpërblim, Ilir Tolaj thotë se MSH e ka 

kompensuar”, Betimi për Drejtësi, 3 dhjetor 2021. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/bekim-deshishku-

thote-se-ndjehet-i-demtuar-por-nuk-kerkon-demshperblim-ilir-tolaj-thote-se-msh-e-ka-kompensuar/). (Qasur për 

herë të fundit më 10 dhjetor 2021). 
22 “Mungon e dëmtuara në rigjykimin për korrupsion, gjykata merr vendim që e njëjta të ftohet përsëri përmes 

MD-së”, Betimi për Drejtësi, 6 korrik 2021. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/mungon-e-demtuara-ne-

rigjykimin-per-korrupsion-gjykata-merr-vendim-qe-e-njejta-te-ftohet-perseri-permes-md-se/). (Qasur për herë të 

fundit më 10 dhjetor 2021).  
23 Shënim: Në dy raste të këtij grupi të rasteve, nuk është përcaktuar data e saktë e veprës penale por është 

përcaktuar vetëm viti 2012 si kohë e fundit e veprës penale. 

https://betimiperdrejtesi.com/mungon-e-demtuara-ne-rigjykimin-per-korrupsion-gjykata-merr-vendim-qe-e-njejta-te-ftohet-perseri-permes-md-se/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-e-demtuara-ne-rigjykimin-per-korrupsion-gjykata-merr-vendim-qe-e-njejta-te-ftohet-perseri-permes-md-se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Afatet kur rastet e korrupsionit do të parashkruhen  

Krahas rasteve të cilat rrezikojnë të parashkruhen gjatë vitit 2022, IKD ka analizuar arritjen e 

afatit të parashkrimit edhe në rastet e tjera gjyqësore të korrupsionit.  

Infografika në vijim paraqet të dhëna mbi afatin e parashkrimit për 1224 persona të akuzuar për 

korrupsion,  të cilat do të parashkruhen në vitin 2023. Edhe në këtë grup bëjnë pjesë gjashtë 

(6) persona të profilit të lartë, rastet e të cilëve mund të mbyllen pa një aktgjykim përfundimtar.  

Përmes këtij kapitulli, IKD ka për qëllim tërheqjen e vëmendjes për kujdes të shtuar në këto 

raste, në mënyrë që të njëjtat mos të arrijnë afatin e parashkrimit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Shënim: Në këtë inforgrafikë është paraqitur edhe rasti ndaj Pal Lekaj dhe Ismet Isufit, pasi rrezikohet të jetë 

parashkruar në vitin 2021. Për më tepër shih Shtojcën e këtij raporti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Rekomandimet 

 

• Gjyqtarët të caktojnë më shumë seanca brenda një jave në mënyrë që rastet të gjykohen 

në mënyrë më të shpejtë. 

• Gjyqtarët në rastet kur palët mungojnë pa arsyetim, të zbatojnë masat ndëshkuese siç 

përcaktohen me nenet 306-309 të Kodit të Procedurës Penale. 

• Kryetarët e gjykatave të identifikojnë rastet e korrupsionit të cilat janë afër parashkrimit 

dhe të kërkojnë nga gjyqtarët që ato raste të trajtohen me urgjencë. 

• Gjykata e Apelit të mos kthej në rigjykim me shumë se një (1) herë rastet të 

korrupsionit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Shtojca: Rastet e korrupsionit që janë afër parashkrimit 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

1. Rasti “FAN" 

Numri i lëndës: PKR.nr.51/20 

Kryetar i Trupit Gjykues: Fillimisht Shasivar Hoti, e më pas Agim Kuqi 

Prokuror: Fillimisht Admir Shala, më pas Fikrije Sylejmani, tani Habibe Salihi 

I pandehur: Naser Osmani dhe Bahri Shabani; Shkëlzen Lluka, Naim Avdiu, Melita Ymeraga, 

Agron Kamberi dhe Agim Deshishku 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” ,  “legalizimit të përmbajtjes së 

rreme”, “Mashtrim”; “Shmangie nga tatimi”. 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor (rigjykim) 

Parashkrimi: 20.01.2022 

Nga vepra penale deri më 8 dhjetor 2021 kanë kaluar 3,611 ditë 

 

 

PSRK më 23 dhjetor 2015 kishte ngritur aktakuzë në GjTh në Prishtinë, kundër ish-deputetit 

Naser Osmani si nënkryetari i Bordit të Drejtorëve të AKP-së, Bahri Shabanit si drejtor i bordit 

të AKP–së, pastaj kundër të pandehurve Shkëlzen Lluka, Naim Avdiu, Melita Ymeraga, Agron 

Kamberi, Adrian Kelmendi, të gjithë zyrtarë në AKP si dhe kundër biznesmenit Agim 

Deshishku.  

Sipas aktakuzës së ngritur nga PSRK, të akuzuarit Naser Osmani, si nënkryetar i Bordit të 

Drejtorëve të AKP-së, Bahri Shabani si Drejtori i Bordit të AKP-së, Shkelzen Lluka si 

menaxher i AKP-së, Naim Avdiu si zv/drejtor menaxhues i AKP-së dhe Melita Ymeraga, 

Ardian Kelmendi, Agron Kamberaj si kryesues të Njësisë së Monitorimit në AKP në 

bashkëpunim me zyrtarët e tjerë si anëtarë ndërkombëtar të AKP-së: Lisa Brodey, Mohammed 

Omran dhe Hubert Ëarsmann, i kanë kaluar kompetencat zyrtare me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë për vete ose për personin tjetër, në vlerë prej 5,400,000.00 euro. Ata 

akuzohen se kanë shkelur të drejtat e punëtorëve të kësaj ndërmarrje, me çka njëkohësisht i 

kanë shkaktuar dëm Ndërmarrjes Shoqërore “FAN” e përfaqësuar nga AKP-ja si dhe buxhetit 

të shtetit, lidhur me çështjen e Ndërmarrjes së Re “FAN-Podujevë”. 

Në këtë rast për keqpërdorim të pozitës zyrtare kishte qenë edhe Agron Kamberaj për të cilin 

është marr aktgjykim refuzues pas tërheqjes nga akuza e prokurorit. 

 

 

Data e veprës 
penale

Data e ngritjës 
së aktakuzës

Shqyrtimi 
fillestar

Shqyrtimi i parë 
gjyqësor

2008-20 janar 
2012

23.12.2015 04.04.2016 12.07.2017



 

 

Më 8 shkurt 2019, Naser Osmani, Melita Ymeraga, Adrian Kelmendi, Bahri Shabani, Shkëlzen 

Lluka dhe Naim Avniu ishin shpallur të pafajshëm nga gjykata e shkallës së parë lidhur me 

privatizimin e fabrikës “FAN”. I pafajshëm për legalizim të përmbajtës së rreme në vazhdimësi, 

ishte shpallur edhe i akuzuari Deshishku. Mirëpo, Deshishku ishte gjetur fajtor nga Gjykata 

Themelore në Prishtinë për veprën penale të mashtrimit në vazhdimësi, për çka ishte dënuar 

me 1 vit burgim dhe se të njëjtit ky dënim i ishte vërtetuar edhe nga shkalla e dytë. 

Pas ankesave nga PSRK-ja në shkallë të dytë, ky rast me 4 mars 2020 është kthyer në rigjykim 

dhe rigjykimi është tentuar të filloj më 8 korrik 2021, por e cila kishte dështuar për shkak të 

mungesës së disa të akuzuarit Bahri Shabani.25 Si seanca e 8 korrikut kanë dështuar edhe tri (3) 

seanca të tjera. 

Në seancën tjetër të datës 28 shtator 2021, në sallën e gjykimit ishte i pranishëm i akuzuari 

Shabani mirëpo munguan të akuzuarit Osmani dhe Deshishku26,  Deshishku nuk mori pjesë as 

në seancën e 28 tetorit 2021 e atë ditë nuk mori pjesë edhe i akuzuari Shkelzen Lluka, kurse 

përmes tyre në seancë nuk mori pjesë as prokurorja e PSRK-së Habibe Salihi.27 Edhe seanca 

tentimi i katërt për mbajtjen e procesit të rigjykimit i 25 nëntorit 2021, ka dështuar për 

mungesën e të akuzuarit Agim Deshishku e përfaqësuesit të AKP-së.28 

Seancat e radhës për këtë rast janë caktuar për 16, 23 dhe 24 dhjetor 2021, mirëpo ky veprat 

penale për të cilat akuzohen të akuzuarit parashkruhen me 20 janar 2022 dhe edhe ky rast do 

të përmbyllet pa një vendim meritor. 

 

 

 
25 “Rasti “FAN”, mungojnë një i akuzuar dhe dy avokatë, dështon të nisë rigjykimi në rastin ku ish-deputeti Naser 

Osmani dhe të tjerët po akuzohen për korrupsion (Video)”. 08.07.2021. Betimi për Drejtësi. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/rasti-fan-mungojne-nje-i-akuzuar-dhe-dy-avokate-deshton-te-nise-rigjykimi-ne-

rastin-ku-ish-deputeti-naser-osmani-dhe-te-tjeret-po-akuzohen-per-korrupsion-video/). (Qasur për herë të fundit 

më 08.12.2021).  
26 “Shtyhet për tetor rigjykimi ndaj Naser Osmanit dhe të akuzuarve të tjerë për korrupsion në rastin “FAN”. 

28.09.2021. Betimi për Drejtësi. (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-per-tetor-gjykimi-ndaj-naser-

osmani-dhe-te-tjereve-ne-akuzuar-per-korrupsion-ne-rastin-e-njohur-fan/). (Qasur për herë të fundit më 

08.12.2021). 
27 “Në mungesë të palëve, shtyhet rigjykimi për korrupsion ndaj Naser Osmanit dhe të tjerëve në rastin e njohur 

“FAN”. 28.10.2021. Betimi për Drejtësi. (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/ne-mungese-te-paleve-

shtyhet-rigjykimi-per-korrupsion-ndaj-naser-osmanit-dhe-te-tjereve-ne-rastin-e-njohur-fan/). (Qasur për herë të 

fundit më 08.12.2021). 
28 “Për të katërtën herë dështon të fillojë rigjykimi në rastin e njohur “FAN”. 28.10.2021. Betimi për Drejtësi. 

(Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/per-te-katerten-here-deshton-te-filloje-rigjykimi-ne-rastin-e-njohur-

fan/).  (Qasur për herë të fundit më 08.12.2021).  

Aktgjykimi i shkallës së 
parë

Aktgjyimi i Apelit Data e rigjykimit

08.02.2019 30.12.2019 08.07.2021

https://betimiperdrejtesi.com/rasti-fan-mungojne-nje-i-akuzuar-dhe-dy-avokate-deshton-te-nise-rigjykimi-ne-rastin-ku-ish-deputeti-naser-osmani-dhe-te-tjeret-po-akuzohen-per-korrupsion-video/
https://betimiperdrejtesi.com/rasti-fan-mungojne-nje-i-akuzuar-dhe-dy-avokate-deshton-te-nise-rigjykimi-ne-rastin-ku-ish-deputeti-naser-osmani-dhe-te-tjeret-po-akuzohen-per-korrupsion-video/
https://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-per-tetor-gjykimi-ndaj-naser-osmani-dhe-te-tjereve-ne-akuzuar-per-korrupsion-ne-rastin-e-njohur-fan/
https://betimiperdrejtesi.com/shtyhet-per-tetor-gjykimi-ndaj-naser-osmani-dhe-te-tjereve-ne-akuzuar-per-korrupsion-ne-rastin-e-njohur-fan/
https://betimiperdrejtesi.com/ne-mungese-te-paleve-shtyhet-rigjykimi-per-korrupsion-ndaj-naser-osmanit-dhe-te-tjereve-ne-rastin-e-njohur-fan/
https://betimiperdrejtesi.com/ne-mungese-te-paleve-shtyhet-rigjykimi-per-korrupsion-ndaj-naser-osmanit-dhe-te-tjereve-ne-rastin-e-njohur-fan/
https://betimiperdrejtesi.com/per-te-katerten-here-deshton-te-filloje-rigjykimi-ne-rastin-e-njohur-fan/
https://betimiperdrejtesi.com/per-te-katerten-here-deshton-te-filloje-rigjykimi-ne-rastin-e-njohur-fan/


2. Rasti “Afera e Hidrocentraleve”  

Numri i lëndës: PS.nr.17/2020 

Kryetar i Trupit Gjykues: Valon Kurtaj 

Prokuror:  Atdhe Dema  

Të pandehur: Mimoza Kusari-Lila, Nenad Rashiq, Dardan Gashi, Besim Beqaj, Arben 

Gjukaj, Fllanza Hoxha, Lorik Fejzullahu, Besnik Haziri, Krenar Bujupi, Avni Alidema, Naim 

Hyseni, Gelor Shala, Burim Basha, Gani Jashari, Izet Ibrahimi, Flamur Keqa, Agim Nika, Mujë 

Rugova dhe Fadil Çitaku 

Vepra penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor (Rigjykim) 

Parashkrimi: 8 maj 2023 

Nga vepra penale e deri më 8 dhjetor 2021 kanë kaluar 3,136 ditë. 

 

 

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të ngritur më 10 prill 2020, Besim Beqaj po akuzohet 

se si kryesues i Komitet Qeveritar për Privatizim (KQP) si dhe Mimoza Kusari-Lila, Nenad 

Rashiq, Dardan Gashi dhe Lorik Fejzullahu, si anëtar të KQP-së, me qëllim që të i mundësojnë 

çfarëdo dobie pasurore personit tjetër dhe që të shkaktojnë dëm personit tjetër, i kanë tejkaluar 

kompetencat e veta. 

Sipas aktakuzës, të njëjtit më 8 maj 2013, njëzëri kanë votuar që hidrocentralet të cilat 

prodhojnë energji elektrike si: Hidrocentrali i Lumbardhit, Hidrocentrali në Burim, 

Hidrocentrali i Radavcit dhe Hidrocentrali “Dikance”, të transferohen tek Kompania Kosovare 

për Distribuim dhe Furnizim me Energji (KKDFE) dhe më pastaj të privatizohen nga kompania 

“Limak-Calik”. Me këto veprime, PSRK i ngarkon këta të akuzuar me veprën penale të 

keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422, par 2 lidhur me nenin 31 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës. Seanca fillestare ishte caktuar më 29 qershor 2020 por që 

kishte dështuar, ndërsa ishte në tetor të atij viti.  

Gjykata Themelore në Prishtinë vendimin për konfirmimin e aktakuzës e kishte marrë më në 

mars të vitit 2021, me këtë vendim Gjykata kishte konfirmuar aktakuzën ndaj katër ish-

ministrave dhe dy të pandehurve të tjerë, ndërsa për shkak të parashkrimit relativ të ndjekës, 

ka pushuar procedurën ndaj 13 të tjerëve.29 Këtë vendim më pas në maj të këtij viti e kishte 

konfirmuar edhe Gjykata e Apelit.  Pas fillimit të shqyrtimit gjyqësor e deri më tani gjykata ka 

caktuar gjashtë (6) seanca gjyqësore, dy (2) nga të cilat janë shtyrë, njëra për shkak të mungesës 

 
29 “Rasti “Afera e Hidrocentraleve”, gjykata refuzon kërkesat e gjashtë të akuzuarve për hudhje të aktakuzës, ndaj 

13 prej tyre pushohet procedura penale”. 11.03.2021. Betimi për Drejtësi. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/rasti-afera-e-hidrocentraleve-gjykata-refuzon-kerkesat-e-gjashte-te-akuzuarve-per-

hudhje-te-aktakuzes-ndaj-13-prej-tyre-pushohet-procedura-penale/). (Qasur për herë të fundit më 09.12.2021). 

Data e veprës 
penale

Data e ngritjës së 
aktakuzës

Shqyrtimi fillestar
Shqyrtimi i parë 

gjyqësor

08.05.2013 10.04.2020 28.10.2020 09.09.2021

https://betimiperdrejtesi.com/rasti-afera-e-hidrocentraleve-gjykata-refuzon-kerkesat-e-gjashte-te-akuzuarve-per-hudhje-te-aktakuzes-ndaj-13-prej-tyre-pushohet-procedura-penale/
https://betimiperdrejtesi.com/rasti-afera-e-hidrocentraleve-gjykata-refuzon-kerkesat-e-gjashte-te-akuzuarve-per-hudhje-te-aktakuzes-ndaj-13-prej-tyre-pushohet-procedura-penale/


së të akuzuarit Gashi30 e tjetra për shkak të mungesës së Kusari-Lilës.31 Përpos këtyre shtyrjeve, 

me kërkesa të ndara të prokurorit të PSRK-së dhe Kusari Lilës, me arsyetimin se janë në 

udhëtim zyrtar jashtë vendit, janë anuluar edhe dy seanca të paracaktuara që të mbaheshin gjatë 

muajit nëntor të këtij viti.32 

 Përderisa për shkak të parashkrimit relativ për 13 të akuzuar ky rast ka përfunduar akoma pa 

filluar, në rast se edhe për të pandehurit e tjerë nuk merren një vendim përfundimtar nga të 

gjitha instancat gjyqësore deri më 8 maj 2023, atëherë edhe aktakuza ndaj katër ish-ministrave 

do të parashkruhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 “Mungon Dardan Gashi, shtyhet gjykimi në rastin e njohur si “Afera e hidrocentraleve” 21.09.2021. Betimi 

për Drejtësi. (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/mungon-dardan-gashi-shtyhet-gjykimi-ne-rastin-e-

njohur-si-afera-e-hidrocentraleve/). (Qasur për herë të fundit më 09.12.2021). 
31 “Mungon Mimoza Kusari-Lila, dështon të mbahet seanca e së mërkurës në rastin e njohur si “Afera e 

hidrocentraleve” 10.11.2021. Betimi për Drejtësi. (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/mungon-mimoza-

kusari-lila-deshton-te-mbahet-seanca-e-se-merkures-ne-rastin-e-njohur-si-afera-e-hidrocentraleve-2/). (Qasur për 

herë të fundit më 09.12.2021). 
32 “Prokurori dhe Mimoza Kusari-Lila jashtë vendit, anulohen dy seancat në rastin e njohur si “Afera e 

Hidrocentraleve”. 26.10.2021. Betimi për Drejtësi. (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-dhe-

mimoza-kusari-lila-jashte-vendit-anulohen-dy-seancat-ne-rastin-e-njohur-si-afera-e-hidrocentraleve/). (Qasur 

për herë të fundit më 09.12.2021). 

https://betimiperdrejtesi.com/mungon-dardan-gashi-shtyhet-gjykimi-ne-rastin-e-njohur-si-afera-e-hidrocentraleve/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-dardan-gashi-shtyhet-gjykimi-ne-rastin-e-njohur-si-afera-e-hidrocentraleve/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-mimoza-kusari-lila-deshton-te-mbahet-seanca-e-se-merkures-ne-rastin-e-njohur-si-afera-e-hidrocentraleve-2/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-mimoza-kusari-lila-deshton-te-mbahet-seanca-e-se-merkures-ne-rastin-e-njohur-si-afera-e-hidrocentraleve-2/
https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-dhe-mimoza-kusari-lila-jashte-vendit-anulohen-dy-seancat-ne-rastin-e-njohur-si-afera-e-hidrocentraleve/
https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-dhe-mimoza-kusari-lila-jashte-vendit-anulohen-dy-seancat-ne-rastin-e-njohur-si-afera-e-hidrocentraleve/


3. Rasti “Ilir Tolaj” etj 

Numri i lëndës: PKR.nr.22/2021 

Kryetar i Trupit Gjykues: Fillimisht Naime Krasniqi – Jashanica, e më pas Avni Syla 

Prokuror: Maria Bamieh, Damare Teriot, Fikrije Fejzullahu dhe aktualisht Naim Abazi 

Të pandehur: Ilir Tolaj, Bujar Bukoshi, Arbenita Pajaziti, Ismet Hyseni, Zenel Kuqi, Hajrullah 

Fejza Bekim Fusha, Alban Thaçi, Basri Asllani, Nexhat Shabani e Imer Ajeti 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor (Rigjykim) 

Parashkrimi: 12.01.2022 

Nga vepra penale deri më 8 dhjetor 2021 kanë kaluar 3,619 ditë 

 

 

Sipas aktakuzës së ndryshuar nga PSRK më 4 qershor 2018, Ilir Tolaj derisa ka shërbyer si 

Sekretari i Përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë (MSH), nga 1 qershor 2006 deri me 10 

mars 2008, dhe nga tetori 2010 deri me 12 janar 2012, si dhe duke qenë këshilltar personal i 

Bujar Bukoshit nga muaji prill-tetor 2010, ka keqpërdorur pozitën e tij zyrtare duke drejtuar 

një fushatë për të dëmtuar “Jona Med”. Sipas aktakuzës, fushata ndaj kësaj kompanie kishte 

për qëllim sigurimin që e njëjta të mos fitojë asnjë kontratë nga MSh-ja, dërgimi i inspektorëve 

në këtë kompani në mënyrë që e njëjta të dënohet, parashtrimi i kallëzimeve penale dhe padive 

civile ndaj të njëjtës, si dhe ndikimi i tyre që “Jona Med”, mos të marr licencat e ekspertit dhe 

importit. 

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, më 19 korrik 2013, Tolajn për tri pika të aktakuzës e kishte 

dënuar me dënim unik prej 18 muajsh burgim dhe 1,000 euro gjobë, si dhe i ishte ndaluar edhe 

ushtrimi i funksioneve në administratë apo shërbim civil për tri (3) vite. Gjykata e Apelit kishte 

anuluar vendimin e shkallës së parë në lidhje me pikat dhe rastin e kishte kthyer në rigjykim, 

ndërsa për disa pika të tjera i kishte vërtetuar vendimet e shkallës së parë. Por, edhe Gjykata 

Supreme, për disa pika të aktakuzës e kishte kthyer rastin në rigjykim, ku pas kthimit në 

rigjykim, PSRK-ja, me 6 qershor 2018, kishte bërë ndryshimin e aktakuzës.33  

 
33“ Prokuroria sërish obligohet që të bëjë precizimin e aktakuzës në rastin e Bujar Bukoshit, Ilir Tolajt dhe të 

tjerëve”.  Betimi për Drejtësi. 4 maj 2018. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-serish-obligohet-

qe-te-beje-precizimin-e-aktakuzes-ne-rastin-e-bujar-bukoshit-ilir-tolajt-dhe-te-tjereve/ ). 

Data e veprës 
penale

Data e ngritjës 
së aktakuzës

Shqyrtimi 
fillestar

Shqyrtimi i parë 
gjyqësor

2006-12 janar 
2012

16.07.2012 e 
ndryshuar më 
04.06.2018 

2012 ?

Aktgjykimi i shkallës 
së parë

Aktgjyimi i Apelit Data e rigjykimit

1-19.07.2013

2-25.11.2019

1-13.09.2016
2-25.01.2021

1-06.09.2017

2-25.10.2021

https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-serish-obligohet-qe-te-beje-precizimin-e-aktakuzes-ne-rastin-e-bujar-bukoshit-ilir-tolajt-dhe-te-tjereve/
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-serish-obligohet-qe-te-beje-precizimin-e-aktakuzes-ne-rastin-e-bujar-bukoshit-ilir-tolajt-dhe-te-tjereve/


Për herë të dytë, GjTH në Prishtinë më 25 nëntor 2019 Tolajn, Pajazitin, Fejzën, Kuqin dhe 

Fushën i kishte shpallur të pafajshëm për disa pika të aktakuzës, ndërsa për disa pika të tjera 

kishte marrë aktgjykim refuzues. Mirëpo Apeli, pas ankesës së PSRK-së, e ka anuluar 

aktgjykimin e shkallës së parë dhe rasin e kishte kthyer rastin në rigjykim për dy pika të 

aktakuzës për të akuzuarit Tolaj, Pajaziti, Fejza, Fusha dhe Kuqi.34 

Pas kthimit të rastit në rigjykim, më 25 tetor 2021, gjykatësi i rastit Avni Syla ka njoftuar se 

për pikën 1.9, ku të akuzuar janë Tolaj, Fejza, Fusha dhe Kuqi, më 29 prill 2021 ka arritur 

parashkrimi absolut i ndjekjes penale.35 Ndërsa, sa i përket pikës 1.7, gjykatësi Syla ka obliguar 

prokurorinë që brenda afatit prej 10 ditësh të precizojë rolin e Pajazitit në këtë pikë të 

aktakuzës. Me c’rast në seancën e 23 nëntorit 2021, PSRK-ja, ka hequr nga aktakuza për të 

akuzuarën Pajazitaj, ndërsa tashmë gjykimi po vazhdon vetëm ndaj Tolajt.36  

Ndryshe, pika e vetme e aktakuzës e mbetur ndaj Tolajt pritet që të arrijë parashkrimin absolut 

me 12 janar 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 “Apeli ndryshon aktgjykimin e Themelores, ish-sekretari i MSh-së, Ilir Tolaj dënohet me tre vjet burg efektiv 

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

aktgjykimin-e-themelores-ish-sekretari-i-msh-se-ilir-tolaj-denohet-me-tre-vjet-burg-efektiv-per-korrupsion/ ). 
35 “Mungon Ilir Tolaj, dështon të nis rigjykimi për korrupsion, arrihet parashkrimi absolut për një pikë të 

aktakuzës”. Betimi për Drejtësi. 25 tetor 2021. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/mungon-ilir-tolaj-

deshton-te-nis-rigjykimi-per-korrupsion-arrihet-parashkrimi-absolut-per-nje-pike-te-aktakuzes/ ). 
36 “Prokuroria precizon pikën e vetme të aktakuzës, heq zyrtaren e MSH-së, gjykimi do të vazhdojë vetëm ndaj Ilir 

Tolajt”. Betimi për Drejtësi. 23 nentor 2021. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-precizon-

piken-e-vetme-te-aktakuzes-heq-zyrtaren-e-msh-se-gjykimi-do-te-vazhdoje-vetem-ndaj-ilir-tolajt/ ). 

https://betimiperdrejtesi.com/apeli-ndryshon-aktgjykimin-e-themelores-ish-sekretari-i-msh-se-ilir-tolaj-denohet-me-tre-vjet-burg-efektiv-per-korrupsion/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-ndryshon-aktgjykimin-e-themelores-ish-sekretari-i-msh-se-ilir-tolaj-denohet-me-tre-vjet-burg-efektiv-per-korrupsion/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-ilir-tolaj-deshton-te-nis-rigjykimi-per-korrupsion-arrihet-parashkrimi-absolut-per-nje-pike-te-aktakuzes/
https://betimiperdrejtesi.com/mungon-ilir-tolaj-deshton-te-nis-rigjykimi-per-korrupsion-arrihet-parashkrimi-absolut-per-nje-pike-te-aktakuzes/
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-precizon-piken-e-vetme-te-aktakuzes-heq-zyrtaren-e-msh-se-gjykimi-do-te-vazhdoje-vetem-ndaj-ilir-tolajt/
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-precizon-piken-e-vetme-te-aktakuzes-heq-zyrtaren-e-msh-se-gjykimi-do-te-vazhdoje-vetem-ndaj-ilir-tolajt/


4. Rasti “Bedri Halimi” etj 

Numri i lëndës: PS.nr.48/19 

Kryetar i Trupit Gjykues: Fillimisht Shadije Gërguri, e më pas Lutfi Shala 

Prokuror: Fillimisht Enver Krasniqi, e më pas Merita Bina-Rugova 

Të pandehur:  Bedri Halimi, Enver Bytyqi, Nexhmedin Musliu, Bashkim Krasniqi, Ryzhdi 

Daka. 

Vepra penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës parë 

Parashkrimi: Bytyqi, Musliu, Krasniqi dhe Daka (03.05.2023), Bedri Halimi (2029) 

Nga vepra penale për të akuzuarit Bytyqi, Musliu, Krasniqi dhe  Daka deri më 8 dhjetor 

2021 kanë kaluar 3,142 ditë. 

 

 

 

PSRK më 18 nëntor 2019 ka ngritur aktakuzë, ndaj Bedri Halimit se duke punuar si 

Kryeinspektor i Inspektoratit të Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), 

kompetent për inspektimin e punimeve ndërtimore në Parkun Nacional “Sharri” në Prevallë, 

me dashje nuk i ka kryer detyrat e domosdoshme të përcaktuara me vendimin për rrënimi i 

objekteve pa leje. Ashtu që nga 14 dhjetor 2013 deri në ngritjen e aktakuzës, nuk ka zbatuar 

asnjë vendim për rrënimin e objekteve. 

Ndërsa, inspektorët Enver Bytyqi, Nexhmedin Musliu, Bashkim Krasniqi dhe Ruzhdi Daka, 

akuzohen se si inspektorë të ndërtimit në Komunën e Prizrenit nga 22 qershor 2006, e deri më 

datë 3 maj 2013, kur nuk e kanë bërë mbikëqyrjen inspektuese të ndërtimeve, nuk kanë 

urdhëruar pezullimin e ndërtimit dhe nuk i kanë iniciuar procedurat e parapara me ligj.  

Më 17 Maj 2021 gjykata e shkallës së parë të lartcekurit i kishte liruar nga akuzat, mirëpo sipas 

ankesës së PSRK, lënda gjendet në Gjykatën e Apelit.  

Nëse rasti ndaj të akuzuarve Bytyqi, Musliu, Krasniqi dhe Daka nuk përfundon deri më  maj 

2023, rasti ndaj tyre do të parashkruhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e veprës 
penale

Data e ngritjës 
së aktakuzës

Shqyrtimi 
fillestar

Shqyrtimi i parë 
gjyqësor

22 qershor 2006-
3 maj 2013

20.11.2019 08.01.2020 12.03.2021



5. Rasti Ilir Dushi dhe Bersan Kolgeci 

Kryetar i Trupit Gjykues: Avni Syla 

Prokuror: Merrushe Llugiqi 

I pandehur:  Ilir Dushi dhe Bersan Kolgeci 

Vepra penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor (rigjykim)  

Parashkrimi: 7 gusht 2023 

Nga vepra penale e deri më 8 dhjetor 2021 kanë kaluar 3,045 ditë. 

 

 

Ky gjykim po zhvillohet në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, e cila 

pretendon se më 7 gusht 2013, në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale 

(AKPPM), i akuzuari Ilir Dushi, në pozitën e kryeshefit ekzekutiv të AKPPM-së, Haki Ejupi, 

në pozitën e drejtorit të Departamentit të Licencimit, në bashkëkryerje me Bersan Kolgecin, 

drejtor i Departamentit Ligjor, kanë keqpërdorur detyrën zyrtare. Sipas Prokurorisë, i akuzuari 

Bersan Kolgeci, duke vendosur sipas ankesës së këtij operatori ka lëshuar një rekomandim më 

7 gusht 2013, me të cilin ka rekomanduar drejtorin e Administratës që t’i bëjë përgatitjet dhe 

t’i lëshohen “Prima Pharm-it”, banderolat për barna. 

 

 

Edhe ky rast është një shembull tjetër që pavarësisht që janë shqiptuar shumë aktgjykime, 

akoma nuk kemi një vendim përfundimtar. Gjykata Themelore në Prishtinë lidhur me këtë rast 

kishte marr aktgjykim dënues tre herë, në vitin 2020, 2018 dhe 2017 dhe nëse nuk zgjidhet deri 

në gusht të vitit 2023, atëherë ky rast do të parashkruhet.  

Në gjykimin e parë, gjykata e shkallës së parë më 13 qershor 2017, Dushin dhe Kolgecin, i 

kishte dënuar me nga gjashtë muaj burgim, Haki Ejupin me pesë muaj burg, Edon Hajrullagen 

me 10.000 euro gjobë, por këtë aktgjykim e kishte prishur Apeli dhe pas kthimit në rigjykim 

që Gjykata Themelore në Prishtinë, në shkurt 2018, Dushin dhe Kolgecin i kishte shpallur 

fajtorë për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare dhe të njëjtëve u kishte shqiptuar 

dënime me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajsh burg për secilin. , i akuzuari Haki 

Ejupi ishte liruar nga kjo akuzë, vendim ky i cili ishte vërtetuar nga Gjykata e Apelit derisa 

ishte kthyer në rigjykim për të akzuzarit Dushi dhe Kolgeci. 

Data e veprës 
penale

Data e ngritjës 
së aktakuzës

Shqyrtimi 
fillestar

Shqyrtimi i parë 
gjyqësor

07.08.2013 10.03.2014 26.11.2014 07.12.2016

Aktgjykimi i shkallës së 
parë

Aktgjyimi i Apelit Data e rigjykimit

1-18.06.2017

2- shkurt 2018

3-05.02.2020

1- dhjetor 2017

2-30.05.2018

3-17.03.2021

1-?

2-?

3-12.11.2021



Edhe në procesin e tretë, shkalla e parë me vendimin e 5 shkurtit 2020 kishte shpallur fajtorë 

dy të akuzuarit Ilir Dushi dhe Bersan Kolgeci për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe ndaj tyre 

ishte shqiptuar dënim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajsh burgim efektiv.37 

 Në këtë rast i akuzuar për veprën penale “prodhim i ndaluar” kishte qenë Edon Hajrullaga, 

mirëpo i njëjti me aktgjykimin e vitit 2017 dhe 2018 ishte dënuar me gjobë në lartësi prej 

10.000 euro, ndërsa në vitin 2020 ishte marr aktgjykim refuzues për shkak të parashkrimit 

absolut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 “Dy ish-zyrtarët e AKPPM-së sërish dënohen me burg për akuzat se lejuan në treg barnat e Kinës”. 05.02.2021. 

Betimi për Drejtësi. (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/dy-ish-zyrtaret-e-akppm-se-serish-denohen-me-

burg-per-akuzat-se-lejuan-ne-treg-barnat-e-kines/). (Qasur për herë të fundit më 09.12.2021). 

https://betimiperdrejtesi.com/dy-ish-zyrtaret-e-akppm-se-serish-denohen-me-burg-per-akuzat-se-lejuan-ne-treg-barnat-e-kines/
https://betimiperdrejtesi.com/dy-ish-zyrtaret-e-akppm-se-serish-denohen-me-burg-per-akuzat-se-lejuan-ne-treg-barnat-e-kines/


 

6. Rasti Avni Biqkaj  

Numri i lëndës: PKR.nr.624/15 

Kryetar i Trupit Gjykues: Fillimisht Valon Kurtaj, e më pas Avni Syla 

Prokuror: Besa Limani  

I pandehur: Avni Biqkaj dhe Astrit Metaj 

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Faza e kundërshtimit të aktakuzës 

Parashkrimi: 2022 

 Nga vepra penale deri më 8 dhjetor 2021 kanë kaluar 3,264 ditë. 

 

Sipas aktakuzës së ngritur me 28 tetor 2015, Avni Biqkaj dhe Astrit Metaj po akuzohen se në 

bashkëkryerje edhe me të pandehurin Edon Canhasi, i cili gjendet në arrati, kanë kryer veprën 

penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritet zyrtar”. Prokuroria pretendon se të akuzuarit nga 

viti 2004 deri 2012, në institucionin mikrofinanciar “Kos Invest”, i akuzuari Biqkaj në pozitën 

e menaxherit të operacioneve dhe zëvendësdrejtor, i akuzuari Ajvazi në pozitën e menaxherit 

dhe i akuzuari Metaj në cilësinë e analistit kreditor në këtë institucion, kanë tejkaluar 

kompetencat e tyre me qëllim që të përfitojnë dobi pasurore. 

Prokuroria e akuzon Metajn se ka bërë marrëveshje për marrje të kredisë me 52 klientë ku 

shuma e përgjithshme e kredisë së marrë përmes keqpërdorimit të akuzuarit Metaj, ka qenë 103 

mijë e 401 euro e 78 centë. Në fund të aktakuzës thuhet se pasi që të akuzuarit e lartcekur nuk 

ua kanë paguar këstet mujore për kreditë e këtyre personave siç iu patën premtuar klientëve, 

dëmi i shkaktuar “Kos Investit” nga veprimet e të akuzuarve arrin shumën 486,191.84 

euro. Ndryshe shqyrtimi fillestar ndaj Metaj dhe Biqkaj ishte mbajtur më 22 shtator 2017 nga 

gjykatësi Valon Kurtaj, ndërsa ajo e shqyrtimit të dytë ishte caktuar për datën 23 tetor 2017, e 

cila seancë nuk kishte arritur të mbahej pasi që gjykatësi Kurtaj ishte zgjedhur drejtor i 

Akademisë së Drejtësisë38.  

Andaj seanca fillestare është mbajtur sërish nga gjykatësi Avni Syla më 1 nëntor 202139. Edhe 

ky rast, nëse nuk përfundohet deri në fund të vitit të ardhshëm, për shkak të kalimit të 10 viteve, 

për shkak të parashkrimit do të marrë fund pa një vendim përfundimtar. 

 
38 “Anulohen seancat te gjykatësi i cili u zgjodh drejtor i Akademisë së Drejtësisë” Betimi për Drejtësi. 23 tetor 

2017 (Shih linkun  https://betimiperdrejtesi.com/anulohen-seancat-te-gjykatesi-i-cili-u-zgjodh-drejtor-i-

akademise-se-drejtesise/?fbclid=IëAR1okg5uVHdRX77ut53K5aD2uV_ZHuKnD-

u1P6yMl3dfQp7aX__gp6HIJAU) (Qasur për herë të fundit më 09.12.2021). 
39 “Deklarohen të pafajshëm dy ish-zyrtarët e “KosInvest” për akuzat e keqpërdorimit të detyrës”  Betimi për 

Drejtësi. 01.11.2021 (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-dy-ish-zyrtaret-e-

kosinvest-per-akuzat-e-keqperdorimit-te-

detyres/?fbclid=IëAR3A1MXkliTXON_0nn7UnX_RBIoMHtgUaBEzErËotzfbK1ul0AzCF4Hr_oI ). (Qasur për 

herë të fundit më 09.12.2021). 

Data e veprës 
penale

Data e ngritjës 
së aktakuzës

Shqyrtimi 
fillestar

Shqyrtimi i parë 
gjyqësor

2004-2012 28.10.2015
22.09.2017

01.11.2021
Ende nuk ka filluar

https://betimiperdrejtesi.com/anulohen-seancat-te-gjykatesi-i-cili-u-zgjodh-drejtor-i-akademise-se-drejtesise/?fbclid=IwAR1okg5uVHdRX77ut53K5aD2uV_ZHuKnD-u1P6yMl3dfQp7aX__gp6HIJAU
https://betimiperdrejtesi.com/anulohen-seancat-te-gjykatesi-i-cili-u-zgjodh-drejtor-i-akademise-se-drejtesise/?fbclid=IwAR1okg5uVHdRX77ut53K5aD2uV_ZHuKnD-u1P6yMl3dfQp7aX__gp6HIJAU
https://betimiperdrejtesi.com/anulohen-seancat-te-gjykatesi-i-cili-u-zgjodh-drejtor-i-akademise-se-drejtesise/?fbclid=IwAR1okg5uVHdRX77ut53K5aD2uV_ZHuKnD-u1P6yMl3dfQp7aX__gp6HIJAU
https://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-dy-ish-zyrtaret-e-kosinvest-per-akuzat-e-keqperdorimit-te-detyres/?fbclid=IwAR3A1MXkliTXON_0nn7UnX_RBIoMHtgUaBEzErWotzfbK1ul0AzCF4Hr_oI
https://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-dy-ish-zyrtaret-e-kosinvest-per-akuzat-e-keqperdorimit-te-detyres/?fbclid=IwAR3A1MXkliTXON_0nn7UnX_RBIoMHtgUaBEzErWotzfbK1ul0AzCF4Hr_oI
https://betimiperdrejtesi.com/deklarohen-te-pafajshem-dy-ish-zyrtaret-e-kosinvest-per-akuzat-e-keqperdorimit-te-detyres/?fbclid=IwAR3A1MXkliTXON_0nn7UnX_RBIoMHtgUaBEzErWotzfbK1ul0AzCF4Hr_oI


 

7. Rasti Shiqeri Spahiu etj 

Numri i lëndës: PKR.nr.147/21  

Kryetar i Trupit Gjykues: Fillimisht Shashivar Hoti, e më pas Avni Syla 

Prokuror: Fillimisht Feti Tunuzliu,e më pas Shkelzen Ibrahimi 

Të pandehur: Shiqeri Spahiu dhe Ramush Thaçi  

Vepra penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Në proces 

Parashkrimi: 10.05.2022 

Nga vepra penale e deri më 8 dhjetor 2021 kanë kaluar 

 

 

Sipas aktakuzës, Shiqeri Spahiu prej dhjetor 2008, si drejtor i Drejtorisë për Kadastër e 

Gjeodezi dhe Ramush Thaçi prej vitit 2010, si shef i Sektorit për Kadastër në Komunën e 

Prishtinës jashtë autorizimeve zyrtare kanë ndërruar titullarët e pronave në aparatin kadastral 

duke iu referuar dokumenteve të rrejshme: aktgjykimit C.nr.395/96 i datës 21 shkurt 1997, me 

të cilin janë bartur 10.12.53 ha me numër kadastral 1536/1, Zona Kadastrale Uglar, Prishtinë 

prej të dëmtuarit KBI “ Kosova Export – NSH Bujqësia”, në Fushë Kosovë të Marko Mitroviq 

dhe kontratave të lidhura me Marko Mitroviqit si shitës të atyre pronave dhe personave tjerë si 

blerës të tyre. Gjykatësi Avni Syla më 16 shkurt 2021, e kishte pushuar procedurën penale ndaj 

dy të akuzuarve, pasi kishte konstatuar se më 31 dhjetor 2020, ka arritur parashkrimi absolut i 

ndjekjes penale. Mirëpo ndaj këtij vendimi, kishte parashtruar ankesë PTh në Prishtinë me 

pretendimin se gjykata e shkallës së parë ka gabuar datën e kryerjes së veprës penale, e cila 

sipas prokurorisë, është kryer deri më 10 maj 2012 dhe se parashkrimi absolut arrihet më 10 

maj 2020. 

Gjykata e Apelit më 26 shkurt 2021, e kishte aprovuar si të bazuar ankesën e prokurorisë dhe 

lëndën e ka kthyer në rivendosje, kjo me qëllim të qartësimit dhe vërtetimit të fakteve 

vendimtare. 

Sipas gjykatësit Syla, pas kthimit të rastit në rivendosje,  ai nga prokurori i rastit kishte kërkuar 

qartësim lidhur me kohën e veprimeve inkriminuese të akuzuarve, me ç’rast kishte marrë 

përgjigje nga prokuroria se janë disa vendime të nxjerra në maj të vitit 2012, të cilat në aktakuzë 

janë të propozuara të adminsitrohen si provë.40 

 

 
40 “Ndryshohet trupi gjykues, rifillon gjykimi ndaj dy ish-zyrtarëve të cilët akuzohen se regjistruan prona me 

aktgjykim të falsifikuar”. 01.11.2021. Betimi për Drejtësi. (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/ndryshohet-

trupi-gjykues-rifillon-gjykimi-ndaj-dy-ish-zyrtareve-te-cilet-akuzohen-se-regjistruan-prona-me-aktgjykim-te-

falsifikuar/). (Qasur për herë të fundit më 10.12.2021). 

Data e veprës 
penale

Data e ngritjës 
së aktakuzës

Shqyrtimi 
fillestar

Shqyrtimi i parë 
gjyqësor

Dhjetor 2008-Maj 2012 10.08.2016 03.05.2017
23.01.2020 
01.11.2021

https://betimiperdrejtesi.com/ndryshohet-trupi-gjykues-rifillon-gjykimi-ndaj-dy-ish-zyrtareve-te-cilet-akuzohen-se-regjistruan-prona-me-aktgjykim-te-falsifikuar/
https://betimiperdrejtesi.com/ndryshohet-trupi-gjykues-rifillon-gjykimi-ndaj-dy-ish-zyrtareve-te-cilet-akuzohen-se-regjistruan-prona-me-aktgjykim-te-falsifikuar/
https://betimiperdrejtesi.com/ndryshohet-trupi-gjykues-rifillon-gjykimi-ndaj-dy-ish-zyrtareve-te-cilet-akuzohen-se-regjistruan-prona-me-aktgjykim-te-falsifikuar/


 

Gjykata Themelore në Prizren 

8. Rasti Bujar Nerjovaj 

Gjykata Themelore në Prizren 

Numri i lëndës: PKR.nr.110/19  

Kryetar i Trupit Gjykues: Xheladin Osmani  

Prokuror: Metush Biraj  

I pandehur: Bujar Nerjovaj 

Vepra penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës parë (Rigjykim) 

Parashkrimi: 21.02.2023 

Nga vepra penale e deri më 8 dhjetor 2021 kanë kaluar 3,656 ditë. 

 

 

Sipas aktakuzës së ngritur më 30 tetor 2018, i pandehuri Bujar Nerjovaj, në cilësinë e ish-

drejtorit të Drejtorisë Komunale të Inspektorateve në Prizren, gjatë periudhës 2011-2013, nuk 

i ka siguruar kushtet për t’i ekzekutuar konkluzionet e lëshuara nga inspektorët e ndërtimtarisë, 

për rrënimin e detyrueshëm të mbindërtimeve dhe ndërtimeve të katër objekteve hoteliere në 

afërsi të sheshit “Shatërvan” në Prizren. Sipas prokurorisë, objektet ishin ndërtuar pa leje apo 

në kundërshtim me lejet e dhëna, të gjitha këto të ndërtuara në Zonën e Parë të Qendrës 

Historike në Prizren, me ç‘rast është dëmtuar trashëgimia kulturore e arkitektonike e Qendrës 

Historike të Prizrenit si dhe për shkak të mos pagesës së detyrimeve, është dëmtuar buxheti i 

Komunës së Prizrenit për 36,143.00 euro. 

 

 

GjTh në Prizren, më 3 qershor 2019, Nerjovajn për keqpërdorim të pozitës zyrtare e kishte 

dënuar me (6) gjashtë muaj burgim me kusht, dënim i cili nuk do të ekzekutohej nëse ai nuk 

do të kryen vepër tjetër penale brenda një viti. 

Rasti nga ajo kohë është në Gjykatën e Apelit e cila akoma nuk ka vendosur lidhur me këtë 

rast, por nëse i njëjti nuk merr një aktgjykim të formës së prerë deri më 21 shkurt 2023, edhe 

ky rast do të parashkruhet.  

 

Data e veprës 
penale

Data e ngritjës 
së aktakuzës

Shqyrtimi 
fillestar

Shqyrtimi i parë 
gjyqësor

05.12.2011 -
21.02.2013

30.10.2018 29.11.2018 30.05.2019

Aktgjykimi i shkallës 
së parë

Aktgjyimi i Apelit Data e rigjykimit

03.06.2019 - /



 

9. Rasti Flurim Gallopeni 

Numri i lëndës: P.nr.99/18 

Kryetar i Trupit Gjykues: Raime Elezi 

Prokuror: Fillimisht Mehdi Sefa, e më pas Metush Biraj 

I pandehur:  Flurim Gallopeni 

Vepra penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

Faza e procedurës: Aktgjykim i shkallës parë (Rigjykim)  

Parashkrimi: 14 janar 2021 

Nga vepra penale e deri më 8 dhjetor 2021 kanë kaluar 3,617 ditë. 

 

 

Sipas aktakuzës së ish-Prokurorisë së Qarkut në Prizren, të ngritur më 24 shtator 2012,  Flurim 

Gallopeni akuzohet se duke qenë drejtor i fabrikës “Anthea”,  nga 20 shtatori 2011 e deri më 

14 janar 2012, nga depoja e fabrikës ka larguar mallin e prodhuar-maska për karnavale,  duke 

i sjell vetit përfitim të kundërligjshëm material dhe duke u shkaktuar bashkë-investitorëve dëm 

në vlerë 14,319.16 euro. 

Ai akuzohej për veprën penale “shpërdorim të pozitës zyrtare ose i autorizimit”, mirëpo me 

hyrjen në fuqi të Kodit të ri Penal të vitit 2013, prokuroria ka bërë rikualifikimin e veprës penale 

në “keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 par.1 të KPRK-së, si kod më i 

favorshëm për të akuzuarin. 

 

 

I akuzuari Gallopeni ishte gjetur fajtor nga shkalla e parë tre herë, por që pas ankesave nga 

mbrojtja dhe prokuroria ky rast ishte kthyer në rigjykim për të tijat herë.  Për herë të parë më 

11 nëntor 2013, Gjykata Themelore në Prizren e ka shpallur fajtor të akuzuarin Gallopeni dhe 

e ka dënuar me gjashtë muaj burgim efektiv, mirëpo më 21 nëntor 2014,  ky aktgjykim është 

prishur nga Gjykata e Apelit me arsye se nuk është vërtetuar drejtë gjendja faktike. 

Ndërsa për të dytën herë pas rigjykimit të rastit, më 19 nëntor 2015, sërish gjykata e ka gjetur 

fajtor të akuzuarin Gallopeni, duke e dënuar me burgim me kusht prej një viti, i cili dënim nuk 

do të ekzekutohej nëse i akuzuari brenda dy vjetësh nuk do të kryente vepër të re penale. 

Data e veprës 
penale

Data e ngritjës 
së aktakuzës

Shqyrtimi 
fillestar

Shqyrtimi i parë 
gjyqësor

2011-
14.01.2012

24.09.2012 08.05.2013 04.06.2013

Aktgjykimi i shkallës së 
parë

Aktgjyimi i Apelit Data e rigjykimit

1-11.11.2013

2-19.01.2015

3-02.02.2018

1-21.11.2014

2-01.03.2016

3-18.09.2018

1-?

2-01.12.2016

3-01.03.2018



Aktgjykimin e dytë e ka vërtetuar edhe Apeli, por Gjykata Supreme duke u bazuar në ankesën 

e avokatit mbrojtës për mbrojtje të ligjshmërisë, më 22 gusht 2016, ka anuluar aktgjykimin e 

shkallës së parë dhe atë të Apelit, duke urdhëruar që rasti të kthehet sërish në shkallë të parë 

për rigjykim. 

Më 2 mars të vitit 2018, ai ishte shpallur sërish fajtor për herë të tretë dhe ishte dënuar me një 

vit burgim me kusht, në afat verifikimi prej dy vjetësh, që të mos kryente vepra tjera penale, 

por që edhe për herë të tretë ky rast ishte kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit, e cila ka 

rekomanduar që të bëhet dëgjimi dhe ballafaqimi i të dëmtuarës Micaela Iuvale me të akuzuarin 

Gallopeni. Edhe pse për këtë rast aktakuza ishte ngritur vetëm tetë (8) muaj pas veprës penale, 

i njëjti nuk ka mundur që për më shumë se nëntë (9) vite të ketë një aktgjykim përfundimtar, 

pasi edhe pse ishte shpallur fajtor tre(3) herë nga shkalla e parë, të gjitha këto aktgjykime janë 

prishur dy herë nga shkalla e dytë dhe një herë nga Gjykata Supreme. 

Rasti aktualisht është në procedurën e tretë të rigjykimit por ky proces pas shtatë (7) 

aktgjykimeve nga të gjitha shkallët gjyqësore, do të parashkruhet më 14 janar 2021 dhe i 

akuzuari as nuk do të konsiderohet fajtor e as i pafajshëm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gjykata Themelore në Gjakovë 

 

10. Rasti “Pal Lekaj etj” 

Numri i lëndës: PKR.nr.110/21 

Kryetar i Trupit Gjykues:  Shaqir Zika 

Prokuror: Fillimisht Faik Halili, e më pas Atdhe Dema 

I pandehur: Pal Lekaj etjPal  

Vepra penale: “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, mashtrim me subvencione” 

Faza e procedurës: Shqyrtim gjyqësor (Rigjykim) 

Parashkrimi: Pal Lekaj, Ismet Isufi (2024)  Gani Rama(2022) 

 Nga vepra penale deri më 8 dhjetor 2021 kanë kaluar 2,169 ditë 

 

Në këtë rast PSRK-ja kishte bërë bashkimin e dy aktakuzave, njëra ishte ngritur më 26 maj 

2016, ndaj zyrtarit financiar të Komunës së Gjakovës Gani Rama, ndërsa tjetra më 10 prill 

2016, ndaj Pal Lekaj Ismet Isufin, Pashkë Sylën, Bekim Sylën, Teuta Mejzinin dhe Dafina 

Thaqin dhe Veli Hajdaraga. Në aktakuzë thuhet se gjatë periudhës kohore 2008 – 2012, Gani 

Rama, në cilësinë e personit zyrtar, financiar në Komunën e Gjakovës, ka shpërndarë mjete 

financiare të komunës te biznesi “DPT Union-VL”, me pronar Veli Hajdaraga, pa asnjë 

procedurë, pa kontratë si dhe pa pasur fatura të rregullta. Sipas prokurorisë shuma e 

keqpërdorur pretendohet të jetë 218,956.67 euro. Ndërkohë, Prokuroria Speciale e Kosovës 

aktakuzën ndaj Pal Lekajt dhe të tjerëve e kishte ngritur më 10 prill 2016. Para se aktakuza 

pjesërisht të hudhej poshtë, Pal Lekaj së bashku me Ismet Isufin, Pashkë Sylën, Bekim Sylën, 

Teuta Mejzinin dhe Dafina Thaqin akuzohen se duke vepruar si zyrtarë të Komunës së 

Gjakovës, kanë keqpërdorur pozitat e tyre zyrtare gjatë shpërndarjes së subvencioneve 

bujqësore.  

Pal Lekaj dhe Ismet Isufi, akuzohen se gjatë periudhës 2008-2014, duke vepruar në cilësinë e 

personave zyrtarë, i pari në cilësinë e kryetarit të Komunës së Gjakovës, ndërsa i dyti si drejtor 

i Drejtorisë për Bujqësi, kanë shpërndarë subvencione, përmes kompanisë “UNION-VL”, në 

kundërshtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike. Gjithnjë sipas aktakuzës, të 

akuzuarit kanë kaluar edhe kompetencat ligjore, sepse përveç fondit për subvencione, ata për 

subvencione kanë përdorur edhe linjat tjera buxhetore të Komunës së Gjakovës, duke i 

shkaktuar asaj një dëm të mundshëm deri rreth 250 mijë euro.  

Ndërsa, të pandehurit Pashk Syla, Bekim Syla, Teuta Mejzini dhe Dafina Thaqi, akuzoheshin 

se duke e qenë në cilësinë e kryetarëve dhe anëtarëve të komisioneve për mbikëqyrjen e 

shpërndarjes së subvencioneve, kanë përpiluar raporte se kinse shpërndarja në teren e 

subvencioneve është bërë ashtu siç duhet, megjithëse rreth 40% e aplikuesve nuk kanë pranuar 

subvencionet, por që aktakuza ndaj tyre ishte hedhur poshtë. 

Data e veprës 
penale

Data e ngritjës 
së aktakuzës

Shqyrtimi 
fillestar

Shqyrtimi i parë 
gjyqësor

2008-2015
Aktakuza 1: 26 maj 2016

Aktakuza 2: 10 prill 2016 

Gani Rama:12.07.2016

Pal Lekaj etj: 31.05.2018

Gani Rama: 5 shtator 2016

Pal Lekaj etj 24.06.2019



 

 

Në shkurt të vitit 2021, Gjykata Themelore në Gjakovë, e kishte dënuar Lekajn me 1 vit e 6 

muaj burgim me kusht. Të akuzuarin Rama e kishte dënuar me 1 vit burgim me kusht, ndërsa 

i akuzuar Isufi ishte dënuar me 1 vit e 6 muaj burgim me kusht. Ndaj tyre ishte shqiptuar edhe 

dënimi plotësues, që përfshinte ndalimin e ushtrimit të funksioneve në administratë publike ose 

në shërbime publike në kohëzgjatje prej 2 vitesh. Katër të akuzuarit ishin obliguar që Komunës 

së Gjakovës t’ia kompensojnë dëmin në shumën prej 69 mijë e 786 euro. 

Mirëpo, Apeli e ka prishur këtë aktgjykim të gjykatës së shkallës së parë dhe e ka kthyer rastin 

në rigjykim. Apeli e ka lënë në fuqi vetëm pjesën e dënimit për shmangie nga tatimi për të 

akuzuarin Veli Hajdaraga, duke ia vërtetuar dënimin prej 3 mijë euro gjobë dhe 1 vit burgim 

me kusht, si dhe e ka obliguar t’ia kompensojë dëmin e shkaktuar ATK-së. Mirëpo, Gjykata e 

Apelit me rastin e kthimit në rigjykim, ka konstatuar se kohërat e kryerjes së këtyre veprave 

penale janë përcaktuar gabimisht nga Prokuroria e pasuar edhe nga gjykata e shkallës së parë.  

Sipas Apelit koha e kryerjes së veprës nga të akuzuarit Lekaj dhe një zyrtar tjetër komunal në 

aktakuzë është 2008-2014, që Apeli e konsideron si paushalle. Mirëpo sipas Apelit nga provat 

e administruara në shqyrtim gjyqësor del se të gjitha vendimet e tyre janë lëshuar në vitet 2008, 

2009, 2010 dhe 2011. Shkalla e dytë, ka kërkuar nga shkalla e parë, që në proces të rigjykimit 

ta sqaroj këtë paqartësi të kohës së kryerjes së veprës penale.41   

Në këtë mënyrë rasti ndaj Lekaj nëse qëndron periudha e veprës penale, e caktuar në aktakuzë 

do të parashkruhet në vitin 2024, mirëpo nëse nuk mund të vërtetohet se pas vitit 2011 nuk ka 

ndërmarrë ndonjë veprim të kundërligjshëm, atëherë rasti ndaj tij veçse është parashkruar në 

vitin 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
41 “Apeli konstaton se ka paqartësi për kohën se kur janë kryer veprat penale nga Lekaj dhe tre të tjerët”. 

24.08.2021. Betimi për Drejtësi. (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/apelit-konstaton-se-ka-paqartesi-per-

kohen-se-kur-jane-kryer-veprat-penale-nga-lekaj-dhe-tre-te-tjeret/). (Qasur për herë të fundit më 09.12.2021). 

Aktgjykimi i shkallës së 
parë

Aktgjyimi i Apelit Data e rigjykimit

1. Gani Rama- 13 shkurt 2017, 9 shkurt 
2018

Pal Lekaj, Gani Rama etj- 19 shkurt 
2021

1. Gani Rama- ?, 1 nëntor 2018

2.Pal Lekaj, Gani Rama etj-8 korrik 
2021

Pal Lekaj, Gani Rama etj - 8 nëntor 
2021

https://betimiperdrejtesi.com/apelit-konstaton-se-ka-paqartesi-per-kohen-se-kur-jane-kryer-veprat-penale-nga-lekaj-dhe-tre-te-tjeret/
https://betimiperdrejtesi.com/apelit-konstaton-se-ka-paqartesi-per-kohen-se-kur-jane-kryer-veprat-penale-nga-lekaj-dhe-tre-te-tjeret/

