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Përmbledhje Ekzekutive

Raporti i katërt i Komisionit Europian për përmbushjen e kritereve për liberalizim të 

vizave për Kosovën kishte kërkuar përmbushjen e kritereve të mbetura: a) ratifikimin e 

marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi dhe b) forcimin e rezultateve në luftën kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar.6

Në proces të përmbushjes së kriterit të dytë, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka 

përcaktuar disa raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar për shënjestrim si raste për 

liberalizimin e vizave. Koordinatori kombëtar i caktuar për shënjestrimin e rasteve për 

liberalizim të vizave është caktuar Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale, Reshat Millaku.

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) dhe Internews Kosova qe 12 vjet 

monitorojnë sistemin gjyqësor në Kosovë në të gjitha nivelet me qëllim të vlerësimit 

të performancës së tij në respektimin e ligjshmërisë, etikës së punës dhe procedurave 

gjyqësore. Pjesë e monitorimit të vazhdueshëm kanë qenë edhe rastet e shënjestruara për 

liberalizimin e vizave në të gjitha gjykatat në të cilat zhvillohet procedura gjyqësore.

Për të skanuar gjendjen lidhur me përmbushjen e kriterit të dytë për liberalizimin e 

vizave, BIRN dhe Internews Kosova ka hartuar një raport me të dhëna të detajuara në lidhje 

me statusin e rasteve të shënjestruara. 

Ky raport është titulluar “Liberalizimi i Korruptuar” në bazë të faktit që mbiemri ‘i 

korruptuar’, nga gjeneza e saj si fjalë ndërkombëtare përdoret, mes tjerash për të shpjeguar 

një proces i cili ndalon së funksionuari ose fillon të shkuari në drejtim të keq, për shkak 

të dëmtimit të një apo më shumë komponenteve të saj.7 Pra, jomodemos të qenit të 

korruptuar nënkupton marrjen e ryshfetit. Procesin e korrupton edhe dembelia, zvarritja, 

vonesa, plogështia, burokracia me të cilën zyrtarët që janë përgjegjës për t’i shtyrë këto 

raste përpara, e kanë përdorur për ta korruptuar moralisht këtë proces. 

Një shembull konkret i kësaj prishjeje është fakti që Këshilli Gjyqësor refuzon t’i 

mirëmenaxhojë këto lëndë, duke mos i shpërndarë nëpër gjykata të ndryshme të Kosovës 

për t’i siguruar qytetarët e Kosovës efikasitet sa më të lartë në procesimin e këtyre rasteve, 

por rri komod në idenë që një gjykatë themelore, ajo e Prishtinës, të merret me 90% të 

rasteve të shënjestuara – madje një gjykatës po i gjykon 4 raste të shënjestuara. 

Andaj, nuk është hiç i padrejtë konstatimi i raportit që i klasifikon institucionet e tilla 

si të korruptuara sepse, sipas fjalorit, ‘i korruptuar’8 është ai që ‘është futur në rrugë të 

keqe për qëllime të caktuara’, e mos-shpërndarja e lëndëve nëpër tërë Kosovën, zvarritja e 

lëndëve, transferimi I lëndëve nga EULEX-i te vendorët, janë disa nga shembujt konkret të 
dëmtimit të procesit.

Pra, fokusi i këtij raporti janë rastet e shënjestruara të korrupsionit dhe krimit të 
organizuar, të cilat janë ende në punë në gjykatat e Kosovës, me fokus të veçantë në 
Gjykatën Themelore të Prishtinës, ku gjykohen pjesa më e madhe e këtyre çështjeve.

Raporti tregon gjithashtu për shpërputhjen në të dhënat lidhur me numrin e rasteve 
të shënjestruara dhe statusin e zgjidhjes së atyre rasteve nga institucionet e drejtësisë. Si 

rrjedhojë e hulumtimit të realizuar rezulton që të dhënat e KGJK-së, KPK-së dhe Gjykatës 

Themelore në Prishtinë lidhur me numrin e rasteve nuk përputhen – pra kemi të bëjmë me 

1 Fourth report on progress by Kosovo* in fulfilling the requirements of the visa
liberalisation roadmap, European Council, 4.5.2016, qasur në: http://mei-ks.net/repository/docs/
fourth_progress_report_on_kosovo_visa_liberalisation_roadmap_en.pdf
2 Fjalori i Fjalësve të Huaja, Instituti Albanologjik i Kosovës, botimi 1988, faqe 331 e definon fjalën 
‘korruptues” si “që të prish nga ana morale dhe të bën të futesh në rrugë të keqe për qëllime të 
caktuara”. Pra jo doemos fjala korrupsion. 
3 Ibid.

1

2

3

http://mei-ks.net/repository/docs/fourth_progress_report_on_kosovo_visa_liberalisation_roadmap_en.pdf
http://mei-ks.net/repository/docs/fourth_progress_report_on_kosovo_visa_liberalisation_roadmap_en.pdf
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një sistem të prishur/të korruptuar. 

Raporti do të vëjë në dukje trajtimin që u është bërë këtyre lëndëve duke u fokusuar 

në zvarritjet dhe neglizhencat e përgjegjësve në trajtimin e këtyre lëndëve. Në mënyrë 

specifike, gjetjet e raportit vënë në pah faktin se mesatarja e kohës prej ngritjes së 

aktakuzës deri te seanca fillestare është 110 ditë për lëndë. Mesatarisht, secila prej 17 

lëndëve të shënjestruara9 ka kaluar gati 2 vjet, më saktësisht 710 ditë në gjykatë, prej 

momentit që është ngritur aktakuza deri me 23 mars 2018, kur janë procesuar këto të 

dhëna. 

Për më tepër, gjetjet e këtij raporti do të tregojnë se si i gjithë zinxhiri i përgjegjësisë 

lidhur me këto lëndë, në disa raste ka dështuar t’i adresojë çështjet e ngritura në 

lëndët specifike duke shkaktuar zvarritje të konsiderueshme të zgjidhjes së rasteve të 

shënjestruara – kjo bëhet duke e treguar kronologjinë e zhvillimit të secilit rast. 

Gjetjet e raportit tregojnë se në dy raste, vendimet e KGjK-së kanë shkaktuar rikthimin 

e rasteve në gjendjen fillestare, siç është rasti i gjyqtarit Elmaz Zenuni të cilit KGJK-ja ia 

aprovon kërkesën të transferohet në Gjykatën Themelore në Ferizaj përderisa me të njëjtin 

gjyqtar janë dëgjuar 22 seanca në gjykimin “shmangie nga tatimi” dhe kishte mbetur vetëm 

fjala përfundimtare. Si pasojë e këtij vendimi të KGJK-së, ky rast kthehet në pikën zero të 

shqyrtimit gjyqësor duke e çuar kështu dëm punën 4 vjeçare në këtë rast. Kur gjyqtari që e 

merr këtë rast, Hamdi Ibrahimi e alarmon KGJK-në për këtë dhe kërkon kthim të gjyqtarit 

fillestar, KGJK prapë e injoron këtë letër. Pra kemi të bëjmë prapë me tendencë të qartë të 

prishet e korruptohet një proces, që të futet qëllimisht në rrugë të keqe. 

Në rastin tjetër të KEK-ut, të emëruar si “Siguria”, pasi janë dëgjuar 20 dëshmitarë dhe 

janë mbajtur 16 seanca, KGJK aprovon kërkesën e EULEX-it për transferimin e lëndës nga 

EULEX-i te vendorët. Ngjashëm, lënda kthehet në pikën zero dhe të 20 dëshmitarët duhen 

të dëgjohen përsëri nga gjyqtarët vendorë. 

Në fund, raporti ofron rekomandime konkrete për institucionet/palët e interesit të 

përfshira në punën e gjyqësorit në Kosovë, me qëllim të përshpejtimit të zgjidhjes së këtyre 

lëndëve që janë barrë e sistemit të drejtësisë, e rrjedhimisht edhe shkaktar i izolimit të 

qytetarëve të Kosovës.

BIRN dhe Internews Kosova rekomandon që urgjentisht të shpërndahen rastet e 

shënjestuara nëpër të gjitha gjykatat e Kosovës, ose të ftohen gjykatësit e gjykatave tjera t’i 

procesojnë këto raste në Gjykatën Themelore të Prishtinës.10 Gjithashtu rekomandohet të 

rritet komunikimi ndërmjet KGJK-së dhe KPK-së me qëllim të koordinimit dhe harmonizimit 

të të dhënave, si dhe të rritet mbështetja e gjyqtarëve dhe prokurorëve që trajton rastet e 

shënjestruara me staf mbështetës. Theks i veçantë i vihet rekomandimit për të refuzuar 

kërkesat për transferim apo avancim të gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë lëndë të 

shënjestruara në punë. 

4  Kemi llogaritur jetëgjatësinë e 17 lëndëve për shkak se 2 raste të reja janë ngritur aktakuza në shkurt 
2018, një në Ferizaj dhe një në Mitrovicë, dhe pasi janë ngritur aktakuza rishtazi nuk mund t’i masim 
tash se sa mund të zgjas procesimi i tyre. 
5 Skender Çoçaj, përfaqësuesi i KGJK-së në konferencën e BIRN dhe INTERNEWS Kosova me 23 mars 
2018 deklaroi që “duhet të shohim se a ka bazë ligjore që të bëhet transferimi i lëndëve në gjykatat 
tjera” – prej atëherë ka kaluar më shumë se një muaj, është afruar qershori 2018 kur është afati i 
zgjidhjes së këtyre rasteve, dhe të shikuarit e KGJK-së nuk ka rezultuar në ndonjë veprim konkret – 
prap duke dëshmuar një sistem të prishur apo të korruptuar. Argumenti se gjyklatësit nuk ka bazë 
ligjore për t’i angazhuar gjykatësit nga gjykatat tjera për t’i zgjidh rastet e shënjesruara tnë Prishtinë 
nuk vlen sepse në të kaluarën ka pasur disa gjyqtar që janë marrë nga gjykata tjera dhe janë sjell në 
Prishtinë, sikur që janë Valon Kurtaj nga Gjykata Themelore e Prizrenit, Kreshnik Radoniqi nga Gjykata 
Themelore e Pejës dhe Elmaz zenuni nga Gjykata Themelore e Ferizaj. 

4

5
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Reflektimet para publikimit të raportit final në tryezën 
me krerët e institucioneve të drejtësisë

Para publikimit të këtij versioni të raportit, BIRN dhe Internews Kosova ka organizuar 

një konferencë ku është diskutuar raporti me gjetjet nga monitorimi i rasteve gjyqësore 

të shënjestruara për liberalizimin e vizave. Në këtë konferencë kanë marrë pjesë 

Aleksandër Lumezi, Kryeprokurori i Shtetit; Enver Peci, Kryetar i Gjykatës Supreme; Abelard 

Tahiri, ministër i Drejtësisë; Reshat Millaku, Prokuror, Koordinator i KPK-së për rastet 

e shënjestruara; Hasan Shala, Kryetar i Gjykatës së Apelit; Afërdita Bytyqi, Kryetare e 

Gjykatës Themelore në Prishtinë; Skënder Çoçaj, Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

Pjesëmarrës të tjerë ishin edhe gjyqtarë dhe prokurorë të rasteve specifike të 

shënjestruara, avokatë si dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

Aleksandër Lumezi, kryeprokuror i shtetit lidhur me të gjeturat e raportit të BINR dhe 

Internews Kosova, tha se pajtohet plotësisht me gjetjet e raportit.

“Plotësisht pajtohem se nuk kemi përparim dhe rezultate konkrete sa i përket 

vendimeve përfundimtare. Dhe në këtë drejtim duhet që të angazhohemi të gjithë që të 

kemi rezultate më të mëdha sa i përket vendimeve përfundimtare”, tha Lumezi.

Skender Çoçaj, anëtar i KGJK-së i pranishëm në parapublikimin e këtij raporti, tha se 

janë edhe disa rekomandime që BIRN dhe IKS i ka dhënë në raport, të cilat kanë nisë së 

zbatuari dhe se për disa janë duke e shikuar bazën ligjore.

“Duhet të shohim a ka bazë ligjore që të bëhet transferimi i lëndëve nëpër gjykata 

tjera”, tha ai.

Ai shtoi se transferimi i gjyqtarëve është përdorur edhe më herët, në mesin e tyre edhe 

në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

Afërdita Bytyqi, Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë tha se sfida më e madhe bie 

mbi gjyqtarët e kësaj gjykate në departamentin për krime të rënda.

“Janë 14 gjyqtarë që çdo ditë janë në sallat e gjykimit. Numri i gjyqtarëve është i vogël 

në krahasim me numrin e lëndëve”, tha Bytyqi.
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Impaktet fillestare pas konferencës

Rritet numri i gjyqtarëve në Gjykatën Themelore në Prishtinë

Duke parë numrin e madh të lëndëve të pazgjidhura të korrupsionit në Gjykatën Themelore të Prishtinës dhe 

kërkesave të vazhdueshme për shtimin e numrit të gjyqtarëve në këtë gjykatë, KGjK ka vendosur të transferojë 5 

gjyqtarë nga gjykatat e Kosovës në atë të Prishtinës.

Në mbledhjen e mbajtur më 2 maj të këtij viti, anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë nxjerrë vendim që 

5 gjyqtarë të transferohen për 6 muaj me mundësi vazhdimi në Prishtinë, varësisht prej zhvillimit të rrethanave në 

trajtimin e këtyre lëndëve.

“Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) në mbledhjen e 203 të datës 2 maj 2018, ka marrë vendim për transferimin 

e pesë (5) gjyqtarëve nga gjykatat themelore (Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Pejë dhe Mitrovicë) në Gjykatën Themelore 

në Prishtinë, duke pasur parasysh mbingarkesën me lëndë të kësaj Gjykate”, thuhet në përgjigjen e KGjK-së.

Shpeshtohen seancat gjyqësore të rasteve të shënjestruara

Monitoruesit e BIRN dhe Internews Kosova kanë raportuar për shpeshtim të seancave gjyqësore të rasteve të 

shënjestruara, në krahasim me periudhën kohore para publikimit të raportit final.

Në një rast të ri të shënjestruar ku të akuzuar janë ish-gjyqtarja, Safete Tolaj, Fisnik Tolaj dhe Granit Shehaj, 

Gjykata Themelore në Ferizaj ka caktuar pesë (5) seanca të shqyrtimit gjyqësor për muajin maj.

Për më tepër, gjatë periudhës së monitorimit 1-17 maj, janë mbajtur rreth 17 seanca të rasteve të shënjestruara, 

nga të cilat vetëm një prej tyre është shtyrë. Në rastin “Avokati 3”, ish-avokati Haxhi Çekaj dhe avokati i tij, Besnik 

Berisha, nuk u paraqitën në gjykimin ku Çekaj akuzohet për përfitim të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete 

apo tjetrin.

Se kemi një përshpejtim të dinamikës së caktimit të lëndëve të shënjestruara për liberalizim të vizave e 

konfirmon edhe koordinatori i Këshillit Gjyqësor të Kosovës për këto lëndë, Agim Maliqi.

“Ka një rritje të ndjeshme të dinamikës së këtyre lëndëve. Gjyqtarët kanë filluar të caktojnë lëndë të 

liberalizimit më shumë dhe po ashtu të përpilojnë plan të gjykimeve për të proceduar në mënyrë sa më të shpejt”, 

tha Maliqi.

Maliqi tha se pret që brenda muajit maj të përfundojnë edhe dy-tri lëndë të shënjestruara. Megjithatë, tha se 

nuk ka ndonjë afat për përfundim të këtyre lëndëve.

“Kemi lëndë të reja si Sekseri, Mërgimtari apo Ndërrimi të cilat janë në fazën fillestare dhe duhet kohë më e 

gjatë për zgjidhjen e tyre”, tha Maliqi. 
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Metodologjia

Gjatë përpilimit të këtij raporti janë përdorur metoda vëzhguese e drejtpërdrejtë, analizuese, 

krahasuese dhe statistikore – varësisht nga tema apo kapitulli i trajtuar.

Vëzhgimi i drejtpërdrejtë i punës së gjykatave bazohet në monitorimin e seancave 

gjyqësore të rasteve të shënjestruara në nivel të të gjitha gjykatave të Kosovës, me fokus të 

veçantë në rastet që ndërlidhen me korrupsionin.

Metoda analitike erdhi në shprehje gjatë analizimit të rasteve veç e veç dhe 

përcaktimeve të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës lidhur me kohëzgjatjen e proceseve 

gjyqësore dhe çështjeve tjera të paraqitura në raport, duke trajtuar kështu problemet mjaft 

komplekse të cilat ngërthejnë në vete rastet në fjalë.

Përmes metodës së krahasimit u tërhoqën paralele të caktuara dhe në këtë mënyrë 

të gjitha problemet që u trajtuan u pasqyruan shumë qartë. Për të parë më mirë dhe 

më qartë zbatimin dhe funksionimin e rregullave procedurale e teknike, natyrisht që 

metoda krahasimore është më e besueshmja në këtë drejtim, me të cilën tashmë BIRN 

dhe Internews Kosova përmes të dhënave ndër vite ka arritur ta ketë një bazë të dhënash 

autentike 11 vjeçare.

Për shërbim të përpilimit të këtij raporti janë analizuar 21 lëndë të shënjestruara. 17 

prej 21 lëndëve janë në punë në Gjykatën Themelore në Prishtinë, 1 lëndë në Gjykatën 

Themelore në Ferizaj, 1 lëndë në Gjykatën Themelore në Prizren dhe 2 lëndë në Gjykatën 

Themelore në Mitrovicë. 2 nga 21 lëndët që janë pjesë e raportit kanë vendim të shkallës 

së parë, por janë analizuar në këtë raport, për qëllime krahasimore. 

Për monitorimin e rasteve të shënjestuara ekipi monitorues ka mbuluar të gjitha nivelet 

e gjykatave në Kosovë (shtatë gjykatat themelore dhe degët e tyre, Gjykatën e Apelit dhe 

Gjykatën Supreme).
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Historiku i rasteve të shënjestruara

Luftimi i rasteve të krimit të organizuar dhe korrupsionit është kryefjala e klasës politike të 

Kosovës, krerëve të shtetit, e në veçanti e drejtuesve të sistemit gjyqësor dhe prokurorial të 

Kosovës. Megjithatë,  pothuajse të gjitha raportet ndërkombëtare por edhe vendore6 kanë 

evidentuar si shumë problematik luftimin e kësaj dukurie dhe zgjidhjen e këtyre lëndëve. 

Në këtë drejtim, zgjidhja e rasteve të profilit të lartë të korrupsionit dhe krimit të 

organizuar u imponua si kriter nga Bashkimi Europian, e plotësimi i këtij kriteri do t’i hapte 

rrugë proceseve të integrimit europian të Kosovës, e më konkretisht do të përbënte kriterin 

e fundit për liberalizim të vizave, proces ky në të cilin Kosova po kalon për më shumë se 5 

vjet.

Procesi i identifikimit të rasteve më të rëndësishme të krimit të organizuar dhe 

korrupsionit rezultoi me shënjestrimin e 39 rasteve, kryesisht të veprave penale të kapitullit 

të korrupsionit nëpër gjykata të ndryshme të Kosovës, prej të cilave deri në ditën e 

publikimit të këtij raporti me vendim të formës së prerë janë zgjidhur vetëm 8 raste, ndërsa 

pjesa tjetër janë të pazgjidhura në faza të ndryshme të procedurës penale.

6 Raporti i Progresit për Kosovën për vitin 2015, 10 nëntor 2015, f.16. https://mapl.rks-gov.net/
getattachment/4eb17bf0-695f- 4a4b-bce6-101e66ba55c9/Raporti-per-Kosoven-2015.aspx
Raporti i Monitorimit të Gjykatave 2016, BIRN dhe Internews Kosova, qasur në: http://Internewskosova.
org/ëp-content/uploads/2017/05/RAPORTI-I-MONITORIMIT-GJYKATAVE-2016.pdf
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Nga të dhënat e siguruara nga BIRN dhe Internews Kosova në Këshillin Prokurorial të 

Kosovës7, rezulton si në vijim:

Grafiku 1. Statusi i rasteve të shënjestruara sipas të dhënave të marra nga Këshilli              

Prokurorial i Kosovës.

Në anën tjetër, nga të dhënat e siguruara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, rezulton se 

ka një mospërputhje me të dhënat e KPK-së. Në vijim paraqiten të dhënat lidhur me rastet 

e shënjestruara nga KGjK-ja8.

Pas krahasimit të të dhënave të KPK-së dhe KGJK-së, vërehet mospërputhje 

shqetësuese e këtyre të dhënave. Numri i përgjithshëm i lëndëve të shënjestruara është i 

njëjtë, pra 39. Mirëpo, të gjitha të dhënat tjera janë në mospërputhje. Shikuar nga numri i 

rasteve që kanë marrë vendim të formës së prerë, sipas KPK-së janë 8 lëndë, ndërsa sipas 

KGJK-së janë vetëm 6 lëndë me vendim të formës së prerë. Njejtë, mospërputhje vërehet 

te lëndët të cilat kanë vendim të shkallës së parë. Sipas KPK-së janë vetëm 4 lëndë me 

vendim të shkallës së parë, ndërsa sipas KGJK-së janë 5 lëndë. Mospërputhje e vogël 

vërehet te numri i lëndëve që janë në shqyrtim gjyqësor. KPK-ja ka të dhëna për 18 lëndë 

në shqyrtim, ndërsa KGJK-ja ka të dhëna se janë 19 lëndë në shqyrtim.

Grafiku 2. Statusi i rasteve të shënjestruara sipas të dhënave të marra nga Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës.

Analizuar nga aspekti i ndarjes së lëndëve sipas gjykatave, bindshëm numri më i madh 

i lëndëve që aktualisht janë në punë evidentohet në Gjykatën Themelore të Prishtinës.

7 Të dhënat e pranuara Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe në koordinim me koordinatorin kombëtar për 
rastet e shënjestruara në Prokurori, Reshat Millaku.
8 Të dhënat e pranuara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në koordinim me koordinatorin pranë KGjK-së, 
Agim Maliqi.

8
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Ngjashëm, mospërputhje ka edhe në mes të të dhënave që ka KGjK dhe Gjykata 

Themelore në Prishtinë. Sipas përgjigjes në kërkesën për informata nga kjo gjykatë, thuhet 

se janë 16 lëndë që ka trajtuar apo janë duke u trajtuar në këtë gjykatë, ndërsa sipas 

KGjK-së janë 15 lëndë në shqyrtim, dhe pas hulumtimit të monitoruesve të BIRN dhe 

Internews Kosova del që Gjykata Themelore në Prishtinë ka në shqyrtim 15 lëndë, ndërsa 

për dy lëndë të tjera ka nxjerrë vendim. Sipas hulumtimit tonë, del që ekziston edhe lënda 

“Mërgimtari” e cila është në shqyrtim, e cila nuk gjendet në listën e lëndëve të dërguara në 

fillim nga Gjykata Themelore në Prishtinë.

Gjykata e Apelit, në anën tjetër, nuk ka informata në lidhje me lëndët e shënjestruara 

të cilat janë duke u trajtuar në këtë gjykatë. Sipas përgjigjeve të marra nga kjo gjykatë nuk 

ka një databazë të lëndëve të shënjestruara.

Shënjestrimi i këtyre lëndëve bëhet pas një procesi të vlerësimit të rastit dhe 

përputhjes me kriteret e përcaktuara. Koordinator kombëtar për rastet  e shënjestruara 

është Reshat Millaku, kryeprokuror i Prokurorisë Speciale të Kosovës, ndërsa përcjellja e 

ecurisë së rasteve dhe koordinimi bëhet nga koordinatori tjetër, gjyqtari i Gjykatës Supreme 

të Kosovës, Agim Maliqi.

Në vijim paraqiten kriteret në bazë të të cilave bëhet shënjestrimi i këtyre lëndëve.

Shënjestrimi i krimeve të rënda:

• Janë të dyshuar për planifikimin apo përgatitjen e një apo më shumë veprave;

• Kanë kryer një apo më shumë vepra të theksuara;

• Kanë si objektiv fitimin e përfitimeve të konsiderueshme të krimit apo përfitime 

tjera, apo shkaktimin e dëmeve të konsiderueshme interesave privatë apo publikë;

• Aktiviteti kriminal i shenjestruar mund të ndodhë apo të ketë ndikim në nivelin 

regjional brenda Kosovës, në nivelin kombëtar në Kosovë, apo në nivelin 

ndërkombëtar

Kriteret për përzgjedhjen e shënjestrimit të krimeve të rënda për veprim: 

• Natyra serioze e veprave të dyshuara, rreziku dhe dëmi i shkaktuar nga veprat;

• Niveli i organizimit të grupit kriminal;
• Vazhdimësia e aktivitetit kriminal dhe aktiviteti i mëparshëm kriminal i kryerësve;
• Nevoja për koordinimin e veprimeve te institucioneve publike ne parandalimin e 

veprave te dyshuara;

• Nevoja specifike për të drejtuar resurset e institucioneve publike për parandalimin 

e krimeve;

• Kërcënimet që rezultojnë nga aktiviteti kriminal, p.sh. për institucionet publike 

dhe punëtoret/zyrtarët e tyre, dëshmitarët, palët e dëmtuara;

• Prioritetet strategjike të institucioneve publike dhe angazhimet ndërkombëtare te 

Kosovës;

• Çështjet tjera relevante për përcaktimin e nevojave për përzgjedhje.

Gjykata Numri i lëndëve në shqyrtim
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STATUSI I RASTEVE 
VEÇ E VEÇ
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Lënda “Ferronikeli” - Pkr.nr. 65/17,  Gjykata 
Themelore Prishtinë

Lidhur me këtë rast të akuzuar janë ish-kryetari i Lipjanit, Shukri Buja, tetë zyrtarë 

komunalë si dhe një pronar i kompanisë ndërtuese.

Të akuzuarit janë: Shukri Buja, Nebih Zeqiri, Halit Gashi, Fahri Retkoceri, Hasim 

Vishesella, Edmond Rexhepi, Driton Avdiu, Burim Kodra, Bajram Rizani dhe Magbule 

Sadiku, ku në mesin e të akuzuarve janë një ish-kryetar komune dhe 8 zyrtarë të tjerë 

si dhe një pronar i kompanisë ndërtuese.

Sipas aktakuzës, të akuzuarit  me qëllim që të përfitojnë çfarëdo dobie për vete 

apo për të tjerët dhe me këtë duke i shkaktuar dëm tani të dëmtuarave: komunës 

në fjalë dhe ndërmarrjeve shoqërore nën menaxhimin e AKP-së, kanë vepruar në 

bashkëkryerje me dashje direkte, në mënyrë të kundërligjshme, kanë nxjerrë vendime 

me të cilat fillimisht kanë eksproprijuar dhe më pas kanë tjetërsuar pronat shoqërore 

dhe pronat komunale.

Kryetar i trupit gjykues të kësaj lënde është Beqir Kalludra, ndërsa prokuror është 

Agron Bajrami. 

Grafiku 3. Historiku i trajtimit të lëndës “Ferronikeli”

Gjetjet: 
129 ditë apo 4 muaj e 9 ditë: Nuk është caktuar seanca e shqyrtimit gjyqësor lidhur 

me këtë rast nga koha kur ka vendosur Gjykata e Apelit. Në përgjigjen e Gjykatës 

Themelore të Prishtinës për BIRN nuk është dhënë ndonjë arsye se pse nuk është 

caktuar seanca e shqyrtimit gjyqësor.

884 ditë apo 2 vjet e 5 muaj e 2 ditë: Kanë kaluar qëkur ka filluar hetimi lidhur me 

këtë rast, ndërsa shqyrtimi kryesor nuk ka filluar ende.

Fillojnë hetimet 
për pjesën e parë

Ngritja e 
aktakuzës

Shqyrtimi 
i dytë 

Fillojnë hetimet 
për pjesën e dytë 

Shqyrtimi 
fillestar 

21 tetor 2015 15 dhjetor 2015 13 shkurt 2017 28 prill 2017 31 maj 2017
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Lënda “Stenta” - Pkr.nr. 369/16, Gjykata Themelore 
Prishtinë

Në këtë gjykim janë të akuzuar 59 persona fizikë dhe 4 persona juridikë, ndërsa akuzat janë 

në lidhje me trajtimin e pacientëve në spitale private.

I akuzuar në këtë rast është edhe ish-ministri i Shëndetësisë, Ferid Agani, ndërsa në 

aktakuzë lidhur me pozitën e tij si sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë 

është edhe Gani Shabani.

Në këtë aktakuzë janë përfshirë gjithsej 59 persona fizikë dhe 4 persona juridikë. 

Prej të akuzuarve janë 44 mjekë dhe një infermier të punësuar në institucionet publike 

shëndetësore, si  dhe 13 persona që kanë punuar ose punojnë në institucionet private 

shëndetësore, ku një numër prej tyre janë udhëheqës ose aksionarë të këtyre institucioneve 

private shëndetësore. 

Kryetare e trupit gjykues në këtë çështje është Shadije Gërguri, ndërsa janë ndërruar 

plot 6 prokurorë: Besim Kelmendi, Agron Bajrami, Admir Shala, Sylë Hoxha, Florije Salihu 

– Shamolli. 

Grafiku 4. Historiku i trajtimit të lëndës “Stenta”

Në këtë çështje, hetimet për pjesën e parë të të akuzuarve kanë filluar me datën 16 

qershor 2014, ndërkaq për pjesën e dytë kanë filluar me datën 11 janar 2016. Prokuroria 

Speciale ka ngritur aktakuzë më 14 qershor 20169, ndërkaq shqyrtimi fillestar ka filluar 

më 21 tetor 2016. Ky shqyrtim është shtyrë për mungesë të një të akuzuari10. Edhe një 

shtyrje tjetër ka ndodhur për shkak të mosdorëzimit të provave avokatëve mbrojtës11. Me 

5 gusht 2017, Gjykata Themelore në Prishtinë refuzoi kundërshtimet e mbrojtësve12 lidhur 

me aktakuzën, ndërkaq në nëntor të 2017 Gjykata e Apelit e ktheu në rivendosje çështjen 

e kundërshtimit të aktakuzës13. Me 26 shkurt të vitit 2018, Gjykata Themelore e veçoi 

procedurën në tri pjesë.

9 Ngritja e aktakuzës: http://kallxo.com/aktakuze-ndaj-ferid-aganit-dhe-63-personave-te-tjere/
10 http://kallxo.com/gjykimi-per-stentat-ne-sallen-e-konferencave/
11 http://kallxo.com/vetem-1-minute-pamje-nga-gjykimi-ne-rastin-stenta/
12http://kallxo.com/gjykata-nuk-e-hedh-poshte-rastin-stenta/
13http://kallxo.com/rasti-stenta-kthehet-ne-rivendosje/
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http://kallxo.com/aktakuze-ndaj-ferid-aganit-dhe-63-personave-te-tjere/
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http://kallxo.com/vetem-1-minute-pamje-nga-gjykimi-ne-rastin-stenta/
http://kallxo.com/gjykata-nuk-e-hedh-poshte-rastin-stenta/
http://kallxo.com/rasti-stenta-kthehet-ne-rivendosje/
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Gjetjet: 
646 ditë apo 1 vjet 9 muaj e 9 ditë -  kanë kaluar nga koha kur është ngritur aktakuza dhe 

ende nuk është kaluar në shqyrtim gjyqësor lidhur me këtë rast

1376 ditë apo 3 vjet 9 muaj e 7 ditë -  Kanë kaluar qëkur ka filluar hetimi lidhur me këtë 

rast, ndërsa shqyrtimi kryesor nuk ka filluar ende

9 seanca janë mbajtur lidhur me këtë rast, ndërsa ende nuk është kaluar në shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata e Apelit ka kthyer rastin në rivendosje për arsye se ka gjetur se seanca fillestare 

ku janë deklaruar të akuzuarit lidhur me akuzat është shoqëruar me shkelje për shkak se 

gjyqtarja Shadije Gërguri ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar pa praninë e mbrojtësve 

të të akuzuarve. Në të vërtetë, në momentin kur i akuzuari Afrim Poniku ka deklaruar para 

gjykatës se kërkon mbrojtje ligjore sepse nuk ka mundësi të paguajë avokat, gjyqtarja 

Shadije Gërguri ka vazhduar seancën edhe pse është dashur ta ndërpresë atë për të 

vendosur lidhur me kërkesën e të akuzuarit. 

Lënda “Siguria”, PKR.nr.18/15,  Gjykata Themelore 
Prishtinë

Lidhur me këtë rast akuzohen 7 persona lidhur me tenderin për sigurimin fizik të objekteve 

të KEK-ut, në këtë rast ndër të akuzuarit janë edhe drejtori i KEK-ut, Arben Gjukaj, ish-kreu i 

OShP-së, Hysni Hoxha, ish-kryetari i Skenderajt Sami Lushtaku. 

Vlera e tenderit në lidhje me dhënien e të cilit akuzohen të pandehurit ishte rreth 6 

milionë euro.

Gjyqtari i çështjes është gjyqtari Beqir Kalludra, por para transferimit të lëndës prej 

EULEX-it tek vendorët, këtë lëndë e ka gjykuar gjyqtari Vladimir Micula. Ndërsa, prokuror i 

kësaj çështjeje është prokurori i EULEX-it, Danilo Ceccarelli.

Grafiku 5. Historiku i trajtimit të lëndës “Siguria”

Pasi që Gjykata Themelore e Prishtinës refuzoi kundërshtimet e mbrojtjes ndaj 

aktakuzës, Gjykata e Apelit pranoi pjesërisht kundërshtimet duke gjetur se aktakuza ishte 

ngritur pas afatit të hetimeve. Me 9 shtator 2015, prokurori parashtroi ankesë në Gjykatën 

Supreme të Kosovës ndaj vendimit të Apelit dhe Supremja ndryshoi aktvendimin e Apelit.
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Shqyrtimi 
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Pas shkurtit të vitit 2016 (kur seanca fillestare fillon rishtazi) e deri në qershor të vitit 

2016, janë mbajtur 16 seanca lidhur me këtë rast nga trupi gjykues i EULEX-it.

Pas 16 seancave të mbajtura, Këshilli Gjyqësor i Kosovës aprovoi kërkesën e EULEX-it 

për transferimin e lëndës te vendorët.

Në nëntor të vitit 2016, Gjykata Kushtetuese e Kosovës vendosi lidhur me kërkesat e 

parashtruara nga mbrojtja në lidhje me  afatin e ngritjes së aktakuzës dhe i refuzoi këto 

kërkesa.

Pas vendimit të Kushtetueses, në dy raste është shtyrë seanca e paraparë, për shkak se 

avokatët mbrojtës kanë pasur angazhime të tjera. Ndërsa në një rast tjetër, seanca është 

shtyrë me kërkesë të prokurorit të EULEX-it, Danilo Ceccareli.

Në nëntor të vitit 2017 rifilloi gjykimi nga gjykatësi vendor, por që seanca e paraparë 

për 19 dhjetor të atij viti u shty për shkak të gjendjes shëndetësore të të akuzuarit Sami 

Lushtaku14

Seanca e vetme në vitin 2018 është shtyrë për shkak të afatores15 sepse sipas gjykatës, 

në afatoren e vitit 2017 data 19 shkurt nuk ka figuruar ditë pushimi dhe vetëm pasi e kanë 

pranuar afatoren e vitit 2018 e kanë kuptuar.

“Gjetjet”: 
20 dëshmitarët e dëgjuar lidhur me këtë rast nga trupi gjykues me përbërje të EULEX-it 

duhet të dëgjohen përsëri pas transferimit të lëndës.

1,162 ditë apo 3 vjet 2 muaj e 7 ditë –  kanë kaluar nga koha kur është ngritur aktakuza 

dhe ende gjykimi është në fillim të shqyrtimit gjyqësor

16 seanca  ku janë dëgjuar dëshmitarët duhet të përsëriten

5 seanca  janë shtyrë për arsye të ndryshme lidhur me këtë rast 

1 seancë   gjykimi është shtyrë për shkak të afatores

Lënda “Shmangie nga Tatimi” - PKR.nr. 658/15, 
Gjykata Themelore Prishtinë 

Të akuzuar në lidhje me këtë rast janë Blerim Sinani, Skender Sinani, Samir Sinanaj, Isa 

Dërguti, Sabit Sogojeva, Enver Hasani dhe Mentor Emini, ndërsa sipas aktakuzës dëmi i 

shkaktuar është rreth 4 milionë euro.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ngriti aktakuzë kundër Blerim, Fatmir e 

Skender Sinanit, Samir Sinanaj, Isa Dërgutit, Sabit Sogojevas, Enver Hasanit dhe Mentor 

Eminit. Më vonë, për të akuzuarin Fatmir Sinani, Gjykata Themelore në Prishtinë veçoi 

procedurën.

Me pretendimin se të akuzuarit kanë vepruar ndër vite si grup i organizuar kriminal me 

qëllim që vetit t’i sjellin pasurim të drejtpërdrejtë financiar, tetë të akuzuarit që nga nëntori 

i vitit 2015 po përballen me akuzat e prokurorisë.

Në bazë të aktakuzës, tetë të akuzuarit janë marrë vesh që fillimisht t’i regjistrojnë 

bizneset e tyre. Disa nga këto biznese sipas prokurorisë janë fiktive.

Në trupin gjykues të këtij rasti ishte gjyqtari Elmaz Zenuni, i cili pas 22 seancave të 

14 http://kallxo.com/gjendja-shendetesore-e-lushtakut-shtyn-gjykimin-per-tenderin-e-kek-ut/
15“Afatore” – Në rastin konkret të arsyetimit bëhet fjalë për një notes me kalendar i cili u jepet 
gjyqtarëve nga KGJK-ja.

http://kallxo.com/gjendja-shendetesore-e-lushtakut-shtyn-gjykimin-per-tenderin-e-kek-ut/
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mbajtura, kishte kërkuar të rikthehej në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Kjo kërkesë e tij u 

miratua nga KGjK-ja dhe lënda i është caktuar gjyqtarit Hamdi Ibrahimi. Tani pritet rifillim i 

tërë procesit gjyqësor, duke i hedhur poshtë 22 seanca të  mbajtura. Ndërsa, prokuror është 

Faik Halilaj.

Grafiku 6. Historiku i trajtimit të lëndës “Shmangia nga Tatimi”

Gjetjet: 
854 ditë apo 2 vjet 4 muaj e 3 ditë kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës, ndërsa gjykimi 

është ende në fazën fillestare të shqyrtimit kryesor 

3 muaj e 20 ditë pas ngritjes së aktakuzës është mbajtur shqyrtimi fillestar

22 seanca janë mbajtur para se gjyqtari Elmaz Zenuni të kërkojë të rikthehet në Gjykatën 

Themelore në Ferizaj dhe kërkesa e tij të aprovohet nga KGjK-ja. Lënda në ndërkohë i është 

ndarë në punë gjyqtarit Hamdi Ibrahimi.

2 dëshmitarë janë dëgjuar në seancat e mbajtura.

3 herë është shtyrë seanca - Më 13 tetor 2016 për mungesë të të akuzuarit Skender 

Sinani. Më 7 nëntor 2016 është shtyrë përsëri në mungesë të ekspertit financiar Selman 

Berisha. Më 19 mars 2018 është shtyrë në mungesë të avokates Emine Bajrami - Statovci16.

Procesi duhet të fillojë që nga fillimi dhe dëshmitarët duhet të dëgjohen përsëri.

Lënda “Apeli” - PKR.338/16, Gjykata Themelore 
Prishtinë

Në këtë rast të akuzuar janë ish-kryetari i Gjykatës së Apelit, Salih Mekaj që akuzohet për 

keqpërdorim të detyrës zyrtare si dhe tre persona tjerë që akuzohen për vepra tjera.

Ky gjykim qysh nga faza fillestare ishte zhvilluar prapa dyerve të mbyllura me kërkesë 

të mbrojtjes, ndërsa me mbylljen e seancës ishte pajtuar edhe prokuroria.

Gjyqtari i çështjes është gjyqtari Shashivar Hoti, ndërsa prokuror është prokurorja Drita 

Hajdari.

16 http://kallxo.com/shtyhet-gjykimi-shenjestruar-per-liberalizim-te-vizave/
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Grafiku 7. Historiku i trajtimit të lëndës “Apeli”

Pas ngritjes së aktakuzës është shtyrë dy herë shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimi i dytë. 

Shqyrtimi fillestar i datës 20 tetor 2016 është shtyrë për shkak se nuk është sjellë nga 

paraburgimi i akuzuari17. Ndërsa, shqyrtimi i dytë i datës 30 janar 2017 është shtyrë për 

shkak të mungesës së njërit nga të akuzuarit. 

Pas kërkesës së mbrojtjes për hedhje të aktakuzës, Gjykata Themelore refuzoi 

kundërshtimet e mbrojtjes, ndërsa Apeli e anuloi vendimin e themelores dhe e ktheu 

rastin në rivendosje. Pas Apelit, Gjykata themelore refuzoi për herë të dytë kërkesat dhe 

kundërshtimet e mbrojtjes. Gjykata e Apelit e liroi nga njëra prej akuzave për keqpërdorim 

Salih Mekajn, ndërsa e vërtetoi pjesën tjetër të aktvendimit të Themelores. 

Rasti i Salih Mekajt shkoi në Gjykatën Supreme sipas kërkesës për mbrojtje të 

ligjshmërisë të paraqitur nga prokuroria18. Seanca e fundit në këtë lëndë është planifikuar 

të mbahet me 19 janar 2018, por është shtyrë për shkak se Gjykata Supreme nuk ka 

vendosur ende për kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe se nuk ka qenë prezent njëri 

nga të akuzuarit e rastit.

Gjetjet: 
975 ditë apo 2 vjet 8 muaj e 1 ditë -  kanë kaluar nga koha kur ishte arrestuar Salih Mekaj 

dhe ende nuk ka filluar shqyrtimi gjyqësor

661  ditë apo 1 vjet 9 muaj e 23 ditë - kanë kaluar nga koha e ngritjes së aktakuzës dhe 

ende nuk është filluar shqyrtimi gjyqësor

3 seanca - janë shtyrë deri më tani për shkak të mungesës së të akuzuarve

109 ditë apo 3 muaj e 19 ditë - kanë kaluar qëkur është parashtruar kërkesa për mbrojte të 

ligjshmërisë në Gjykatën Supreme të Kosovës 

Lënda “FAN” - PKR.734/15; Gjykata Themelore 
Prishtinë

Në këtë rast i akuzuar është deputeti Naser Osmani, i cili akuzohet për keqpërdorim të 

detyrës zyrtare. Së bashku me të, të akuzuar janë edhe Bahri Shabani, Shkelzen Lluka, 

Naim Avdiu, Melita Ymeraga, Adrian Kelmendi si dhe Agim Deshishku.

17 http://kallxo.com/mbyllen-seancat-ndaj-sali-mekajt/
18 http://kallxo.com/rasti-salih-mekajt-shkon-ne-supreme/
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Lënda është në procedurën e shqyrtimit gjyqësor me dëgjimin e dëshmitarëve, ndërsa 

kanë mbetur të dëgjohen edhe dy dëshmitarë.

Kryetar i trupit gjykues është gjyqtari Shashivar Hoti, ndërsa lëndën e përfaqëson 

prokurorja Fikrije Fejzullahu.

Grafiku 8. Historiku i trajtimit të lëndës “FAN”

Prej ngritjes së aktakuzës me 23 dhjetor 2015, deri me 4 prill 2016, nuk është mbajtur 

seanca fillestare për shkak se është shtyrë tri herë. Në janar të vitit 2016 u shty seanca 

fillestare për shkak të vdekjes së njërit nga avokatët19, ndërsa dy herë të tjera u shty seanca 

për shkak të prokurorit20.

Pas shqyrtimit të dytë, gjatë tërë vitit 2017 janë shtyrë katër seanca të parapara për t’u 

mbajtur. Në një rast, seanca është shtyrë për shkak të mungesës së të akuzuarës Melita 

Ymeraga21, ndërsa në rastin tjetër është shtyrë seanca në mungesë të të akuzuarve Naser 

Osmani e Bahri Shabani, avokatit Besnik Berisha si dhe anëtarit të trupit gjykues Beqir 

Kalludra.

Seancat e 11 shtatorit dhe 16 tetorit të vitit 2017 janë shtyrë me kërkesën e të akuzuarit 

Naser Osmani22, respektivisht, në mungesë të kryetarit të trupit gjykues, gjyqtari Shashivar 

Hoti.

Gjetjet: 
7 seanca – janë shtyrë që nga ngritja e aktakuzës si dhe përgjatë zhvillimit të shqyrtimit 

gjyqësor

824 ditë apo 2 vjet, 3 muaj e 3 ditë - kanë kaluar që nga ngritja e aktakuzës, rast ky i cili 

ende është në shqyrtim gjyqësor.

19  http://kallxo.com/seanca-ndaj-deputetit-shtyhet-per-vdekje-te-avokatit/ 
20 http://kallxo.com/naser-osmani-para-gjyqit/ 
21 http://kallxo.com/shtyhet-gjykimi-ndaj-naser-osmanit-dhe-te-tjereve/ 
22 http://kallxo.com/seanca-shtyhet-kerkesen-e-te-akuzuarit-naser-osmani/ 
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Lënda “KEDS” - Pkr.nr.577/15, Gjykata Themelore 
Prishtinë  

Të akuzuar në këtë proces gjyqësor janë tre persona (fillimisht ishin katër, por njëri nga të 

akuzuarit ka vdekur). 

Të akuzuarit në këtë gjykim janë Vjollca Ajvazi, Drita Hamiti dhe Avni Alidemaj.

Ajvazi e Alidemaj, zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (MTI), po akuzohen 

për keqpërdorim të detyrës lidhur me njehsorët elektrikë “Kohler”, përderisa Hamiti 

akuzohet për ndihmë në kryerje së kësaj vepreje penale.

Pjesë e aktakuzës në këtë rast ishte edhe Blerim Sokoli që akuzohej se “si drejtor 

i Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në 

bashkëveprim dhe duke shfrytëzuar detyrën zyrtare me dashje tejkaloi kompetencat e veta 

duke u mundësuar palëve të interesit KEDS dhe ‘Kohler’ të përfitojnë dobi kundërligjshëm”.

Kryetar i trupit gjykues është gjyqtari Shashivar Hoti, ndërsa aktakuzën e përfaqëson 

prokurori Hivzi Bajraktari.

Grafiku 9. Historiku i trajtimit të lëndës “KEDS”

Në këtë gjykim, pas shqyrtimit fillestar të datës 27 nëntor 2015, 5 herë është shtyrë 

seanca, në tri raste me kërkesë të avokatëve mbrojtës23 dhe në një rast për mungesë të një 

të akuzuari24. 

Gjetjet: 
899 ditë apo 2 vjet e 5 muaj e 17 ditë kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës

5 herë është shtyrë ky gjykim për shkak të arsyeve të ndryshme 

3 herë shqyrtimi është shtyrë pas kërkesës së avokatit 

20 dëshmitarë janë propozuar të dëgjohen 

14 të dëmtuar si dhe 2 ekspertë priten të dëshmojnë 

23 http://kallxo.com/avokati-mungon-ne-gjykimin-per-njehsoret-kohler/
24 http://kallxo.com/shtyhet-seanca-per-njehsoret-kohler/
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Lënda “Detyrimi“ - Pkr.nr. 458/16; Gjykata Themelore 
Prishtinë 

Në lidhje me këtë rast Arben Bashota, Osman Bajrami dhe Sylejman Bajrami, akuzohen për 

krim të organizuar lidhur me veprën penale detyrim.

Sipas aktakuzës, të akuzuarit nga viti 2004 së bashku me Ruzhdi Shaqirin të njohur 

si “Baksi” (i vrarë në gusht të vitit 2014) kanë bërë presione të vazhdueshme ndaj disa të 

dëmtuarve që ta lirojnë pronën në sipërfaqe prej 10.12.53 hektarë që gjendet në Fushë-

Kosovë, rrugës për në Prishtinë.

Sipas aktakuzës së përpiluar nga prokurorja Merita Bina-Rugova, pala e dëmtuar, në 

këtë rast, pronën kontestuese e kishte marrë në shfrytëzim për 10 vjet nga KBI Ndërmarrja 

Shoqërore “Bujqësia”.

Gjyqtari i çështjes është gjyqtari Arben Hoti, ndërsa prokurore është Merita Bina – 

Rugova.

Grafiku 10. Historiku i trajtimit të lëndës “Detyrimi”

Gjetjet: 
592 ditë apo 2 vjet e 3 muaj e 7 ditë - kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës e deri më tani 

në këtë lëndë

67 ditë apo 2 muaj e 6 ditë -  kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës deri në shqyrtimin 

fillestar 

9 seanca janë mbajtur lidhur me këtë rast deri më tani

9 dëshmitarë janë dëgjuar në seancat e mbajtura

Asnjë  - seancë nuk është shtyrë lidhur me këtë rast 

Lënda  “Gjykimi i Drejtorit Gjeneral të “HIB Petrol”  
PKR.385/15; Gjykata Themelore Prishtinë

Në këtë rast i akuzuar është Kujtim Bucaliu dhe HIB Petrol Sh.p.k për shkak të veprës 

penale mashtrim konform nenit 335, par. 5 lidhur me par. 3 dhe 1 të KPRK-së, dhe veprës 

penale mashtrim i blerësve konform nenit 299, par.1 të KPRK-së.

Kjo lëndë është në procedim e sipër, gjendet në fazën e marrjes në pyetje të ekspertit 

- përfaqësuesit të laboratorit testues “Kosova Lab”, e cila seancë do të mbahet në muajin 
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maj të këtij viti.

Kryetar i trupit gjykues në këtë lëndë është gjyqtari Rrustem Begolli, ndërsa aktakuzën 

e përfaqëson prokurori Atdhe Dema.

 

Grafiku 11. Historiku i trajtimit të lëndës “Gjykimi i drejtorit gjeneral të “HIB Petrol”

GJETJET
102 ditë apo 3 muaj e 10 ditë - kanë kaluar që nga ngritja e aktakuzës e deri në mbajtjen e 

shqyrtimit fillestar

405 ditë apo 1 vjet, 1 muaj e 9 ditë - kanë kaluar që nga parashtrimi i kallëzimit penal e 

deri në ngritjen e aktakuzës

Lënda “Ish-Sekretari i Përhershëm i Ministrisë së 
Shëndetësisë” - PKR.382/15 – Gjykata Themelore 
Prishtinë

Në këtë rast i akuzuar është ish-sekretari i përhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir 

Tolaj, i cili akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Së bashku me të, të akuzuar janë 

edhe Zenel Kuqi, Bekim Fusha, Valentina Haxhija-Pacolli, Florije Tahiri si dhe Remzije 

Thaçi.
Ky rast është në fazën e administrimit të provave në shqyrtimin gjyqësor.

Kryetare e trupit gjykues është gjyqtarja Valbona Musliu-Selimaj, ndërsa lëndën e 

përfaqëson prokurorja Florie Shamolli.

Grafiku 12. Historiku i trajtimit të lëndës “Ish-sekretari i përhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë”
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Pas ngritjes së aktakuzës me datën 6 korrik 2015, në një rast është shtyrë seanca 

fillestare. Në një rast, seanca është shtyrë për shkak se avokatët kanë deklaruar se nuk 

janë pajisur me të gjitha shkresat e lëndës25. Dhe në rastin e dytë, seanca është shtyrë për 

shkak se munguan i akuzuari Ilir Tolaj dhe disa nga të akuzuarit e tjerë.

Me 6 shkurt të vitit 2016 u veçua procedura ndaj dy biznesmenëve Arion Lleshi e 

Shpend Agani, të cilët lidhën marrëveshje për pranim fajësie26. Pas shqyrtimit të dytë të 27 

shkurtit 2016, deri me 20 shkurt 2018 janë shtyrë seancat shtatë herë. Në tre raste, seanca 

është shtyrë për shkak të prokurorit27,28,29. Në një rast, seanca është shtyrë për shkak 

se ka munguar e akuzuara Valentina Haxhijaj30 dhe në tri raste të tjera për mungesë të 

ekspertëve31, ose mungesës së ekspertizës në shkresat e lëndës.

Gjetjet: 
198 ditë apo 6 muaj e 14 ditë – kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës dhe mbajtja e 

shqyrtimit fillestar

9 seanca – janë shtyrë që nga ngritja e aktakuzës si dhe përgjatë zhvillimit të shqyrtimit 

gjyqësor

2265 ditë apo 6 vjet, 2 muaj e 14 ditë – kanë kaluar që kur ishte arrestuar i Ilir Tolaj, rast 

ky i cili ende është në shqyrtim gjyqësor

Lënda “Inspektori” - Pkr.nr. 24/17; Gjykata Themelore 
Prishtinë

Në këtë rast në cilësinë e të akuzuarit është Muhamet Binaku, i cili akuzohet se në shtator 

2016, në cilësinë e  kryeinspektorit të Regjionit të Prishtinës pranë inspektoratit të Punës në 

Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka kërkuar ryshfet.

Grafiku 13. Historiku i trajtimit të lëndës “Inspektori”

25 http://kallxo.com/ilir-tolaj-edhe-sot-ne-banken-e-te-akuzuarve/ 
26 http://kallxo.com/dy-biznesmene-do-ti-kthejne-buxhetit-te-shtetit-402-228-euro/ 
27 http://kallxo.com/mungon-prokurori-shtyhet-gjyqi-ndaj-tolajt/ 
28 http://kallxo.com/mungojne-palet-deshton-seanca-e-gjykimit-per-korrupsion/ 
29 http://kallxo.com/shtyhet-seanca-ne-rastin-e-ilir-tolajt/ 
30 http://kallxo.com/shtyhet-gjykimi-ilir-tolajt/ 
31 http://kallxo.com/eksperti-vales-nuk-shkon-ne-gjykimin-e-ilir-tolajt/ 
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http://kallxo.com/dy-biznesmene-do-ti-kthejne-buxhetit-te-shtetit-402-228-euro/
http://kallxo.com/mungon-prokurori-shtyhet-gjyqi-ndaj-tolajt/
http://kallxo.com/mungojne-palet-deshton-seanca-e-gjykimit-per-korrupsion/
http://kallxo.com/shtyhet-seanca-ne-rastin-e-ilir-tolajt/
http://kallxo.com/shtyhet-gjykimi-ilir-tolajt/
http://kallxo.com/eksperti-vales-nuk-shkon-ne-gjykimin-e-ilir-tolajt/
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Gjetjet: 
424 ditë apo 1 vjet e 2 muaj - kanë kaluar nga koha e ngritjes së aktakuzës dhe ende nuk 

është filluar shqyrtimi gjyqësor 

1 seancë -  është shtyrë për shkak të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë 

Lënda “UP” - Pkr.nr. 432/15, Gjykata Themelore 
Prishtinë

Lidhur me këtë lëndë akuzohen ish-rektori i Universitetit të Prishtinës, Enver Hasani, ish 

zyrtari i prokurimit në Universitetin e Prishtinës, Hakif Veliu si dhe Drejtori i Institutit për 

Studime Ndërkombëtare, Albert Rakipi.

Aktakuza i ngarkon ata për veprën penale të mashtrimit në detyrë lidhur me kontratën 

për përkthimin e librave nga gjuha angleze në gjuhën shqipe për nevojat e Universitetit të 

Prishtinës.

Rasti aktualisht është në Gjykatën e Apelit pasi që Gjykata Themelore në Prishtinë ka 

dhënë vendimin e saj.

Këtë rast e gjykoi Arben Hoti ( Më parë Afërdita Bytyqi), ndërsa prokurore është Drita 

Hajdari.

Grafiku 14. Historiku i trajtimit të lëndës “UP”

Gjetjet: 
130 ditë apo 4 muaj e 8 ditë -  kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës deri në deklarimin e të 

akuzuarve në shqyrtim fillestar

801 ditë apo 2 vjet 8 muaj e 18 ditë -  janë dashur që nga ngritja e aktakuzës deri në 

shpalljen e aktgjykimit në shkallë të parë 

92 ditë apo fiks 3 muaj -  janë dashur nga shpallja e aktgjykimit deri në mbërritjen e 

lëndës në Gjykatën e Apelit 

209 ditë apo 6 muaj e 25 ditë – kanë kaluar nga koha kur është shpallur aktgjykimi në 

Gjykatën Themelore dhe ende nuk kemi aktgjykim nga Apeli 

314 ditë apo 10 muaj e 10 ditë  - nuk është mbajtur asnjë seancë në këtë (20 maj 2016 – 

30 mars 2017).

3 Seanca të këtij rasti janë shtyrë për arsye të mungesës së të akuzuarit, prokurores dhe 

dëshmitarit. 
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Lënda “OSHP” - Pkr.nr.  679/14, Gjykata Themelore 
Prishtinë 

Në lidhje me këtë rast akuzoheshin katër persona, Hysni Hoxha, Hysni Muhadri, 

Arsim Robelli dhe Veton Fetahu.

Sipas prokurorisë, të pandehurit Hysni Hoxha dhe Hysni Muhadri, më datën 20 

qershor 2013, në Prishtinë, në cilësinë e personave zyrtarë, duke shfrytëzuar detyrën 

apo autoritetin zyrtar me dashje direkte dhe me qëllim që të përfitojë çfarëdo dobie 

kompania “Conex Group”, sh.p.k. Prishtinë, në aktivitetin e prokurimit “Ndërtimi 

i Lokaleve Afariste në Qytezën Pejton”, të iniciuar nga autoriteti kontraktues – 

Ndërmarrja Publike Banesore në Prishtinë, i kanë tejkaluar kompetencat e tyre, si dhe 

nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare të tyre.

Gjyqtar i kësaj çështjeje është Arben Hoti, por më parë ishte gjyqtari Florent 

Latifaj. Ndërsa, prokuror është prokurori Sylë Hoxha, por më parë ishte prokurori 

Admir Shala.

Grafiku 15. Historiku i trajtimit të lëndës “OSHP”

Gjetjet: 
1089 ditë apo 2 vjet e 11 muaj e 23 ditë – kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës e deri 

në shpalljen e aktgjykimit në shkallë të parë

2 prokurorë dhe 2 kryetarë të trupit gjykues janë ndërruar në këtë rast

3 muaj e 3 ditë i janë dashur Gjykatës Themelore të Prishtinës t’u dërgojë 

aktgjykimin me shkrim palëve32

2 seanca janë shtyrë lidhur me këtë rast, njëra për shkak të prokurorit Sylë Hoxha e 

tjetra për shkak të të akuzuarit Hysni Hoxha. 

32 Sipas përgjigjes së prokurorit Sylë Hoxha dhënë përmes telefonit BIRN-it.
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Lënda “Kontrabandë me Ar dhe Argjend” - P.nr. 
137/18, Gjykata Themelore në Ferizaj, Dega Kaçanik

 

34 persona fizikë janë të akuzuar nga Prokuroria Themelore në Ferizaj për veprat penale 

kontrabandë me mallra, shmangie nga tatimi, tregti e ndaluar dhe për veprën penale blerje, 

pranim ose fshehje e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale.

Sipas aktakuzës, 12 nga të akuzuarit, akuzohen për veprën penale kontrabandë me 

mallra dhe shmangie nga tatimi, pasi që nga Turqia në Kosovë, përmes pikës doganore të 

Hanit të Elezit kanë bartur fshehurazi mallra si ar dhe argjend, duke iu shmangur kështu 

doganës në vlerë të përgjithshme prej 243,275.39 eurove.

Për 12 të akuzuar rëndon akuza për tregti të ndaluar, ndërsa për pjesën tjetër rëndon 

akuza për Blerje, pranim ose fshehje të sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale.

Gjyqtar në këtë çështje penale është gjyqtari Shabi Idrizi, ndërsa prokuror është 

prokurori Valdet Avdiu. 

Grafiku 16. Historiku i trajtimit të lëndës “Kontrabandë me ar dhe argjend”

Në këtë lëndë, pas aktvendimit për fillimin e hetimeve, prokuroria ka zgjeruar hetimet 

plot katër herë (22 shkurt, 3 maj, 26 maj dhe 6 shtator 2016).

Gjetjet
1 vit e 11 muaj e 17 ditë – që prej aktvendimit për fillimin e hetimeve dhe ngritjes së 

aktakuzës

65 ditë – që nga koha e ngritjes së aktakuzës deri te shqyrtimi fillestar (i cili është caktuar 

për 17 prill 2018)

Asnjë – seancë e mbajtur deri më tash
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Lënda “Autoriteti - Projekti” - PKR.220/17, Gjykata 
Themelore Prishtinë

Në këtë rast, aktualisht të akuzuar janë ish-drejtori i prokurimit në Ministrinë e Arsimit, 

Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), Xhemajl Buzuku dhe Afrim Demiri, drejtor i 

Kompanisë “Alb-Architect”.

Pjesë e këtij procesi gjyqësor në cilësinë e të akuzuarve për veprën penale 

keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, ishte edhe ish- ministri i MAShT- it, 

Ramë Buja, si dhe ish- sekretari i përgjithshëm në të njëjtën ministri, Xhavit Dakaj, 

por që më pas, gjykatësi Valon Kurtaj, kishte aprovuar kërkesën e mbrojtjes për 

hedhje të aktakuzës.

Në këtë proces gjyqësor, i akuzuari Buzuku ngarkohet me veprën penale keqpërdorim i 

pozitës apo autoritetit zyrtar, derisa i akuzuari Demiri ngarkohet me atë të mashtrimit.

Aktakuza ndaj Buzukut dhe Demirit ka të bëjë me tenderin “Mbikëqyrja Profesionale e 

Objekteve Kapitale të Ndërtuara nga MASHT”, për të cilin në vitin 2009 ishte lidhur kontratë 

me kompaninë “Alb-Architect”.

Kryetari i trupit gjykues është gjykatësi Arben Hoti, ndërsa ende nuk dihet kush do ta 

përfaqësojë këtë lëndë.

Grafiku 17. Historiku i trajtimit të lëndës “Autoriteti-Projekti”

KALLXO.com raportoi se për ngritjen e kësaj aktakuze, Zyra për Informim e Prokurorisë 

Speciale të Kosovës nuk lëshoi komunikatë33

Në shqyrtimin e dytë të datës 11 prill 2017 u kërkua hedhja e aktakuzës nga mbrojtja34

Me 28 prill të të njëjtit vit, Gjykata Themelore në Prishtinë aprovoi pjesërisht 

kundërshtimet dhe kërkesat e mbrojtjes për hedhjen e aktakuzës, kështu duke pushuar 

procedurën penale ndaj ish- ministrit të MAShT- it, Ramë Bujës, si dhe ish-sekretarit të 

kësaj ministrie, Xhavit Dakaj35. 

Ndërsa më 29 maj Gjykata e Apelit të Kosovës ka refuzuar si të pabazuar ankesën e 

prokurorit special Ali Rexha, si dhe mbrojtjes së të akuzuarve Xhemajl Buzuku e Afrim 

Demiri, të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Ky vendim 

i shkallës së dytë vërtetoi hedhjen e aktakuzës ndaj Bujës dhe Dakajt, ndërsa vërtetoi 

33 http://kallxo.com/pse-u-fsheh-aktakuza-ndaj-rame-bujes/
34 http://kallxo.com/kundershtohet-aktakuza-ne-rastin-e-ish-ministrit-buja/
35 http://kallxo.com/gjykata-prokuroria-nuk-ofroi-prova-ndaj-rame-bujes/
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aktakuzën për Buzukun e Demirin.

Me 20 janar 2018 u suspendua prokurori special Ali Rexha, i cili kishte ngritur këtë 

aktakuzë dhe po e përfaqësonte atë në gjykatë36. Që prej kësaj dite, ende nuk dihet se kush 

do të përfaqësojë aktakuzën në këtë lëndë. 

Gjetjet
298 ditë apo 9 muaj e 23 ditë -  kanë kaluar nga koha kur Gjykata e Apelit të Kosovës ka 

marrë vendim lidhur me ankesat e palëve në procedurë të parashtruara ndaj vendimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë.

501 ditë apo 4 muaj e 16 ditë - kanë kaluar nga momenti i ngritjes së aktakuzës dhe ende 

nuk ka filluar shqyrtimi gjyqësor

Lënda “Kontrata” - Pkr.220/17, Gjykata Themelore, 
Prishtinë

Në këtë proces gjyqësor Xhavit Dakaj dhe Milot Vokshi akuzohen se duke i tejkaluar 

kompetencat e tyre, në dhjetor të vitit 2014 me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore 

për vete apo persona tjerë në mënyrë të kundërligjshme kishin lidhur marrëveshje të 

mirëkuptimit mes institucionit ku punonin, përkatësisht mes MAShT-it dhe Gjykatës 

Kushtetuese, me qëllim të shfrytëzimit të kontratës publike kornizë nga ana e MAShT-it për 

shfrytëzimin operatorit ekonomik ‘Grafo- Loni’ për të furnizuar MAShT- in me mall.

Me lidhjen e kësaj kontrate Prokuroria Speciale pretendon se operatorit ekonomik në 

fjalë i janë sjellë përfitime në vlerë prej 31,612.60 eurove, për të cilën shumë prokuroria 

pretendon se është dëmtuar buxheti i shtetit të Kosovës.

Rasti i Xhavit Dakajt dhe Milot Vokshit me vendim të Apelit ishte kthyer në rigjykim.

I akuzuari Dakaj në shkallën e parë ishte shpallur fajtor për keqpërdorimi të pozitës 

zyrtare dhe cenimi i barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike në bashkëkryerje, me 

dënim unik në kohëzgjatje prej 10 muajve burgim.

Për të njëjtat vepra penale, i akuzuari Vokshi ishte dënuar me dënim unik në 

kohëzgjatje prej 6 muajve burgim.

Pjesë e kësaj aktakuze ishin edhe Xhemajl Buzuku, Fehmi Zylfiu e Bukurije Borovci.

Kryetar i trupit gjykues në këtë lëndë është gjykatësi Vehbi Kashtanjeva, ndërsa 

aktakuzën e përfaqëson prokurori special Faik Halili.

Grafiku 18. Historiku i trajtimit të lëndës “Kontrabandë me ari dhe argjend”

36 http://kallxo.com/suspendohet-prokurori-ali-rexha/
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Me 30 dhjetor të vitit 2016 Gjykata Themelore në Prishtinë dënoi Xhavit Dakajn 

me 10 muaj burgim efektiv, ndërsa me 6 muaj burgim efektiv Milot Vokshin. Ndërkaq, 

ndaj zyrtarit Xhemajl Buzuku, gjykata ka shpallur aktgjykim lirues në mungesë të 

provave. Pjesë e këtij procesi gjyqësor kanë qenë edhe Fehmi Zylfiu dhe Bukurije 

Borovci, ndaj të cilëve gjykata shpalli aktgjykim refuzues, pasi që prokurori në fjalën 

përfundimtare u tërhoq nga ndjekja penale për këta të dy.

Ndërsa me 19 qershor të vitit 2017, Gjykata e Apelit refuzoi si të pabazuar 

ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për pjesën liruese të 

aktgjykimit, përkitazi me të akuzuarin Xhemajl Buzuku. Gjykata e Apelit aprovoi 

ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve Xhavit Dakaj dhe Milot Vokshi, kështu duke 

anuluar vendimin e Gjykatës themelore dhe duke e kthyer çështjen penale në 

rigjykim.

Në tetor të vitit 2017, gjykatësi Valon Kurtaj u zgjodh drejtor i Akademisë së 

Drejtësisë dhe në të njëjtin muaj u ndërrua kryetari i trupit gjykues. Gjykatësi kryesues 

aktual Vehbi Kashtanjeva, bëri të ditur se shqyrtimi gjyqësor fillon rishtas për shkak 

të ndërrimit të kryetarit të trupit gjykues.

Në janar të vitit 2018 u mbajt shqyrtimi gjyqësor, në të cilin tre ekspertë 

financiarë elaboruan ekspertizat e tyre financiare të përpiluara lidhur me këtë proces 

gjyqësor. Për shkak të ekspertizave kundërthënëse, Gjykata Themelore në Prishtinë 

lëshoi urdhëresë për kryerjen e të ashtuquajturës super- ekspertizë financiare nga 

grupi i ekspertëve financiarë të Fakultetit Ekonomik37.

Gjetjet
171 ditë apo 5 muaj e 20 ditë - kanë kaluar nga koha kur është bërë shpallja e 

aktgjykimit, deri në kohën kur Gjykatës së Apelit  ka marrë vendim për kthimin e 

lëndës në rigjykim

815 ditë apo 2 vjet e dy muaj dhe 23 ditë - kanë kaluar nga koha kur është ngritur 

aktakuza, e deri më sot dhe ende nuk është marrë një aktgjykim i plotfuqishëm

Lënda “Kryetari i Dragashit” - Pkr. 10/18 (Pkr. 
131/16 para se të kthehet në rigjykim), Gjykata 
Themelore Prizren

Si pjesë e këtij rasti i akuzuar është ish-kryetari i Komunës së Dragashit Salim Januzi 

dhe tre persona të tjerë. 

Prokuroria Themelore në Prizren pretendonte se Salim Januzi duke qenë kryetar 

i Komunës së Dragashit, në periudhën 2009-2016 i ka mundësuar Nexhat Selajt 

përvetësimin e pronës komunale, të cilën ky e kishte uzurpuar paraprakisht.

Lidhur me këtë rast akuzoheshin edhe dy persona të tjerë, por ata janë liruar nga 

Gjykata Themelore në Prizren, ndërsa aktgjykimin lirues e ka vërtetuar edhe Gjykata e 

Apelit.

Kryetari i trupit gjykues është gjyqtari Ajser Skenderi, ndërsa aktakuzën e 

përfaqëson, prokurori Genc Nixha. 

37 http://kallxo.com/fjalosje-mes-te-akuzuarit-dhe-ekspertit-pas-seances/ 
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Grafiku 19. Historiku i trajtimit të lëndës “Kryetari i Dragashit”

Me 21 nëntor 2017 Gjykata Themelore në Prizren i dënoi dy të akuzuarit Salim Jonuzi 

dhe Nexhat Selaj, ndërsa liroi nga akuza Bean Haxhihasanin dhe Vetim Hasanin.

Ndërsa, në mars të vitit 2018 Gjykata e Apelit e ktheu në rigjykim aktgjykimin në pjesën 

dënuese, ndërsa vërtetoi pjesën liruese.

Gjetjet
590 ditë ose 1 vjet e 7 muaj e 13 ditë - kanë kaluar nga ngritja e aktakuzës e deri në këtë 

fazë 

15 seanca - janë mbajtur deri më tani në këtë gjykim

Lënda  “Avokati 3” - PKR.125/17, Gjykata Themelore 
Prishtinë

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) ka ngritur aktakuzë më 11 prill 

2017 kundër Haxhi Çekajt për veprën penale të mashtrimit. Ai akuzohet se në cilësinë e 

avokatit të të akuzuarit Nimon Berisha, ndaj të cilit zhvillohet procedura penale në Gjykatën 

Themelore në Pejë, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, 

e mashtron të dëmtuarën Mirjeta Imeri dhe atë në vazhdimësi duke filluar nga 06 janari i 

vitit 2015, e deri më datën e ndalimit dhe arrestimit të tij më 15 shkurt 2017.

Prokuroria pretendon se Çekaj, nga e dëmtuara Mirjeta Imeri kishte marrë para për 

mbrojtjen e Nimon Berishës, babait të së dëmtuarës në emër të mbrojtjes së tij dhe në emër 

të ekspertizave, marrjes së një ekspertize nga Turqia dhe atë në një shumë të përgjithshme 

prej 43,000.00 eurove, si dhe shumën tjetër të cilën Çekaj, e ka marrë nga e dëmtuara në 

emër të trupit gjykues të Gjykatës Themelore në Pejë në shumë prej 40,000.00 eurove. 

Kjo shumë është konfiskuar nga ana e zyrtarëve me rastin e arrestimit të të pandehurit, 

ndërsa dëmi i shkaktuar ndaj të dëmtuarës, sipas prokurorisë, tejkalon shumën 50,000.00 

euro.

Kryetarja e trupit gjykues në këtë lëndë është gjyqtarja Valbona Selimaj, ndërsa 

aktakuzën e përfaqëson prokurorja speciale, Florije Shamolli - Salihu.
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Grafiku 20. Historiku i trajtimit të lëndës “Avokati 3”

Është shtyrë seanca fillestare e planifikuar me 13 shtator 2017, në mungesë të të 

akuzuarit. Mungesën e ka arsyetuar për shkak të shkaqeve shëndetësore.

Me 20 shtator 2017, për mungesë të të akuzuarit dhe mosprezantimit të mbrojtësit 

të tij, avokatit Besnik Berisha, për herë të dytë është shtyrë seanca fillestare. Arsyetimi i 

mungesës nga ana e të akuzuarit ka qenë i njëjti si në seancën e 13 shtatorit të këtij viti. 

Seanca është shtyrë për afat të pacaktuar.

Me 22 nëntor të vitit 2017 është mbajtur shqyrtimi fillestar dhe sipas informacionit të 

marrë në mars të vitit 2018 kjo lëndë është në shqyrtim në Gjykatën e Apelit.

Lënda “Gjykimi për Kontrabandë me Naftë” - PKR. 
147/16; Gjykata Themelore Mitrovicë

Në këtë rast janë 21 persona të cilët akuzohen për veprat penale shmangie nga pagesa 

e tarifave të detyrueshme doganore në vlerë prej 30,000.00 eurove, pjesëmarrja ose 

organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe kontrabandë me mallra.

Besim Zeqiri, Ismet Zeqiri, Milan Radisavleviq, Aleksandar Rakiçeviq Agron Zymeri, 

Gentrit Zymeri, Canabeg Hyseni, Ali Muzliukaj, Liridon Hyseni, Ridvan Avdiu, Dukagjin 

Latifi, Besnik Istrefi dhe  Azem Islami, ngarkohen për kryerjen e veprave penale, 

pjesëmarrje, ose organizim i grupit kriminal të organizuar nga neni 283, kontrabandim i 

mallrave nga neni 317, tregtia e ndaluar nga neni 305 dhe shmangie nga pagesa e tarifave 

të detyrueshme doganore nga neni 318 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Xhevat Spahija, Shkëlqim Jusaj, Selami Morina, Nexhat Mazrek. Demë Lokaj, Alban 

Nikqi, Fadil Çollaku dhe Albion Lokaj akuzohen për kryerjen e veprave penale pjesëmarrje, 

ose organizim i grupit kriminal të organizuar nga neni 283, kontrabandim i mallrave nga 

neni 317 dhe shmangie nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Rasti është në fazën e shqyrtimit gjyqësor.

Kryetar i trupit gjykues është gjyqtari Beqir Halili, ndërsa nuk dihet se cili prokuror e 

përfaqëson aktakuzën.

Lënda gjendet në 
Gjykatën e Apelit

Ngritja e 
aktakuzës

Shqyrtimi 
fillestar 

11 prill 2017 22 nëntor 2017 Mars 2018 
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Grafiku 21. Historiku i trajtimit të lëndës “Gjykimi për Kontrabandë me Naftë”

Në këtë rast gjyqësor, në tri raste janë shtyrë seancat gjyqësore. Me 31 janar të vitit 

2017 është shtyrë shqyrtimi fillestar, ndërsa në prill të vitit 2017 është shtyrë seanca për 

shkak të mungesës së njërit nga të akuzuarit. 

Gjatë shkurtit të vitit 2018 është shtyrë për mungesë të dy të akuzuarve38.

Gjetjet
141 ditë apo 4 muaj e 21 ditë – kanë kaluar që nga ngritja e aktakuzës e deri në mbajtjen e 

shqyrtimit fillestar

3 herë – është shtyre seanca deri në mbajtje të shqyrtimit fillestar

481 ditë apo 1 vjet, 3 muaj e 26 ditë - kanë kaluar që nga ngritja e aktakuzës, rast ky i cili 

ende është në shqyrtim gjyqësor

Lënda “46 të Akuzuar për Krim të Organizuar” - PKR. 
129/17, Gjykata Themelore Mitrovicë

Në këtë rast të akuzuar janë 46 persona, për 4 prej të cilëve është veçuar procedura.

Të akuzuarit ngarkohen me veprën penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal 

nga neni 283 paragrafi 1, lidhur me veprat penale shmangia nga pagesa e tarifave te 

detyrueshme doganore dhe tregti e ndaluar, falsifikim i dokumenteve, keqpërdorim i 

pozitës apo autoritetit zyrtar.

Të akuzuar janë: Argëtim Ismaili, Armend Smaili, Arben Ismaili, Shkumbim Ismaili, 

Afrim Rrustolli, Besim Biberoviq, Mursel Çalakoviq, Bahri Rexhepi, Liridon Borovci, Haki 

Isufi, Radisav Mutavxhiq, Milan Stojanoviq, Mirko Iliq, Ramush Salihu, Zekri Salihu, 

Shkëlzen Salihu, Ismet Zeqiri, Blerim Avdylaj, Kujtim Avdylaj, Nexhmedin Bajrami, 

Dukagjin Kollçaku, Ardian Rraci, Ahmet Syla, Ruzhi Kolica, Afrim Hoti, Imri Bajrami, Alban 

Islami, Nimon Zogaj, Nezir Zogaj, Afrim Xhaçkaj, Rinor Rrustolli, Arben Rrustolli, Lulzim 

Kastrati, Gazi Tarashaj, Artan Kurpalaj, Florim Krasniqi, Reshat Kamberaj, Endrit Kllokoqi, 

Ramadan Mehmeti, Hasan Rexhepbeqaj, Zenel Isufi dhe Xhemail Islami, Imri Bajrami, 

Nimon Zogaj, Mirko Iliq dhe Mursel Çolakoviq

38 http://kallxo.com/gjykimi-per-kontrabande-nafte-nga-serbia/ 

Ngritja e 
aktakuzës 

Shqyrtimi 
fillestar 

Veçohet procedura 
për disa prej të 
akuzuarve 

Gjykata e Apelit i 
refuzon ankesat për 
hedhje të aktakuzës

30 nëntor 2016 22 shkurt 2017 20 prill 2017 21 korrik 2017 

http://kallxo.com/gjykimi-per-kontrabande-nafte-nga-serbia/


 36 | LIBERALIZIMI I KORRUPTUAR 

Rasti është në fazën e vendosjes lidhur me kundërshtimet. 

Kryetar i trupit gjykues në këtë rast penal është gjyqtari Burim Ademi, ndërsa aktakuzën 

e përfaqëson prokurori Agron Bajrami.

Grafiku 22. Historiku i trajtimit të lëndës “46 të Akuzuar për Krim të Organizuar”

Me 24 janar 2018 është veçuar procedura ndaj katër të akuzuarve: Imri Bajrami, Nimon 

Zogaj, Mirko Iliq dhe Mursel Çolakoviq 39

Gjetjet
104 ditë apo 3 muaj e 12 ditë – kanë kaluar që nga ngritja e aktakuzës e deri në mbajtjen 

e shqyrtimit fillestar

748 ditë apo 2 vjet e 17 ditë – kanë kaluar prej kallëzimit penal deri te ngritja e aktakuzës.

Lënda “Mërgimtari” - PKR.30/18, Gjykata Themelore 
Prishtinë

Në këtë rast të akuzuar janë Miftar Dobraj, Artan Kelmendi, Daniell Prenrecaj e Dren 

Mulla.

Miftar Dobraj, Artan Kelmendi si dhe Daniell Prenrecaj akuzohen se në bashkëkryerje 

me Albert Veliun (ndaj të cilit procedura penale zhvillohet në SHBA), kanë kryer veprën 

penale pjesëmarrje, ose organizimi i grupit kriminal të organizuar” nga neni 283, paragrafi 

1 të KPRK-së, lidhur me veprën penale importi, eksporti, furnizimi, transportimi, këmbimi 

ose shitja e pa autorizuar e armëve nga neni 372, paragrafi 2 të KPRK-së.

Artan Kelmendi, së bashku me Dren Mullën, secili veç e veç, akuzohen se kanë kryer 

veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 

374, paragrafi 1 i KPRK-së.

Kryetare e trupit gjykues në këtë çështje penale është gjyqtarja Shpresa Hyseni, ndërsa 

aktakuzën e përfaqëson prokurorja Merita Bina – Rugova.

39 http://kallxo.com/ndihen-te-pafajshem-42-te-akuzuarit-per-krim-te-organizuar/ 
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Grafiku 23. Historiku i trajtimit të lëndës “Mërgimtari”

Gjetjet
262 ditë apo 8 muaj e 17 ditë – kanë kaluar që nga parashtrimi i kallëzimit penal e deri në 

ngritje të aktakuzës

223 ditë apo 7 muaj e 9 ditë – kanë kaluar që nga data e arrestimit e deri në ngritje të 

aktakuzës

49 ditë apo 1 muaj e 21 ditë – kanë kaluar që nga ngritja e aktakuzës dhe ende nuk është 

mbajtur shqyrtimi fillestar`

Parashtrimi i 
kallëzimit penal

Arrestohen 
të akuzuarit 

Aktvendimi për 
fillim të hetimeve

Ngritja e
aktakuzës 

19 maj 2017 22 maj 2017 27 qershor 2017 5 shkurt 2018 
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Gjetjet

1. Të dhënat e KGjK-së dhe KPK-së lidhur me rastet e shënjestruara nuk përputhen 

mes tyre.

2. Të dhënat e KGjK-së nuk përputhen me të dhënat e Gjykatës Themelore të 

Prishtinës.

3. Gjykata e Apelit nuk ka databazë të rasteve të shënjestruara.

4. Mesatarja e kohës prej ngritjes së aktakuzës deri tek seanca fillestare është 110 

ditë për lëndë40.

5. Koha mesatare e prej ngritjes së aktakuzës për 17 lëndët e shënjestruara që janë 

në punë, është 710 ditë.

6. Gjykata Themelore në Prishtinë ka numrin më të madh të rasteve të shënjestruara 

(15 lëndë), ndërsa gjykatat e tjera kanë vetëm 4 lëndë në punë.

7. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, gjyqtari Arben Hoti ka katër (4) lëndë të 

shënjestruara në punë, aq sa ka lëndë në të gjitha gjykatat e tjera në Kosovë. 

Gjyqtarët Shashivar Hoti dhe Valbona Musliu- Selimaj. 

8. Dhjetë (10) lëndë (“Feronikeli”, “Stenta”, “Apeli”, “Inspektori”, “Kontrabandë me 

Ari dhe Argjend”, “Autoriteti-Projekti”, “Avokati 3”, “Kontrabandë me naftë”, “46 

të akuzuar për krim të organizuar”, dhe “Mërgimtari”) nuk kanë kaluar ende në 

shqyrtim kryesor.

9. Sipas të dhënave të siguruara përmes monitorimit të drejtëpërdrejtë, 44 herë janë 

shtyrë seancat gjyqësore41.

10. Më së shpeshti janë shtyrë seancat e gjykimit për mungesë të të akuzuarëve (20 

herë).

11. Në dy raste (lënda “Siguria” dhe lënda “Shmangie nga tatimi”) vendimet e KGjK-

së kanë shkaktuar rikthimin e rasteve në gjendjen fillestare.

12. Dy prej 21 rasteve (lënda “Kontrata” dhe lënda “Kryetari i Dragashit) janë kthyer në 

rigjykim nga Gjykata e Apelit për shkak të shkeljeve të Kodit të Procedurës Penale.

13. Dy prej 21 rasteve (lënda “Stenta” dhe lënda “Apeli”) janë kthyer në rivendosje 

nga Gjykata e Apelit pasi Gjykata Themelore kishte vendosur lidhur me kërkesat 

për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave për shkak të shkeljeve 

esenciale të procedurës penale.

14. Në rastin “Stenta” janë ndërruar plot 6 prokurorë prej fillimit të hetimeve deri tash.

40 Në këtë mesatare hyjnë 20 lëndë, pasi që për lëndën “Xhavit Daka dhe Milot Vokshi” nuk dihet dita 
e saktë e ngritjes së aktakuzës, por vetëm muaji. 
41 Shih tabelën 2.
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Tabela 2. 

Shtyrjet e 

seancave 

sipas palëve 

në procedure.

Lënda

Feronikeli

Trupi gjykues

0 0 0 0 0

Prokurori Avokatët Të akuzuarit Ekspertët/ 
Dëshmitarët

Stenta 0 0 1 1 0

Siguria 3 0 2 1 0

Shmangie
nga tatimi

0 0 1 1 1

Apeli 0 0 0 3 0

FAN 2 0 2 3 0

KEDS 0 0 3 2 0

Detyrimi 0 0 0 0 0

HIB PETROL 0 0 0 0 0

MSH I 0 4 0 2 3

Inspektori 1 0 0 0 0

1UP 0 1 0 1

0OSHP 0 1 0 1

0Kontrabandë
A

0 0 0 0

0Autoriteti-
Projekti

0 0 0 0

0Kontrata 0 0 0 0

0Avokati 3 0 0 0 2

0Kryetari i 
Dragashit

0 0 0 0

0Kontrabandë 
B

0 0 0 2

0Krim i 
organizuar

0 0 0 1

0Mërgimtari 0 0 0 0

5Totali:
46

6 6 9 20
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Rekomandimet

• Të rritet komunikimi ndërmjet KPK-së dhe KGJK-së përmes takimeve të 

përbashkëta, me qëllim të koordinimit dhe harmonizimit të të dhënave;

• Secili gjyqtar që ka lëndë të shënjestruara të mbështetet nga bashkëpunëtorë 

profesionalë për t’i ndihmuar në trajtimin e këtyre lëndëve;

• Prokurorët që kanë raste të shënjestruara të mbështeten me bashkëpunëtorë 

profesionalë;

• Prokurorëve të lëndëve të shënjestruara t’u bëhet e mundur që të mos e humbasin 

asnjë seancë duke i zëvendësuar ata në përfaqësim në lëndët tjera dhe të 

shkarkohen nga lëndët e tjera;

• Të refuzohen kërkesat për transferim apo avancim të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

që kanë lëndë të shënjestruara në punë;

• Nëse rekomandimi më lart është i pazbatueshëm, pavarësisht nëse largohen nga 

gjykata përkatëse, lënda e shënjestruar t’i mbetet në punë gjyqtarit që e ka gjykuar 

deri në fazën ku është lënda;

• Disa prej lëndëve në fazë fillestare të shqyrtimit që janë në Gjykatën Themelore të 

Prishtinës, të transferohen në gjykatat tjera të Kosovës që kanë më pak lëndë të 

krimeve të rënda; 

• Lëndët e shënjestruara që janë në fazë paraprake në Gjykatën Themelore të 

Prishtinës të dërgohen në gjykata të tjera të Kosovës që kanë numër më të vogël 

të lëndëve; 

• Të caktohen seanca të njëpasnjëshme për rastet e caktuara brenda javës (të 

caktohen dy apo më shumë seanca radhazi) dhe

• Oda e Avokatëve të Kosovës të disiplinojë avokatët që shkaktojnë shtyrjen e 

lëndëve të shënjestruara pa arsyetim.

• KGjK dhe KPK të kërkojë linjë të veçantë buxhetore për realizimin e kërkesave për 

staf shtesë dhe paisje për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit.

• Kuvendi i Kosovës të ndajë buxhet shtesë për përfundimin e lëndëve të 

korrupsionit.
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