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Hyrje
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese për të gjashtin 
vit me radhë ka vazhduar monitorimin e procedurave 
gjyqësore në të gjitha nivelet e gjykatave. 

Nga janari i vitit 2013, të gjitha gjykatat dhe prokuroritë e 
Kosovës, kanë filluar punën në organizimin e ri strukturor, 
të kategorizuar në nivele të reja strukturore dhe aplikim të 
dispozitave të reja penale dhe procedurale penale.

Përkundër ndryshimeve strukturore dhe ligjore në 
gjyqësi, monitorimi i BIRN-it ka vazhduar të identifikojë 
mungesa dhe shkelje të ndryshme në këtë proces, nga 
ato procedurale ligjore, teknike, e deri te ato të natyrës 
etike, përkundër përpjekjeve të shumta për ta përmirësuar 
sistemin e drejtësisë në Kosovë, e gjithashtu përkundër 
rekomandimeve të shumta të BIRN-it, nga viti 2008 deri 
në 2012-ën.

Përveç tjerave, gjatë këtij viti BIRN-i ka ndjekur fillimisht 
punën e gjykatave nga aspekti i ndryshimeve organizative 
dhe ligjore, duke identifikuar kështu problemet e 
numrit të pamjaftueshëm të gjykatësve, prokurorëve, 
bashkëpunëtorëve profesionalë dhe praktikantëve, 
vështirësitë në krijimin e kolegjeve gjyqësore etj. 
Monitorimi i BIRN-it ka identifikuar gjithashtu problemin 
në dispozitat penale, jounifikimin e kodit penal në 
versionin e gjuhës shqipe dhe atë angleze. 

Njëjtë si në vitet e kaluara, monitorimi i BIRN-it po ashtu 
ka gjetur shkelje procedurale dhe shkelje të të drejtave të 
palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor. Konstatimet e  pasakta 
në procesverbalet e shqyrtimeve, ose konstatimet e 
pjesërishme, mosleximi i të drejtave të dëshmitarëve 
dhe palëve tjera në procedurë, mosrespektimi i rendit të 
marrjes në pyetje të të pandehurve si dhe shkeljet tjera 

procedurale, janë disa nga të gjeturat e monitorimit të 
BIRN-it në vitin 2013.

Numri i madh i lëndëve që vazhdojnë të vështirësojë 
dukshëm punën e gjykatave është trajtuar po në raportin 
e këtij viti duke ofruar një analizë edhe për lëndët e 
kundërvajtësve që vazhdojnë të ngarkojnë gjyqësorin. 

Pikë tjetër e trajtuar në raportin e këtij viti, është gjithashtu 
ajo e pagesave  për angazhimet e avokatëve sipas detyrës 
zyrtare. Hulumtimi ynë ka ardhur në përfundim se nuk 
është respektuar angazhimi proporcional për të gjithë 
avokatët.

Pikë tjetër e trajtuar në këtë raport është po ashtu 
jotransparenca e gjyqësorit, e cila  edhe këtë vit ka 
vazhduar ta shoqërojë gjyqësorin e Kosovës. Moslajmërimi 
i gjykimeve në tabelën e shpalljeve dhe mbajtja e 
seancave në zyrat e gjykatësve,  përkundër një përmirësimi 
të lehtë në krahasim me vitet e kaluara, vazhdojnë të jenë 
të pranishme edhe këtë vit. 

Fillimi më vonesë i seancave gjyqësore është monitoruar 
edhe këtë vit. Në kuadër të kësaj, BIRN-i ka identifikuar 
raste jo të pakta të fillimit të gjykimeve me vonesë.

Edhe pse të trajtuara vazhdimisht nga BIRN-i, të gjeturat 
teknike vazhdojnë të jenë të njëjtat, duke parë një përparim 
të vogël nga viti në vit. Si të gjetura tjera etike dhe teknike 
janë trajtuar po ashtu përdorimi i telefonit celular gjatë 
gjykimit, mosbartja e uniformës dhe audio-video incizimi i 
seancave gjyqësore.

Në raport janë përfshirë gjithashtu raste tjera të 
monitoruara, të quajtura si rastet e mëdha si: “Kleçka”, rasti 
Tolaj dhe Bukoshi, rasti Nazmi Mustafi etj., për të cilat raste 
gjykata kishte vendosur në vitin 2013.
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Metodologjia
Njëjtë si në vitet e kaluara, gjatë përpilimit të këtij raporti, BIRN-i ka përdorur metodën vëzhguese të seancave gjyqësore, 
vëzhgime këto të cilat reflektojnë në rastet e ilustruara përgjatë raportit.

Monitorimi ka vazhduar në 26 komuna të Kosovës, në gjykatat e rregullta të Kosovës, duke përfshirë kështu të gjitha 
departamentet dhe degët e reja të organizuara në nivele të reja.1 Ky raport bazohet në 820 pyetësorë të plotësuar gjatë 
vitit 2013 nga të cilët, 601 seanca janë mbajtur, ndërsa 219 seanca gjyqësore të monitoruara nuk janë mbajtur.

Natyra e 
rastit (2013)

Themelore
Dep.  
përgjithshëm

Themelore
Dep. Krimeve  
të Rënda

Themelore
Dep. Ekonomik Supreme Pa-mbajtura Total

Numri i  
seancave 389 205 5 2 219 820

Natyra e 
rastit(2013) Penale Civile Supreme Kundërv. Total

Numri i  
seancave 580 231 2 7 820

Përderisa gjatë vitit 2008 (mars 2008 – mars 2009) ishin monitoruar 513 seanca gjyqësore,  në vitin 2009 (qershor 2009 
– mars 2010) janë monitoruar 1,248 sish.  Në vitin 2010 (prill 2010 – shkurt 2011), janë monitoruar 2,147 gjykime, për 
të vazhduar gjatë periudhës mars 2011 – dhjetor 2011 me gjithsej 2,525 seanca gjyqësore të monitoruara. Vitin e kaluar, 
përkatësisht në 2012, janë monitoruar 1,441 seanca ndërsa tani në vitin 2013, 820 seanca gjithsej,  duke rritur këtë 
numër në 8,694 seanca gjyqësore të monitoruara nga viti 2008/09.

Periudha 2008/09 2009/10 2010/11 2011 2012 2013 total

Seanca 513 1,248 2,147 2,525 1,441 820 8,694

 

1   Të gjitha nivelet e gjykatave duke përfshirë atë Supreme, të Apelit dhe ato Themelore me degët në qytetet përkatëse me përjashtim të 
gjykatës në veriun e Mitrovicës dhe degëve përkatëse të kësaj gjykate.
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1. Gjyqësori 2013 – 
vështirësitë në reforma
Nga janari i vitit 2013, gjyqësori i Kosovës i është futur 
punës me ndryshime që kanë të bëjnë në nivelin e 
organizimit të brendshëm të gjykatave dhe prokurorive 
dhe ndryshimet në Kodit Penal dhe atë të Procedurës 
Penale të Kosovës. 

Nivelet e gjykatave të njohura më parë si kundërvajtje, 
komunale dhe qark, tani janë të organizuara (fuzionuara) 
në nivelin themelor, të ndarë në departamente të veçanta. 
Është formuar Gjykata e Apelit si shkallë për apelimet, e 
cila nuk ka ekzistuar më parë, ndërsa ajo Supreme tani 
është liruar nga disa kompetenca, duke përfshirë ato 
administrative. 

Gjithashtu në prokurori kanë pasuar ndryshimet e 
njëjta. Prokuroritë komunale dhe të qarkut tani janë nën 
organizimin e nivelit themelor, është formuar Prokuroria 
e Apelit si dhe nivelet tjera që kanë ekzistuar, Prokuroria 
Speciale dhe ajo e Shtetit.

Edhe pse me ndryshime organizative dhe ligjore, gjyqësori 
vazhdon të përballet me probleme jo të pakta me ç’rast, 
monitorimi i BIRN-it gjatë vitit 2013, ka identifikuar një 
varg problemesh që vijnë nga ndryshimet organizative 
dhe ligjore të gjyqësorit. 

Përkundër faktit që kanë përfunduar të gjitha fazat e 
emërimit dhe riemërimit me gjykatës dhe prokurorë, 
numri i pamjaftueshëm i tyre vazhdon të jetë evident.

Përveç numrit të pamjaftueshëm të gjykatësve dhe 
prokurorëve, gjithashtu janë vërejtur gabimet në përkthim 
të legjislacionit, të cilat kanë krijuar vështirësi në trajtimet 
e çështjeve, problemet me numrin e madh të lëndëve, 
vështirësitë në formimin e paneleve gjyqësore, mungesat 
e bashkëpunëtorëve profesionalë dhe praktikantëve, të 
cilët do të lehtësonin punët e gjykatësve dhe gjykatës. 

Fillimisht problemet janë identifikuar në bazën ligjore të 
ndryshuar, përkatësisht në dispozitat penale të reja. 

Mospërputhja e Kodit Penal të Republikës së Kosovës në 
versionin shqip dhe në atë anglisht, është mangësi e cila 
është vërejtur gjatë punës së gjyqësorit dhe e cila kishte 
krijuar vështirësi dhe pamundësi për të trajtuar veprat 
nga dispozita e tilla. Konkretisht neni 437 par. 1 i Kodit 
Penal të Kosovës e cila vepër ka të bëjë me mosraportimin, 
ose raportimin e rremë të pasurisë, në versionin shqip 
përcakton dënimin me gjobë dhe atë me burgim efektiv 

deri në 3 muaj, përkundër atij në versionin e gjuhës 
angleze, i cili si dënim përcakton dënimin me gjobë ose 
atë me burgim efektiv deri në 3 muaj.1 

Derisa në versionin në gjuhën shqipe parashihen të dyja 
dënimet (gjobë dhe burgim), në atë të gjuhës angleze 
jepet mundësia alternative që njëra nga dy sanksionet të 
shqiptohet nëse kryesi i veprës së tillë do të shpallej fajtor.

Një problem i tillë vështirëson punën e gjykatësve, të 
cilët në raste të caktuara e kanë të pamundur të fillojnë 
gjykimin e kësaj vepre për shkak të mospërputhjeve të 
tilla.2 Gjykatësit të cilët trajtonin lëndë nga kjo vepër, kishin 
kërkuar nga kryetari i gjykatës fillimisht që të kërkohej 
mendimi juridik në Gjykatën Supreme për mospërputhjet 
e tilla. 

Mirëpo sipas hulumtimit të BIRN-it del se Gjykata Supreme 
e Kosovës ende nuk ka nxjerrë mendimin juridik për të 
sqaruar dhe ndihmuar problemin e tillë.

Në tryezën e organizuar nga BIRN-i për diskutimin e 
të gjeturave të monitorimit të BIRN-it për vitin 2013 
me gjykatës dhe prokurorë, Gjykata Supreme nuk i 
ishte përgjigjur ftesës dhe nuk kishte dërguar ndonjë 
përfaqësues të gjykatës.

Në anën tjetër, përfaqësuesit e gjyqësorit u pajtuan me 
faktin që ekzistojnë gabimet saktësisht si janë paraqitur 
në raportin e BIRN-it, ndër të cilët Zyhdi Haziri, kryetar i 
Gjykatës Themelore në Gjilan tha se versioni në gjuhën 
shqipe do të duhej të konsiderohej si versioni zyrtar.3  

Problem tjetër është ai i numrit të pamjaftueshëm të 
gjykatësve. Pamjaftueshmëria e gjykatësve vërehet më së 
shumti duke marrë parasysh numrin e madh të lëndëve në 
trajtim dhe atyre të reja, gjithashtu në rastet kur kërkohen 
anëtarë të kolegjeve gjyqësore në departamentet e 
krimeve të rënda në gjykata themelore. 

Mungesa e gjykatësve të mjaftueshëm ka bërë që 
shumica e gjykatave themelore të huazojnë gjykatës nga 
departamentet tjera, në veçanti nga departamenti 

1   Neni 437, par. 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës; vepra 
penale: Mosraportimi, ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i 
dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare.
2   Intervistë me gjykatësin Nexhmedin Sejdiu, gjykatës në 
Gjykatën Themelore në Prishtinë, janar 2014.
3   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it 
në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.
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i përgjithshëm i këtij niveli. Kësaj i kanë ndihmuar edhe 
ndryshimet e dispozitave penale, të cilat nga janari i vitit 
2013, nuk kanë parapare gjykatës laikë (porotë) të cilët 
para 2013-ës angazhoheshin në formimet e trupave 
gjykues.

Huazimi i gjykatësve nga departamentet tjera, përveç 
vështirësive për të formuar trupin gjykues, gjithashtu ka 
bërë që lëndët e gjykatësve në fjalë, të mos trajtohen sipas 
planeve dhe afateve të parapara. 

Të gjitha regjionet e gjykatave themelore në Prishtinë, 
Pejë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë, Ferizaj dhe Gjakovë kanë 
problemin e njëjtë të pamjaftueshmërisë së gjykatësve, 
vështirësitë në formimin e kolegjeve gjyqësore, e cila 
ka efektin negativ në rastet gjyqësore duke shtyrë  dhe 
zvarritur gjykimet.

Më këto të gjetura u pajtuan pjesëmarrësit (gjykatësit dhe 
prokurorët) në tryezën e organizuar nga BIRN-i, me ç’rast 
kryetari i Gjykatës Themelore në Prishtinë Hamdi Ibrahimi 
tha se ende ekziston problemi i disproporcionit të numrit 
të madh të lëndëve dhe numrit të vogël të gjyqtarëve. Në 
anën tjetër kryesuesi i KGjK-së Enver Peci deklaroi se kanë 
hapur konkurs për plotësimin e numrit të gjykatësve dhe 
sipas tij me rritjen e numrit të tyre do të lehtësohet edhe 
puna në gjyqësor.1 

Ndryshimet legjislative për gjyqësorin kishin bërë që 
Gjykata Themelore në Gjakove dhe ajo në Ferizaj, për 
herë të parë të fillojnë gjykimin edhe për veprat penale 
të dënueshme mbi 5 vjet.2 Gjykata Themelore në Gjakove 
tani është kompetente edhe për rajonin e Malishevës dhe 
Rahovecit që më parë ishin në kompetencë të Prizrenit, 
ndërsa Ferizaj tani është kompetent për rajonet si Kaçanik, 
Shtërpcë etj., që më parë së bashku me Ferizajn, ishin 
kompetencë e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë.

Përveç lëndëve të reja, këto dy gjykata kanë pranuar lëndët 
që më parë ishin në kompetencë të Pejës, Prizrenit dhe 
Prishtinës. Monitorimi i BIRN-it ka identifikuar që Gjykata 
Themelore në Gjakovë ka pranuar gjithsej 400 lëndë nga 
Peja dhe Prizreni, ndërsa ajo e Ferizajt 915 lëndë nga rajoni 
i Prishtinës. Përkundër ngarkesës me lëndët në procedim 
dhe ato të pranuara nga gjykatat tjera, numri i gjykatësve 
në Gjakovë dhe Ferizaj ka mbetur i njëjtë. 

Gjykata Themelore në Gjakovë vazhdon të ketë 13 
gjykatës, i cili numër sipas zyrtarëve të gjykatës, është 
mjaft i ulët për të plotësuar nevojat e kësaj gjykate. 
Numri prej 10 gjykatësve shtesë në këtë gjykatë do të 
ishte i mjaftueshëm për të përmbushur nevojat, për çka 
kjo gjykatë i ishte drejtuar disa herë KGjK-së më kërkesën 

1   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it 
në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.
2   Janar 2013.

për rritje. Edhe pse disa herë u 
ishte premtuar rritja e numrit 
të gjykatësve, kjo nuk kishte 
ndodhur sipas zyrtarëve të 
gjykatës.3 

Gjithashtu Gjykata Themelore 
në Ferizaj, e cila ka 16 
gjykatës4 ka kërkuar disa herë 
nga KGjK-ja rritjen e numrit të 
gjykatësve. Sipas drejtuesve 
të gjykatës, kësaj gjykatë do i 
nevojiteshin edhe 9 gjykatës 
tjerë, mirëpo që kërkesa ende 
nuk ka gjetur përgjigje nga 
institucioni i cili administron 
gjykatat – KGjK.5

Gjithashtu në tryezën për 
diskutimin e të gjeturave të 
monitorimit të gjykatave nga 
BIRN-i, kryetari i Gjykatës 
Themelore në Ferizaj 
Bashkim Hyseni tha se në 
muajin shkurt KGjK-ja ka hapur konkurs për plotësimin e 
10 pozitave me gjykatës në Gjykatën Themelore në Ferizaj 
dhe se me plotësimin e  këtyre pozitave, gjykata do të ketë 
shumë më të lehtë trajtimin e lëndëve.6

Meqë këto gjykata ballafaqohen me numër të madh të 
lëndëve dhe numër të pamjaftueshëm të gjykatësve, e 
njëjta vazhdon të ketë vështirësi në punën e saj, e cila ka 
reflektuar ngarkesë dhe grumbullim të lëndëve në gjykatë. 

Në konferencën vjetore të gjyqësorit të mbajtur në fund 
të muajit nëntor 2013, ndër shqetësimet me të mëdha të 
pothuajse të të gjitha gjykatave, ishte problemi i formimit 
të trupit gjykues për shkak të numrit të pamjaftueshëm të 
gjykatësve. 

Këtë dukuri si vështirësi e pranoi edhe vetë kryesuesi 
i KGjK-së Enver Peci, i cili shtoi se gjykatat vërtet kanë 
problem me formimin e trupave gjykues.7

Kërkesë tjetër e gjykatave ishte edhe fakti që krimet e 
rënda që përfshijnë periudhën prej 1 (një) deri në 10 
(dhjetë) vjet, të gjykohen vetëm nga një gjykatës.8 Kjo për 
faktin 

3   Intervistë me administratorin e Gjykatës Themelore në 
Gjakovë, janar 2014.
4   22 gjykatës duke përfshirë degët në Kaçanik dhe Shtërpcë.
5   Intervistë me kryetarin dhe administratorin e Gjykatës 
Themelore në Ferizaj, janar 2014.
6   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it 
në gjyqësi, mbajtur më 1 prill 2014 në Prishtinë.
7   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it, 
mbajtur me 1 prill 2014.
8   Konferenca vjetore e gjyqësorit, nëntor 2013.

Të gjitha regjionet e 
gjykatave themelore në 
Prishtinë, Pejë, Prizren, 
Gjilan, Mitrovicë, Ferizaj 
dhe Gjakovë kanë 
problemin e njëjtë të 
pamjaftueshmërisë së 
gjykatësve, vështirësitë 
në formimin e kolegjeve 
gjyqësore, e cila ka 
efektin negativ në rastet 
gjyqësore duke shtyrë  
dhe zvarritur gjykimet.
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e telasheve dhe vështirësive për krijimin e trupit gjykues. 
Sipas tyre, kjo automatikisht do të zvogëlonte numrin 
e rasteve kur kërkohet trupi gjykues prej tre gjykatësve, 
i cili do të reflektonte edhe në punën e departamentit 
të përgjithshëm, gjykatësit e të cilit departament do të 
angazhoheshin më shumë rreth punëve të tyre, duke 
reflektuar kështu edhe në efikasitetin e gjykatës.

Gjykata e Apelit, gjithashtu e funksionalizuar për herë të 
parë në Kosovë në janar të vitit 2013, tani është e vetme 
kompetente për të vendosur për ankesat e të gjitha 
gjykatave themelore. Sipas përfaqësuesve të kësaj gjykate 
në adresimet e të gjeturave në konferencën vjetore të 
gjyqësorit, ka raste të shumta kur kjo gjykatë pranon edhe 
nga 20 raste në të njëjtën kohë. Sipas tyre, numri aktual 
prej 34 gjykatësve1 është i pamjaftueshëm për të plotësuar 
nevojat e kësaj gjykatë të vetme në Kosovë. 

Këtë e vërteton edhe fakti i vonesave të shumta, ose 
konfuzitetit të gjykatës për të vendosur për lëndët. 

Në konferencën vjetore të gjyqësorit të mbajtur në muajin 
nëntor 2013, disa nga gjykatat adresuan këto problematika 
të Gjykatës së Apelit.2

Sipas përfaqësuesve të gjyqësorit, Gjykata e Apelit 
fillimisht duhet të trajtojë lëndët me rend, sipas viteve, 
e cila gjithashtu duhet të vendosë për rastet dhe jo t’i 
kthejë lëndet në rigjykim, ose trajtim të serishëm në 
instancën themelore. Gjyqtarët ankohen se Gjykata e 
Apelit gjithmonë kthen lëndët në vendosje në gjykatën që 
më parë ka gjykuar rastin, sipas të cilëve e njëjta mund të 
vendosë për rastin pa kthyer atë prapë. 

Xhevdet Abazi nga Gjykata e Apelit, në tryezën e organizuar 
nga BIRN-i deklaroi se këto çështje shumë mirë i ka 
përcaktuar baza ligjore dhe është e natyrshme që të ketë 
vështirësi për shkak se Gjykata e Apelit është gjykatë e re.3

BIRN-i konstaton se vonesat e trajtimit të lëndëve dhe 
hezitimi për të vendosur nga Gjykata e Apelit, ka bërë që 
të shkelet parimi i gjykimit të drejtë dhe brenda kohës së 
arsyeshme.  E gjithë kjo reflekton në trajtimin e ngadalshëm 
të lëndëve, grumbullimin e tyre dhe ngarkesën e gjykatave 
themelore.

BIRN-i rekomandon Gjykatën e Apelit që lëndët t’i trajtojë 
me rend fillimisht, sipas datave të pranimit, gjithashtu 
rekomandon që Gjykata e Apelit të vendosë brenda 
kompetencës së vet për lëndët në rastet e lejueshme me 
ligj, në mënyrë që të mos zvarrisë dhe grumbullojë tutje 
lëndët. E njëjta do të reflektonte pozitivisht edhe në punën 
e gjykatave themelore, të cilat do të ishin më të lehtësuara 

1   http://kgjk-ks.org/repository/docs/RAPORTI-VJETOR-2013_
Final_620127.pdf. 
2   Rajoni i Mitrovicës, Pejës,
3   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it 
në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.

në trajtimin e lëndëve të shumta. 

Problem tjetër i identifikuar gjatë vitit 2013 ka qenë 
gjithashtu mungesa e numrit të mjaftueshëm të stafit tjetër 
gjyqësor duke përfshirë bashkëpunëtorët profesionalë.

Monitorimi i BIRN-it ka identifikuar mungesën e 
bashkëpunëtorëve profesionalë pothuajse në të gjitha 
gjykatat dhe kërkesën e gjykatave të tilla drejtuar 
Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të shtuar numrin e 
bashkëpunëtorëve të tillë. 

Sipas të dhënave nga monitoruesit e BIRN-it në gjykatat 
dhe degët përkatëse në të cilat BIRN-i monitoron, disa 
gjykata nuk kanë fare bashkëpunëtorë profesionalë 
në degët e tyre. Hulumtimi ynë identifikon se degët e 
gjykatave në Lipjan, Graçanicë, Shtërpcë, Dragash dhe 
Drenas nuk kanë fare të angazhuar bashkëpunëtorë 
profesionalë.  

Në bazë të statistikave të siguruara në KGjK, numri i 
bashkëpunëtorëve profesionalë figuron të jetë gjithsej 69. 

Në tabelën në vijim, janë të dhënat e numrit të 
bashkëpunëtorëve profesionalë të shpërndarë varësisht 
nga regjionet:

REGJIONI I PRIZRENIT

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  09  BP

DEGA SUHAREKË   01  BP

DEGA RAHOVEC   01  BP

DEGA MALISHEVË  01  BP

 REGJIONI I GJILANIT 

GJYKATA THEMELORE GJILAN  05  BP

DEGA VITI  01  BP

DEGA KAMENICË  01  BP

DEGA NOVOBËRDË  01  BP

REGJIONI I FERIZAJT 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  03  BP

DEGA KAÇANIK  01  BP

REGJIONI I MITROVICËS

GJYKATA THEMELORE MITROVICË 05  BP

DEGA VUSHTRRI                               02  BP

DEGA SKENDERAJ                        01  BP

REGJIONI I PRISHTINËS

 GJYKATA SUPREME               04  BP

GJYKATA E APELIT              11  BP

GJYKATA THEMELORE           06  BP

DEGA PODUJEVË                   01  BP
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DEGA LIPJAN                      /

REGJIONI I PRISHTINËS /

REGJIONI I PRISHTINËS /

REGJIONI I PEJËS

GJYKATA THEMELORE PEJË       07 BP

DEGA DEÇAN 01 BP

DEGA ISTOG  01 BP

DEGA KLINË   02 BP

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 04 BP

GJITHSEJ 69 BP

Në bazë të kësaj statistike, del se Gjykata Themelore në 
Prizren qëndron më mirë se gjykatat tjera duke pasur 
fillimisht 7 bashkëpunëtorë profesionalë dhe e cila 
pas kërkesës së drejtuar KGjK-së për rritje të numrit 
tani numëron 9 të tillë.  Në regjionin e Prishtinës duke 
përfshirë Gjykatën Themelore me degët në Podujevë, 
Lipjan, Graçanicë, Drenas dhe gjykatat e veçanta në 
Prishtinë1, janë gjithsej 22 bashkëpunëtorë profesionalë. 
Regjioni i Prishtinës aktualisht numëron gjithsej 172,284 
lëndë2 dhe 132 gjykatës.3 Krahasuar me numrin e madh 
të lëndëve, numri i gjykatësve është i pamjaftueshëm për 
procedimin e lëndëve. Edhe më keq qëndrojnë gjykatat 
dhe degët e tyre në të gjitha rajonet të cilat kanë mungesë 
të bashkëpunëtorëve profesionalë, gjë që mund të shihet 
edhe nga tabela e sipërme.4

Disa nga gjykatat kishin bërë kërkesë për rritjen e 
numrit të bashkëpunëtorëve profesionalë, mirëpo 
sipas të dhënave të BIRN-it, kërkesat e kryetarëve të 
gjykatave dhe përgjegjësve të degëve drejtuar KGjK-së 
ende nuk janë realizuar. Si pasojë, gjykatat vazhdojnë të 
përballen me vështirësi në trajtimin e lëndëve të shumta.
Kryesuesi i KGjK-së Enver Peci u deklarua se ka mungesë 
të bashkëpunëtorëve profesionalë, duke shtuar se ka 
mungesë të kandidatëve gjithashtu për shkak se kandidatët 
duhet ta kenë edhe përgatitjen profesionale të kërkuar 
dhe provimin e jurisprudencës. Sipas tij ky fakt vazhdon 
të krijojë vështirësi në angazhimin e bashkëpunëtorëve 
profesionalë.5

1   Gjykata Supreme e Kosovës, Paneli Ankues i Agjencisë 
Kosovare të Pronës në Gjykatën Supreme, Dhoma e Veçante e Gjykatës 
Supreme dhe Gjykata e Apelit. 
2   http://www.kgjk-ks.org/repository/docs/RAPORTI-
VJETOR-2013_Final_620127.pdf
3   Përfshirë edhe gjykatat e veçanta në Prishtinë si: Gjykata 
Supreme e Kosovës, Paneli Ankues i Agjencisë Kosovare të Pronës në 
Gjykatën Supreme, Dhoma e Veçante e Gjykatës Supreme dhe Gjykata e 
Apelit.
4   Degët e gjykatave në Suharekë, Malishevë, Kamenicë, Kaçanik, 
Skenderaj, Istog, Deçan, Novobërdë, Podujevë dhe Viti, kanë vetëm nga një 
bashkëpunëtor profesional.
5   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it 
në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.

E njëjta problematikë ishte adresuar po ashtu nga 
përfaqësuesit e të gjitha rajoneve të Kosovës.6 

Bashkëpunëtorët profesionalë do të ndihmonin në punët e 
gjykatësve rreth trajtimit të lëndëve dhe funksioneve tjera 
administrative në procedimin e lëndëve. E gjithë kjo do 
të lehtësonte punën e gjykatësve të cilët në fund nuk do 
kishin nevoje të merreshin edhe me punët administrative 
në trajtimin e lëndëve.7 

Andaj BIRN-i rekomandon KGjK-në që të marrë parasysh 
kërkesat e gjykatave për angazhimin e bashkëpunëtorëve 
profesionalë në degët dhe gjykatat që nuk kanë fare, 
gjithashtu shtimin e numrit të tyre në gjykatat që kanë 
bashkëpunëtorë. 

Aktualisht sistemi gjyqësor numëron 324 gjykatës dhe 
vetëm 69 bashkëpunëtorë profesionalë. Duke marrë 
parasysh ngarkesën e gjyqësorit me lëndët, vështirësitë 
e trajtimit të tyre dhe në fund rolin e bashkëpunëtorëve 
profesionalë në lehtësimin e punës së gjykatës dhe 
gjykatësve, BIRN-i rekomandon KGjK-në që për çdo 
gjykatës të angazhojë nga një bashkëpunëtor profesional, 
ose të paktën të ketë nga një bashkëpunëtor profesional 
për 2 gjykatës.

Në rastin e parë, duke u bazuar në pagesën aktuale të një 
bashkëpunëtori profesional, e cila sillet në shumën rreth 
390 euro në muaj dhe nevojat prej 255 bashkëpunëtorë 
profesionalë, KGjK-ja do duhej të siguronte një buxhet 
prej 99,450 euro në muaj që në vit do kapte shumën prej 
1,193,400 eurosh.

Ndërsa në rastin e dytë, nëse KGjK-ja nuk do të mund të 
realizonte buxhetin e tillë dhe numrin e bashkëpunëtorëve 
profesional për çdo gjykatës, atëherë do i duhej të 
kërkonte 93 bashkëpunëtorë profesionalë dhe shumën e 
buxhetit prej 36,000 euro në muaj, e cila shifër do të kapte 
totalin prej 435,240 eurosh në vit. Kjo shifër do të ishte e 
mjaftueshme për të mbuluar çdo dy gjykatës me nga një 
bashkëpunëtor profesional. BIRN-i konsideron se me një 
vullnet me të shtuar të KGjK-së, kërkesat e tilla do të mund 
të realizoheshin. E gjithë kjo do të lehtësonte në masë të 
madhe punën e gjykatësve fillimisht dhe gjyqësorit në 
tërësi.

6   Adresimet e gjykatësve nga rajoni i Prishtinës, Prizrenit, Pejës, 
Gjilanit, Mitrovicës, Ferizajt dhe Gjakovës.
7   Si punë të tilla administrative do të ishin përpilimi i 
aktvendimeve dhe shkresave të nevojshme për rrjedhën e procedurës, 
përgatitja e ftesave gjyqësore si dhe të gjitha veprimeve tjera procedurale 
të cilat do te mundësonin mbajtjen dhe rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor.
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2. Shkeljet procedurale
Krahas vështirësive dhe problemeve në implementimin 
e ndryshimeve, në gjyqësorin e Kosovës kanë vazhduar 
të identifikohen shkeljet procedurale të dispozitave 
procedurale penale gjatë shqyrtimeve gjyqësore. Kodi 
Penal i Kosovës dhe ai i Procedurës Penale, kanë hyrë në 
fuqi me disa ndryshime në janar të vitit 2013.1 

Derisa Kodi i Procedurës Penale i Kosovës parasheh 
shprehimisht rastet kur gjykatat duhet të respektojnë 
veprimet e ndryshme procedurale gjatë shqyrtimit 
gjyqësor,2  monitoruesit e BIRN-it kanë identifikuar se jo 
në të gjitha rastet respektohen veprimet procedurale të 
cilat edhe parashihen në dispozitat procedurale penale.

Ndër evidentimet e shumta të shkeljeve procedurale këtë 
vit,  BIRN-i ka identifikuar shkeljet si: 

Mosrespektimin e fjalës hyrëse të palëve në gjykim; 

Mosrespektimin e rendit të marrjes në pyetje të 
dëshmitarëve dhe të të pandehurit; Moskonstatimin e të 
dhënave në procesverbal, ose konstatimin e pasaktë të 
tyre në procesverbalet e shqyrtimeve gjyqësore; 

Mungesën e njoftimit të të pandehurve dhe dëshmitarëve 
me të drejtat e tyre, 

Mosleximin e deklaratës së betimit për dëshmitarët, etj. 

» Me dispozita penale procedurale përcaktohet fjala 
hyrëse e palëve në procedurë, përkatësisht me nenin 328 
të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, dispozitat e të 
cilit kod gjithashtu përcaktojnë rendin e marrjes në pyetje 
të dëshmitarëve dhe të të pandehurit.3 

» Në shqyrtimin e mbajtur në Gjykatën Themelore në 
Prizren me 21 shkurt 2013, pasi i pandehuri nuk pranoi 
fajësinë, gjykatësja e çështjes nuk i dha fjalën hyrëse 
prokurores së rastit, ose palëve tjera, ashtu si parashihet 
në nenin 328 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.4 
Kjo çështje penale ishte me numër P. Nr. 11/13 dhe kishte 
të bënte më veprën penale “Shpërdorim i pozitës zyrtare” 
nga neni 339 paragrafi 1 lidhur me par. 2, pika 1 dhe 2. 

1  http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/
Kodi%20penal.pdf; http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/
Kodi%20i%20procedures%20penale.pdf. 
2  Kodi i Procedurës Penale të Kosovës; http://www.
kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Kodi%20i%20procedures%20
penale.pdf. 
3   Neni 346 dhe 333 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.
4   Neni 328 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, pika 1: Nëse 
i pandehuri nuk e pranon fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari 
i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues thërret prokurorin e shtetit, 
të dëmtuarin dhe mbrojtësin për të përmbledhur provat që mbështesin 
rastin apo kërkesën e tyre. Prokurori i shtetit flet i pari, pastaj i dëmtuari 
dhe mbrojtësi. 

Si pasojë e kësaj, kishte shkelje të dispozitave procedurale 
penale nga gjykatësja e çështjes, e cila me mohimin 
e kësaj të drejte ndaj palëve, fillimisht ia pamundësoi 
prokurores të deklarojë përmbajtjen e aktakuzës dhe 
faktet mbështetëse të aktakuzës për palët dhe publikun, e 
cila gjithashtu reflektoi në pamundësinë e të pandehurve 
për t’u deklaruar për aktakuzën konkrete.

Gjykimi tjetër i mbajtur në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë me 19 mars 2013, ishte vazhdim i shqyrtimit 
kryesor, i cili vazhdoi me marrjen në pyetje të akuzuarve 
M. B dhe A. H. Gjatë marrjes në pyetje të të akuzuarve nga 
prokurori, gjykatësja e çështjes  nuk respektoi dispozitat 
penale procedurale, duke lejuar fillimisht prokurorin 
të marrë në pyetje të akuzuarit, edhe pse kjo i takonte 
mbrojtjes fillimisht.5 Çështja penale ishte me numër P. Nr. 
2008/10 dhe kishte të bënte më veprën penale “Lëndim i 
lehtë trupor”.

Në çështjen tjetër penale të mbajtur në Gjykatën 
Themelore në Prizren me 04 mars 2013, kryetari i trupit 
gjykues  nuk ishte kujdesur për rendin e marrjes në pyetje 
të dëshmitarit, sipas rendit që përcaktojnë dispozitat 
procedurale penale. Në seancën e tillë, pasi dëshmitari 
E. Xh. u ftua të deklarohet për çështjen, gjatë rrëfimit të 
tij, kryetari i trupit gjykues ndërhynte me pyetjet, duke 
shkaktuar kështu reagimin e mbrojtjes për faktin që nuk 
dihej se kush merrte në pyetje dëshmitarin dhe kryetari 
i trupit gjykues, orientonte dëshminë e dëshmitarit më 
pyetjet e tij. 

Në rastin e tillë, sipas Kodit të Procedurës Penale, radha 
e marrjes në pyetje i takonte prokurorit të çështjes,6 e 
cila gjë edhe u konstatua në procesverbalin e shqyrtimit 
gjyqësor. Lënda ishte me numër P. Nr. 124/12 dhe kishte 
të bënte më veprën penale “Rrëmbimi i personit”, nga neni 
159 i KPK-së.

Rast tjetër kur kryetari i trupit gjykues kishte ndërhyrë 
në “plotësimin e përgjigjeve” të dëshmitarit, ishte po në 
Gjykatën Themelore në Prizren te i njëjti kryetar i trupit 
gjykues. Në gjykimin e tillë të mbajtur me 26 shkurt 2013, 
në çështjen penale P. Nr. 124/12 – “Rrëmbim i personit”,7 
avokati kishte vërejtje ndaj kryetarit të trupit gjykues duke 
iu drejtuar me fjalët: “Kryetar, shkruaje në procesverbal se 
ju jeni duke bërë shkelje, sepse jeni duke plotësuar në 

5   Neni 346, par. 2 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.
6   Neni 333 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.
7   Neni 159 i KPK-së
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përgjigje dëshmitarin”. Avokati në këtë rast kërkoi po ashtu 
që t’i sigurohen kopjet e audio dhe video-incizimit për 
faktin se sipas tij kishte shumë fjalë që nuk ishin përfshirë 
në procesverbal. E njëjta u konstatua në procesverbal nga 
kryetari i trupit gjykues.

Rëndësia e autenticitetit të dëshmisë së dëshmitarit 
qëndron në relevancën e dëshmisë së tillë dhe në rastet 
kur dëshmitari asistohet dhe plotësohet në dëshminë e tij, 
e njëjta mund të shpie në vështirësitë e zbardhjes së rastit.

Si pasojë e kësaj, kryetari i trupit gjykues duhet të kujdeset 
që dëshmia e dëshmitarit të jetë origjinale dhe dëshmitari 
të mos shtyhet në deklarimet e paqena. 

Si rrjedhojë shkeljet e tilla të gjykatësve, bëjnë që shqyrtimi 
gjyqësor të komplikohet edhe me tej në seancat pasuese.

Monitorimi i BIRN-it ka identifikuar gjithashtu raste kur 

kryetari i trupit gjykues nuk ka angazhuar interpretues 
gjyqësor, ashtu si përcakton ligji dhe në rastin më të 
keq vetë ai ka marrë rolin e interpretuesit (përkthyesit) 
gjyqësor në kundërshtim me dispozitat procedurale.1 Në 
çështjen penale P. Nr. 11/13, “Shpërdorimi i pozitës zyrtare” 
nga neni 339 par. 1 lidhur me par 2, pika 2 dhe 1 i KPK-së, 
të mbajtur me 21 qershor 2013, eksperti i gjeodezisë ishte 
nga komuniteti joshqiptar dhe fliste në gjuhën boshnjake 
dhe dëshmia e tij është marrë në gjuhën boshnjake, 
mirëpo pa interpretues gjyqësor. Në këtë rast, përkthyesin 
e zëvendësoi vetë kryetarja e trupit gjykues gjë e cila nuk 
është në përputhje me Kodin e Procedurës Penale.2

Kodi i Procedurës Penale i Kosovës parasheh angazhimin 
e një interpretues/i-je të pavarur dhe në asnjë rast 
angazhimin e vetë gjykatësit në rolin e interpretuesit. 

Në rastet e tilla, gjykatësi është dashur të sigurohet për 
përkthimin para fillimit të gjykimit dhe shqyrtimi të 
fillohej në përputhje me të gjitha kushtet.

Shkelje tjera procedurale janë identifikuar në 
moskonstatimin e të dhënave në procesverbal, ose 
moskonstatimin e saktë të të dhënave në procesverbalet e 
shqyrtimeve gjyqësore.

Në shqyrtimin e mbajtur në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë me 10 janar 2013, në çështjen civile kontestuese 
“Ushqimia - besim fëmije” C. Nr. 586/12, gjykatësi i 
çështjes  nuk hapi fare procesverbal për të konstatuar 
mungesën e paditëses dhe faktin që padia konsiderohej 
e tërhequr sipas dispozitave procedurale kontestuese.3 
Edhe pse parashihet me rregullat procedurale, përpilimi 
i procesverbalit dhe konstatimi nuk kishin ndodhur fare 
në shqyrtim, deri në përfundim, në të cilën kohë edhe 
monitoruesi i BIRN-it ishte i pranishëm.

Shqyrtimet tjera kontestuese civile të cilat nuk janë 
konstatuar në procesverbale saktë siç përcaktojnë edhe 
dispozitat procedurale civile, janë si më poshtë:

Gjykimi i mbajtur me 10 janar 2013, në çështjen civile 
kontestuese “Kthim i 

1   Neni 14 i Kodit të Procedurës Penale i Republikës së Kosovës.
2   Neni 14 i Kodit të Procedurës Penale i Republikës së Kosovës, 
pika 2: Personi që merr pjesë në procedurë penale i cili nuk e flet gjuhën 
në të cilën zhvillohet  procedura, ka të drejtë të flasë gjuhën e vet dhe 
të jetë i informuar nëpërmjet përkthimit pa pagesë me faktet, provat dhe 
procedurën. Përkthimi sigurohet përmes një përkthyesi të pavarur.
3   Seanca nuk u mbajt meqë mungonte paditësja, andaj u 
konsiderua padia e saj si e tërhequr. Gjyqtari nuk hapi procesverbal andaj 
bëri shkelje të nenit 134 pika 1.

Rëndësia e autenticitetit të 
dëshmisë së dëshmitarit 
qëndron në relevancën 
e dëshmisë së tillë dhe 
në rastet kur dëshmitari 
asistohet dhe plotësohet në 
dëshminë e tij, e njëjta mund 
të shpie në vështirësitë e 
zbardhjes së rastit.
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pronës”, C. Nr. 391/08, edhe pse seanca ishte paraparë të 
fillonte në 13:15, ajo filloi në 13:45 dhe u konstatua në 
procesverbal si e filluar në 13:15. Në lëndën tjetër civile 
kontestuese “Borxh”, C. Nr. 742/10, të gjykatësit të njëjtë, 
seanca filloi me 30 minuta vonesë, përkatësisht në 09:30, 
ndërsa në procesverbal u konstatua si e filluar me kohë, 
në 09:00. Kjo çështje është mbajtur me 21 janar 2013 
në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjykatësi i njëjtë 
kishte në vazhdimësi seanca të caktuara, me ç’rast në 
çështjen pasuese kontestuese civile “Borxh” nën shenjën 
C. Nr. 1602/10, seanca e filluar në 09:45, në procesverbal 
u konstatua si e filluar në 09:30, e cila ishte shkelje e 
dispozitave procedurale të LPK-së.1.

Konstatimet jo të sakta në procesverbal, bëjnë që 
procesverbali të përmbaje fakte të paqena dhe në rastet 
e referimit në procesverbalet e tilla, do të jetë mundësia 
e mbulimit të shkeljeve të tilla dhe pasaktësive që kishin 
ndodhur në shqyrtime. 

Pikë tjetër e identifikuar si shkelje procedurale gjatë 
monitorimit njëvjeçar nga monitoruesit e BIRN-it, është 
gjithashtu mosrespektimi i dispozitave procedurale penale 
që kanë të bëjnë me njoftimin e të pandehurve me të 
drejtat e tyre. E njëjta rregullohet me Kodin e Procedurës 
Penale të Kosovës.2

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me 5 mars 2013, 
gjykatësi i çështjes  nuk kishte respektuar dispozitat 
procedurale penale që kishin të bëjnë me njoftimin e të 
pandehurit për të drejtat e tij. Kodi i procedurës penale, në 
nenin 246, saktëson obligimin e gjykatësit të çështjes ose 
kryetarit të trupit gjykues për ta njoftuar të pandehurin me 
të drejtat e tij si: e drejta e tij për mbrojtës, e drejta e tij 
për të heshtur, deklaruar dhe mosinkriminuar vetën e vet 
ndër tjera.3  Çështja penale ishte “Lëndim i rëndë trupor”, 
me numër P. Nr. 2033/09.

Mosinformimi i të pandehurit me të drejtat e tij në gjykim, 
bie në kundërshtim edhe më të drejtën e tij për gjykim të 
drejtë, e cila parashihet me rregullat procedurale penale 
dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Rasti tjetër në të cilin nuk u respektua neni i njëjtë, ishte 

1   Neni 135.1 i LPK-së:  Procesverbali duhet t’i përmbajë: emrin 
e gjykatës, vendin ku kryhet veprimi, ditën dhe orën kur kryhet veprimi, 
objektin e kontestit dhe emrat e palëve të pranishme ose të personave të 
tjerë, si dhe të përfaqësuesve ligjorë ose me prokurë të tyre.
2   Neni 246, par. 1 i Kodit të Procedurës Penale i Republikës së 
Kosovës.
3   Neni 246 paragrafi 1 i Kodit të Procedurës Penale të Republikës 
së Kosovës: Në fillim të shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupi gjykues e udhëzon të pandehurin për të drejtën e tij për të 
mos u deklaruar në çështjen e tij ose të mos përgjigjet në pyetje dhe nëse 
ai deklaron për çështjen, se nuk ka për detyrë të inkriminojë vetveten ose 
të afërmin, as të pranojë fajësinë; të mbrohet vetë ose nëpërmjet ndihmës 
juridike nga mbrojtësi sipas zgjedhjes së tij; të kundërshtojë aktakuzën dhe 
pranueshmërinë e provave të paraqitura në aktakuzë.

po ashtu në Gjykatën Themelore në Prishtinë në gjykimin 
e mbajtur në të njëjtën ditë më 5 mars 2013. 

Gjyqtarja e vetme gjykuese në çështjen penale “Heqje 
apo dëmtim i vulave zyrtare”, nuk njoftoi të pandehurin 
në çështjen e njëjtë me numër P. Nr. 249/08 më të drejtat 
e tij që i takojnë sipas dispozitave procedurale penale të 
Kosovës, duke bërë shkeljen e tyre.4

Ndër veprimet procedurale që nuk respektohet më së 
shumti është mosleximi i deklaratës së betimit për 
dëshmitarët, e cila nuk respektohet pothuajse në shumicën 
e gjykimeve të mbajtura nga gjykatësit vendorë. Gjykatësi 
i çështjes/ kryetari i trupit gjykues, është përgjegjës për 
leximin deklaratës së betimit, qoftë nga dëshmitarët, 
qoftë nga ekspertët e ndryshëm të cilët dëshmojnë ose 
paraqesin ekspertizat e tilla, kur dispozitat penale kërkojnë 
të njëjtën. Një gjë e tillë është paraparë në nenin 340 të 
Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.5

Në anën tjetër, e njëjta gjë nuk ndodh edhe me gjykimet 
e mbajtura nga përfaqësuesit e Misionit Evropian për 
Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX. Pothuajse në të 
gjitha gjykimet e mbajtura nga EULEX-i, të monitoruara 
nga BIRN-i, dëshmitarëve u lexohet rregullisht deklarata 
e betimit, të cilët edhe betohen para gjykatës që do 
deklarojnë vetëm të vërtetën.

Në tryezën për diskutimin e të gjeturave në gjyqësi të 
organizuar nga BIRN-i, kryesuesi i KGjK-së deklaroi se në 
radhitjen e marrjes në pyetje të dëshmitareve, nuk është 
më rëndësi kush propozon, prokurori duhet ta marrë në 
pyetje i pari. Mirëpo Laura Pula nga Prokuroria e Shtetit 
tha se respektimi i fjalës hyrëse është obligativ dhe ajo 
shtoi se është faji i gjykatave që nuk respektohet dispozita 
e tillë.6

Gjithashtu përfaqësuesit tjerë në tryezë deklaruan 
se dispozitat e reja të Kodit të Procedurës Penale të 
Kosovës janë të ndryshme nga ato të kaluarat dhe duhet 
të respektohen. Sipas kryetarit të Gjykatës Themelore 
në Prishtinë Hamdi Ibrahimit, këto ndryshime duhet të 
respektohen nga gjykatësit dhe palët në shqyrtim, në 
veçanti avokatët, të cilët janë pjesëmarrës në shqyrtime 
dhe do të duhej trajnoheshin pikërisht për ndryshimet e 
tilla.7

Sa i përket leximit të deklaratës së betimit, kryesuesi Enver 
Peci u deklarua se kjo është opsionale, të cilën mundësi e 
lejon Kodi i Procedurës Penale gjithashtu.8

4   Neni 246 paragrafi 1 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.
5   Neni 340 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.
6   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it 
në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.
7   Ibid.
8   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it 
në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.
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Rëndësia e leximit të deklaratës së dëshmitarit qëndron në 
faktin se dëshmitarët përmes deklarimit të tillë, kuptojnë 
rëndësinë e dëshmisë dhe paralajmërohen për sanksionet 
e dëshmisë së rreme. 

Përmes leximit të deklaratës së betimit, dëshmitari edhe 
në mënyre deklarative betohet se do dëshmojë vetëm 
të vërtetën, i cili nëse nuk i përmbahet deklarimit të tillë, 
mund të japë edhe përgjegjësi penale, e cila e drejtë në 
këtë rast, i mohohet nga vetë gjykatësi.

BIRN-i nuk ka parë të jenë ndërmarrë masa konkrete nga 
institucionet përgjegjëse gjyqësore për rastet e raportuara 
pothuajse çdo vit, përkundër rekomandimeve të shumta. 
Gjykatësit e çështjeve/ kryetarët i panelit gjyqësor 
obligohen të kujdesen për mbarëvajtjen e shqyrtimit 
gjyqësor, për plotësimin dhe respektimin e të drejtave 
për të pandehurit, të dëmtuarit dhe dëshmitarët, kujdesin 
për sigurimin e përkthyesve adekuatë në shqyrtime dhe 
saktësinë e shënimeve në procesverbale.

3. Kundërvajtjet në  
komunikacion
Gjykatat e Kosovës në vazhdimësi janë duke u përballur 
me një numër të madh të lëndëve të pazgjidhura. Kjo 
gjendje, përveç tjerash, është pasojë e numrit të vogël të 
gjykatësve dhe të  stafit mbështetës. 

Sipas të dhënave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në 
gjykatat e vendit figurojnë si të pazgjidhura 466,255 lëndë 
të natyrave të ndryshme. Prej tyre 221,617 janë lëndë të 
kundërvajtjes që i bie se 50% e këtyre lëndëve janë lëndë 
të kundërvajtjeve në komunikacion, të cilat janë iniciuar në 
gjykatë nga Policia e Trafikut.

Për t’i trajtuar mbi 221 mijë lëndë të kundërvajtjes në 
Gjykatat e Kosovës, janë të angazhuar 64 gjykatës.  Bazuar 
në këtë,  një gjykatës brenda një muaji duhet të zgjidhë 
mesatarisht 532,6 lëndë të kësaj natyre për të nisur uljen 
e numrit  të lëndëve të kundërvajtjes. Duke pasur parasysh 
faktin se një gjykatës i kësaj lëmie mesatarisht zgjidhë 
418,8 lëndë brenda një muaji, atëherë del se resurset 
momentale të gjyqësorit nuk  japin shpresë që  numri i 
lëndëve të kundërvajtjes mund të zvogëlohet. Me një 
llogaritje të thjeshtë 64 gjykatësve brenda një muaji u 
mbesin të pazgjidhura 7,283 lëndë, ose 87 mijë lëndë në 
vit.

Për ta arritur këtë, gjyqësori duhet që të angazhojë të 
paktën edhe 18 gjykatës të kundërvajtjes të cilët do 
zgjidhnin mesatarisht nga 418 lëndë në muaj.

Duke pasur parasysh faktin se KGjK-ja përballet me 
mungesën e gjykatësve dhe numrin e madh të lëndëve, ka 
lindur nevoja e krijimit të metodave më efikase e të cilat 
do mundësonin uljen e numrit të lëndëve të pazgjidhura. 

Duke  e parë këtë numër të madh të lëndëve të 
kundërvajtjes si dhe faktin që 1/4-ta e gjykatësve në rang 
vendi punojnë në zgjidhjen e lëndëve të kundërvajtjes, 

BIRN-i ka bërë një analizë e cila ofron zgjidhje konkrete 
dhe praktike për zvogëlimin e menjëhershëm të lëndëve 
të kundërvajtjes. 

Duke analizuar gjendjen e të dhënave dhe duke marrë  
parasysh  sistemet juridike të cilat i kanë lehtësuar 
procedurat e  dhënies së dënimit për një kundërvajtje, 
BIRN-i nëpërmjet kësaj analize do ofrojë disa zgjidhje të 
cilat do të krijonin modele e mundësi  që numri i lëndëve 
të kundërvajtjeve të trafikut në gjykatat tona të ulet në një 
masë sa më të madhe. Së këndejmi, do të mundësohej që 
gjykatësit të punojnë në lëmi të tjera, me ndonjë vendim 
të përshtatshëm të KGjK-së, po ashtu do të krijoheshin  
lehtësira në ekzekutimin e këtyre lëndëve.

Rekomandimet e dala nga kjo analizë sugjerojnë krijimin 
e një sistemi tërësisht të ri në shqiptimin, ankimimin dhe 
ekzekutimin e dënimeve në komunikacion.

Për ta bërë të realizueshme këtë praktikë, nevojiten 
ndryshime ligjore dhe koordinim ndërinstitucional, të cilat 
nuk kërkojnë ndonjë investim të madh qoftë financiar, ose 
të faktorit njeri. 

3.1 Gjendja faktike 
në kundërvajtjet e 
komunikacionit
Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për gjykatat në janar të vitit 
2013,  gjykatat për kundërvajtje, të cilat kanë funksionuar si 
gjykata të veçanta deri në vitin 2012,  janë inkorporuar në 
kuadër të gjykatave themelore. Sipas të dhënave të KGJK-
së këto lëndë përbëjnë rreth 1 /3-ën e të gjitha lëndëve 
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të cilat presin të zgjidhen nga ana e gjykatave themelore.

Sipas të dhënave të publikuara nga KGjK-ja, në fund të  
2013-ës në gjykatat e Kosovës janë të evidentuara 221 
mijë lëndë të kundërvajtjeve të ndryshme. 

Të dhënat e KGJK-së tregojnë se pjesa më e madhe e 
lëndëve të kundërvajtjeve  (rreth 150 mijë lëndë) janë 
të sferës së trafikut. Thënë më mirë, gjykatat presin të 
zgjidhin rreth 150 mijë dënime të  komunikacionit të cilat 
i ka shqiptuar Policia e Kosovës.  

Ligji për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor, i cili shërben 
edhe si bazë për shqiptimin e dënimeve për këto lëndë, ka 
kufizuar në masë të madhe rastet kur policët kanë të drejtë 
të shqiptojnë dënim për kundërvajtje në trafik.

Si rezultat i kësaj, për shumicën e kundërvajtësve të cilët 
hasen në trafik, policia inicion fletëparaqitje në gjykatë.  

Shqetësues në këtë rast është edhe fakti se në rastet kur 
policia ka shqiptuar tiketë me lartësi të gjobës, ajo nuk 
mund të ekzekutohet nga ajo (policia), por e njëjta duhet 
t’i dërgohet gjykatës për t’u ekzekutuar. Në këtë rast, edhe 
pse nuk ka një ankesë nga ana e palës, gjykata sërish 
duhet  ta marrë në trajtim dënimin e shqiptuar nga policia.

Si rezultat i kësaj, gjykatat kanë numër të madh të lëndëve 
të cilat parashkruhen në ekzekutim, e po ashtu u nevojitet 
shumë kohë për t’i ekzekutuar vendimet.  Gjendja në terren 
tregon se, për t’u  bërë e plotfuqishme një tiketë trafiku e 
shqiptuar nga policia me vlerë prej 25 eurosh, procedurat 
mund të zgjasin me vite dhe t’i kushtojnë shtetit më shumë 
se vetë dënimi. Është kështu, pasi që, për ta ekzekutuar një 
lëndë të tillë, duhet të angazhohet një gjykatës, stafi teknik 
i gjykatës, posta, e në fund edhe policia, e cila e dërgon 
kundërvajtësin në vuajtje të dënimit.  Për të gjitha këto 
shërbime gjykata arkëton një shumë prej 5 eurosh në 
emër të paushallit gjyqësor, përderisa vetëm pagesa ditore 
për angazhimin e një gjykatësi është 27 euro. 1

Për sa u përket shpenzimeve të kohës dhe të resurseve të 
gjykatës, gjendja e rëndë është edhe te kundërvajtjet me 
fletëparaqitje nga policia. Në këto raste gjykata duhet të 
mbajë seancë në të cilën duhet të vendosë për  dënimin 
ose jo të kundërvajtësit. Praktika tregon se një gjykatës i 
vetëm nuk mund të zgjidhë në ditë në shumë se 13 lëndë të 
kësaj natyre. Në këso raste, është shumë interesant fakti që 
qytetarët në shumicën e lëndëve të zgjidhura nga gjykatat 
e kundërvajtjes, e të cilat janë të bazuara në fletëparaqitjen 
e policisë,  nuk paraqesin ankesa në shkallën e dytë. Në 
Gjykatën e Apelit në Prishtinë janë evidencuar vetëm 418 
ankesa ndaj mbi 70 mijë vendimeve, të cilat janë marrë 
nga gjykatësit për kundërvajtje në gjykatat themelore

Krijimi i një sistemi të ri, ku polici do të ishte organi i parë 

1   Paga e një gjykatësi te kundërvajtjes është mbi 800 euro.  
Nëse pjesëtohet për 30 ditë, del 26.6 euro.

i cili do të vendoste për gjobën me rastin e shqiptimit dhe 
jo gjykata, do të krijonte mundësi që dhjetëra gjykatës të 
cilët janë të angazhuar në trajtimin e kundërvajtjeve të 
angazhohen në lëndë të tjera për shkak se llogaritet që 
një numër i madh i kundërvajtësve nuk do ta shfrytëzojnë 
të drejtën e ankesës për shkak të ndjenjës së fajësisë për 
kundërvajtjen e bërë. Kjo analizë bëhet më e besueshme, 
kur vërehet fakti se për 70 mijë lëndë të kundërvajtjes, të 
gjykuara gjatë 2013-ës, janë bërë vetëm 418 ankesa.

3.2 Gjobat nga policia e jo 
nga gjykata 
Duke e analizuar këtë situatë, e cila nuk premton ulje 
të numrit të lëndëve të pazgjidhura, BIRN-i ka arritur në 
konstatimin se ky sistem duhet të pësojë një reformë të 
rrënjësishme e cila do ta lironte gjykatën nga numri kaq i 
madh i lëndëve të kundërvajtjes në komunikacion.

Ky shkarkim i gjykatave nga numri i lëndëve të 
kundërvajtjes do të arrihej nëse oficerëve të policisë, 
përmes ndryshimeve ligjore, do t’u krijohej mundësia e 
shqiptimit të dënimit për kundërvajtje. Kurse, ashtu siç do 
ta parashihte ligji,  kundërvajtësit do t’i ofrohej mundësia 
që nëse nuk është i kënaqur me vendimin e policëve, të 
ankohet në gjykatë brenda një afati 8 ditësh.  

Kjo do të nënkuptonte që për çfarëdo rasti të kundërvajtjes 
në komunikacion, ku nuk ka elemente të veprës penale, 
polici të mund të shqiptojë gjobën ndaj kundërvajtësit, pa 
marrë parasysh lartësinë e saj apo siç është përcaktuar me 
dispozita ligjore.  

Kundërvajtësi në këtë rast paralajmërohet nga zyrtari 
policor, e po ashtu udhëzohet edhe me shkrim me anë të 
tiketës se, nëse ka ndonjë kundërshtim ndaj gjobës,  mund 
të paraqesë ankesë ndaj tiketës së shqiptuar. 

Kundërvajtësi po ashtu do të paralajmërohet se nëse 
nuk bën ankesë brenda 8 ditësh, dënimi për të do jetë i 
plotfuqishëm dhe i njëjti do të regjistrohet në bazën e 
të dhënave të MPB-së. Në raste të tilla pagesa e dënimit 
do të kushtëzohet me një varg veprimesh të listuara si 
më poshtë, të cilat do ta lironin përgjithmonë sistemin e 
ekzekutimit të dënimeve të kundërvajtjeve në trafik, 

BIRN-i rekomandon që së bashku me vendimin që polici 
të shqiptojë gjobën e parë, e jo gjykata, të krijohet edhe 
një sistem i regjistrimit të dënimeve. Sistemi do të krijohet 
nga ana e Policisë së Kosovës dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe në të do të regjistrohen të gjitha gjobat 
e shqiptuara nga policia, e për të cilat qytetari nuk ka 
bërë ankesë në gjykatë. Po ashtu, pas vendosjes meritore 
nga ana e gjykatës për ankesën, të dhënat mbi dënimin e 
kundërvajtësit do t’i barten këtij sistemi.
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Sistemi i regjistrimit të dënimeve do të krijonte mundësinë 
që organet të kenë një pasqyrë të qartë se sa dënime 
presin të paguhen dhe sa prej tyre janë paguar.

BIRN-i rekomandon që 
sistemi të dizajnohet në 
atë mënyrë që qytetarët të 
privohen nga disa të drejta 
nëse ata nuk i paguajnë 
gjobat për kundërvajtje në 
trafik.

Kushtëzimet do të ishin si në 
vijim:

- Pamundësia e regjistrimit 
dhe tjetërsimit të makinës

Qytetarit i cili ka gjobë të 
papaguar nuk i lejohet ta 
regjistrojë makinën e tij deri 
në momentin kur ai ta paguajë 
atë. Në ditën kur qytetari 
aplikon për ta vazhduar 
regjistrimin e makinës, zyrtari 
i MPB-së shikon në bazën e të 
dhënave, nëse ndaj atij shoferi 
është shqiptuar ndonjë gjobë. 

Dhe nëse ka gjobë, atëherë shoferi paralajmërohet që të 
njëjtën ta paguajë dhe të sjellë dëshmi për pagesën, e më 
pas t’i lejohet regjistrimi. 

Në rast se qytetari dëshiron ta shesë makinën e tij, atëherë 
nuk i lejohet që të njëjtën ta bartë në emër të një personi 
tjetër . Pra, qytetarit nuk i lejohet që ta shesë makinën pa 
e paguar gjobën. Pra, për të bartur pronësinë te personi 
tjetër, pronari i makinës i cili nuk ka përfunduar obligimet 
kundërvajtëse, fillimisht duhet kryer obligimet, gjë që 
verifikohet në regjistrin e dënimeve në MPB.

- Moslejimi i çregjistrimit të makinës dhe mosdhënia e 
autorizimit për të vozitur

Pronarit të makinës, i cili ka tiketa të papaguara, nuk do i 
lejohet ta çregjistrojë makinën e tij pa i paguar tiketat e 
trafikut. 

Qytetari i cili ka gjobë të papaguar, nuk do të mund të 
marrë autorizim për ta vozitur ndonjë makinë tjetër, pa i 
paguar gjobat. Nëse qytetari shkon te noteri për të bërë 
një autorizim për të vozitur një makinë që nuk është pronë 
e tij, atëherë noteri do t’i kërkojë atij vërtetim të lëshuar 
nga MPB-ja se ai nuk ka asnjë tiketë të papaguar. Vërtetim 
i njëjtë do të kërkohet edhe nga pronari i makinës i cili 
e ofron autorizimin.  Sistemi do jetë i ndërtuar në atë 
formë që në momentin kur noteri të shikojë në të dhënat 
e qytetarit, paraprakisht t’i kërkojë atij të nënshkruajë një 

deklaratë e cila i mundëson noterit të ketë qasje në të 
dhënat e qytetarit. 

Pamundësia e kalimit të kufirit për të gjobiturit në trafik

Makinat me tabela të huaja nuk do të lejohen të kalojnë 
kufirin dhe lëshojnë territorin e Republikës së Kosovës 
pa paguar gjobën e shqiptuar nga policia. Policia kufitare 
do të kujdeset që në të gjitha pikat kufitare t’i ndalojë 
kundërvajtësit me tabela të huaja e të cilët nuk i kanë 
paguar gjobat.

3.3 Pikët negative
Në bazën e të dhënave të regjistrimit të kundërvajtjeve, 
MPB-ja do të regjistrojë edhe pikët negative për secilin 
kundërvajtës. Në momentin kur kundërvajtësi do t’i arrijë 
pikët negative të cilat ndalojnë vozitjen e makinave, MPB-
ja e njofton policinë që në rast se has shoferin duke vozitur, 
t’i ndalohet vozitja e makinës. Në këtë bazë të të dhënave 
po ashtu do të regjistrohen edhe ndalesat e tjera të 
vozitjes së makinës, e të cilat janë shqiptuar në procedura 
të tjera gjyqësore.

Përveç këtyre masave, BIRN-i rekomandon që masat e 
sipërpërmendura të zgjasin për tre ose katër vjet e që 
nënkupton edhe ndërrimin e afatit të parashkrimit të 
lëndëve të kundërvajtjes nga 2 (sa është tani) në katër vjet.

BIRN-i, po ashtu, rekomandon që pas një periudhe 3 
vjeçare,  në rast se kundërvajtësit refuzojnë t’i paguajnë 
gjobat nga MPB-ja, të kërkohet nga gjykata që për lartësinë 
e gjobës së kundërvajtësit të bëhet zëvendësimi i dënimit 
nga dënim me gjobë në dënim me burg.

3.4 Regjistrimi i 
kundërvajtësve
Ministria e Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me 
Policinë e Kosovës, do të duhej të krijojnë një bazë të të 
dhënave ku do të regjistrohen dënimet e shqiptuara nga 
oficerët policorë.  Në bazën e të dhënave do kenë qasje të 
dy organet me kompetenca të ndara për regjistrimin dhe 
fshirjen e të dhënave. Në këtë rast Policia e Kosovës do 
të ketë përgjegjësi që të bëjë regjistrimin e kundërvajtjes 
në sistem,  ndërsa zyrtarët e qendrës për regjistrimin e 
automjeteve do ta kenë përgjegjësinë e fshirjes së dënimit 
nga sistemi. 

BIRN-i rekomandon që Policia e Kosovës të caktojë zyrtarë 
të veçantë të cilët kanë qasje në regjistrimin e tiketave të 
kundërvajtjes, përderisa një rëndësi e veçantë duhet t’i 

BIRN-i, po ashtu, 
rekomandon që pas një 
periudhe 3 vjeçare,  në 
rast se kundërvajtësit 
refuzojnë t’i paguajnë 
gjobat nga MPB-ja, të 
kërkohet nga gjykata që 
për lartësinë e gjobës së 
kundërvajtësit të bëhet 
zëvendësimi i dënimit 
nga dënim me gjobë në 
dënim me burg.
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kushtohet regjistrimit të tiketave të cilat janë shqiptuar 
ndaj makinave me tabela të huaja. 

Për të shmangur situatën kur makinat dhe shtetasit e 
huaj kalojnë në Kosovë dhe nuk i paguajnë tiketat, BIRN-i 
rekomandon që për ta të krijohet një bazë e veçantë e 
regjistrimit të kundërvajtjeve, e në të cilën do kenë qasje 
të gjitha pikat kufitare të vendit. Aty policët kufitarë do të 
kontrollojnë e konstatojnë nëse personi i cili është duke 
kaluar kufirin me makinë ka tiketë të shqiptuar dhe nuk 
e ka paguar të njëjtën. Në rast se hasen persona të tillë, 
atëherë makinat e tyre nuk do lejohen që të kalojnë në 
anën tjetër të kufirit pa e paguar tiketën.

Nga ana tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
përkatësisht Qendrës për Regjistrimin e Automjeteve, do 
kujdesen që të kontrollojnë të dhënat e regjistruara nga 
policia në kohën kur qytetarët paraqiten para këtij organi.

Në kuadër të këtyre zyrave MPB-ja do të krijojë 
departament të veçantë i cili merret me fshirjen e 
dënimeve nga databaza, të atyre që i kanë paguar tiketat. 
Pagesa e dënimeve do bëhet nëpërmjet sistemit bankar, 
ndërsa për ta dëshmuar pagesën mund të përdoren dy 
opsione.

Qytetari mund të shkojë me fletëpagesë dhe ta dëshmojë 
para zyrtarit të MPB-së se e ka kryer pagesën.

Opsioni i dytë për fshirjen e tiketave do jetë nëpërmjet 
sistemit bankar, ku pas pagesës së dënimit banka e njofton 
MPB-në nëpërmjet sistemit elektronik

3.5 Dorëzimi i ankesave
Në afatin prej tetë ditësh nga dita kur është shqiptuar 
dënimi për kundërvajtje, pala ka të drejtë të ankohet në 
gjykatë për pakënaqësitë rreth dënimit të shqiptuar nga 
oficerët e policisë. 

Brenda këtij afati pala duhet t’ia paraqesë gjykatës ankesën 
e shkruar dhe së bashku me të të paguajë edhe taksën 
gjyqësore për ankesë, e cila duhet të jetë e përafërt me 
lartësinë e dënimit. Në rast se ankesa e qytetarit është e 
bazuar, atëherë Policia e Kosovës do obligohet t’i paguajë 
qytetarit taksën e ankesës.

Në momentin e dorëzimit të ankesës gjykata do t’i japë 
palës një dëshmi me të cilën vërteton se ankesa e saj 
është pranuar. Brenda afatit prej tetë ditësh nga dita e 
shqiptimit të kundërvajtjes pala me këtë dëshmi duhet të 
paraqitet në stacionin policor për ta njoftuar policinë se ai 
është ankuar ndaj vendimit të oficerëve të policisë. Në këtë 
mënyrë policia do jetë e njoftuar se për tiketën e shqiptuar 
është ushtruar ankesë në gjykatë dhe për këtë oficeri 

përgjegjës për regjistrimin e kundërvajtësve në bazën e 
të dhënave nuk do ta regjistrojë tiketën në sistem. Nëse 
pala e paralajmëruar nuk 
e bën këtë, atëherë dënimi 
do t’i shënohet në sistem 
dhe vetëm nëse gjykata 
ka marrë vendim lirues 
ndaj tij, ajo do fshihet nga 
të dhënat e MPB-së.

3.6 Sistemi  
i ftesave
Duke pasur parasysh 
faktin se për momentin 
Kosova përballet me 
mungesë të adresave dhe 
shumë gjykime shtyhen 
për shkak të mosdërgimit 
ose mospranimit me 
kohë të ftesave gjyqësore, 
BIRN-i rekomandon që 
organet kompetente të 
krijojnë një sistem ku 
dorëzimi i ftesave do të bëhet në momentin kur pala e 
dorëzon ankesën e saj. 

Bazuar në këtë sistem, zyrtari i cili e pranon ankesën e 
palës, do jetë i obliguar që aty për aty ta ndajë lëndën në 
punë dhe në bazë të një regjistri të paracaktuar të orareve 
të gjykimeve të gjykatësve të kundërvajtjes edhe ta caktojë 
ditën dhe orën kur do mbahet shqyrtimi për lëndën për të 
cilën është ushtruar ankesa. Pasi të kryhet kjo procedurë, 
zyrtari do t’ia dorëzojë personalisht ftesën për të marrë 
pjesë në gjykim palës e cila e ushtron ankesën. Me 
këtë rast pala do të paralajmërohet se, nëse nuk do jetë 
prezente ditën kur është caktuar gjykimi, ankesa e tij do të 
vlerësohet si e tërhequr.

3.7 Të mirat e sistemit
Duke analizuar  faktin se brenda një viti 64 gjykatës merren 
me zgjidhjen e mbi 200 mijë lëndëve të kundërvajtjes, 
heqja e kësaj barre nga gjyqësori do të krijojë kushte që 
këta gjykatës të merren me trajtimin e lëndëve të tjera të 
cilat presin në sirtarët e gjykatës.

Po ashtu, duke pasur parasysh që sistemi i ri parashikon 
që të ketë ulje të fletëparaqitjeve të kundërvajtjeve në 
gjykata, llogaritet që edhe lëndët me ankesë do të mund 
të përfundohen në afate më të shpejta. 

Për të shmangur 
situatën kur makinat 
dhe shtetasit e huaj 
kalojnë në Kosovë dhe 
nuk i paguajnë tiketat, 
BIRN-i rekomandon 
që për ta të krijohet 
një bazë e veçantë 
e regjistrimit të 
kundërvajtjeve, e në të 
cilën do kenë qasje të 
gjitha pikat kufitare të 
vendit. 
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4. Avokatët e favorizuar 
sipas detyrës zyrtare
Në Gjykatat e Kosovës çdo ditë mbahen shumë gjykime 
të rasteve penale për krime të ndryshme. Por jo çdo herë 
të pandehurit kanë mundësi që të paguajnë avokat dhe të 
paguajnë për mbrojtje efektive, ashtu siç parashihet me 
Kodin e Procedurës Penale të Kosovës,1 me Kushtetutën 
e Kosovës,2 por edhe me Konventën Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut.3 Kodi, Kushtetuta por edhe Konventa, 
kanë paraparë që të pandehurve t’u mundësohet mbrojtje 
falas, e paguar nga buxheti i shtetit, në rastet kur të njëjtit 
nuk kanë mundësi materiale për të paguar mbrojtës. 

BIRN-i gjatë monitorimit 5 vjeçar të gjykatave, ka parë disa 
lloj të mbrojtësve sipas detyrës zyrtare. Në raportet e tij 
BIRN-i ka cekur raste kur mbrojtësit sipas detyrës zyrtare 
jo vetëm që nuk e kanë përgatitur lëndën që ishte objekt 
i shqyrtimit, por edhe nuk e kanë njohur as të pandehurin 
që do ta mbronin. Ka raste kur avokatët nuk pranojnë 
të jenë mbrojtës sipas detyrës zyrtare dhe të njëjtit nuk 
ftohen asnjëherë. 

Fillimisht do të flasim për avokatët të cilët pranojnë të 
caktohen sipas detyrës zyrtare dhe marrin në mbrojtje të 
pandehur të ndryshëm. 

BIRN-i ka raportuar edhe për avokatë që shumë shpesh 
caktohen sipas detyrës zyrtare dhe për avokatë që shumë 
rrallë caktohen, përkundër faktit se janë të gatshëm të 
punojnë dhe të ofrojnë mbrojtjen e tyre. 

Gjatë hulumtimit të kryer nëpër të gjitha Gjykatat e 
Kosovës të cilat BIRN-i monitoron, monitoruesit kanë 
gjetur se në shumë raste trendi i caktimit të avokatëve të 
njëjtë sipas detyrës zyrtare, vazhdon të jetë jashtë listës 
së Odës së Avokatëve, përkundër faktit se lista përmban 

1   Neni 11 paragrafët 3 dhe 4 të KPPK-së.
2   Neni 30 paragrafi 1 pika 5 e Kushtetutës së Kosovës.
3   Neni 6 paragrafi 3 pika c e Konventës.

emrat e avokatëve kujdestarë për çdo ditë, javë e muaj.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës i cili e bën pagesën për avokatët 
sipas detyrës zyrtare dhe të cilët janë caktuar nga gjykata, 
për vitin 2012 ka harxhuar 460 mijë euro në pagesën 
e avokatëve sipas detyrës zyrtare. BIRN-i pas kërkesës 
për qasje në dokumente publike dhe duke u bazuar në 
marrëveshjen me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ka nxjerrë 
listat e avokatëve që janë paguar nga Sekretariati i KGjK-
së për mbrojtjen e ofruar sipas detyrës zyrtare.

Regjionet Pagesat për vitin 2012

Regjioni i Prishtinës 169,621.96 Euro

Regjioni i Prizrenit 65,264.39 Euro

Regjioni i Pejës 80,673.97 Euro

Regjioni i Gjilanit 72,167.10 Euro

Regjioni i Mitrovicës 72,279.28 Euro

Totali 460,006.70 Euro 

 Në të gjitha pesë qarqet më të mëdha të vendit shihet se 
si disa avokatë janë paguar maksimumin e lejueshëm prej 
500 eurosh në gati çdo muaj të vitit 2012. 

Edhe në vitin 2013 shihet një trend i njëjtë i avokatëve që 
përfitojnë nga caktimi sipas detyrës zyrtare në gjykata për 
të përfaqësuar palët në çështjet penale para gjykatave të 
ndryshme. 

Sipas raportit zyrtar të Ssekretariatit të KGjK-së të siguruar 
nga BIRN-i, shihet se për vitin 2013 nga janari deri në 
nëntor nga buxheti i shtetit të Kosovës janë harxhuar 
365,007.02 euro në pagesat e avokatëve të caktuar sipas 
detyrës zyrtare. 

Sistemi, po ashtu, krijon bazë të mirë të arkëtimit të të 
ardhurave për gjyqësorin, për shkak se rekomandon që 
taksat gjyqësore për një ankesë të rriten, e po ashtu të 
rritet edhe paushalli gjyqësor.

Sa i përket kësaj pike, të gjithë pjesëmarrësit në tryezë 
përkrahën propozimet e BIRN-it, të cilat sipas tyre, do të 
ndikojnë në lehtësimin e punës së gjyqësorit. Kryesuesi 
Enver Peci tha se kjo paraqet një analizë të mirë që 

do i shërbejë trupit punues të Ministrisë së Drejtësisë 
për draftim të ligjit. Ai tha se kundërvajtësi që në start 
përballet me policinë dhe kjo paraqet një procedurë dhe 
fakti që lëndët i drejtohen gjykatës, paraqet një ikje nga 
përgjegjësia e vet kundërvajtësve, të cilët kërkojnë që rasti 
t’i drejtohet gjykatës.1

1   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it 
në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.
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Regjionet
Pagesat për vitin 2013 
(janar – nëntor)

Regjioni i Prishtinës 107,429.84 Euro

Regjioni i Prizrenit 56,655.05 Euro

Regjioni i Pejës 28,981.84 Euro

Regjioni i Gjilanit 63,478.32 Euro

Regjioni i Ferizajt 24,293.48 Euro

Regjioni i Gjakovës 24,313.03 Euro

Regjioni i Mitrovicës 59,855.46 Euro 

Totali 365,007.02 Euro

Për dy vjet me radhë, pa e përfshirë edhe muajin dhjetor, 
shteti i Kosovës ka shpenzuar shumën prej 825,031.72 
eurosh për avokatët e ndryshëm të cilët kanë ofruar 
mbrojtjen për të pandehur të ndryshëm. 

Pas shikimit të listave për pagesa të bëra nga KGjK-ja për 
vitet 2012 dhe 2013, BIRN-i ka gjetur emra të veçantë 
të avokatëve që janë paguar deri në mbi 11 mijë euro 
përgjatë dy vjetëve. Regjioni i Mitrovicës prin për nga 
pagesat dhe caktimi i një grupi të avokatëve në marrjen e 
lëndëve me detyrë zyrtare. Madje në këtë regjion shihet se 
avokatët e njëjtë kanë marrë edhe nga 500 euro për çdo 
muaj, duke u angazhuar kështu për secilin muaj. 

Gjithashtu Prishtina nuk qëndron më mirë. Disa avokatë të 
caktuar sipas detyrës zyrtare janë paguar gati 10 mijë euro 
për dy vjet nga buxheti i Kosovës. Gjendje e njëjtë është 
edhe në regjionin e Prizrenit, kurse pagesat për dy vjet që 
nuk i kalojnë 8 mijë eurot janë ato të bëra nga Peja, Gjilani, 
Gjakova dhe Ferizaj. 

Trendi i caktimit të avokatëve të njëjtë vërehet në të 
gjitha regjionet në të cilat disa avokatë, përfitojnë shuma 
të mëdha parash nga caktimi sipas detyrës zyrtare. 
Madje-madje, për disa avokatë, shuma prej 500 eurosh 
nuk ndryshon asnjëherë gjatë gjithë vitit dhe ata të lënë 
përshtypjen se janë të punësuar në atë gjykatë. 

Avokati Agim Lushta nga Mitrovica, në bazë të të dhënave 
të siguruara në KGjK-ja, në krahasim me avokatët tjerë, ka 
përfituar më shumë gjatë këtyre dy vjetëve. Për 23 muaj sa 
BIRN-i ka arritur të marrë informata për pagesat e KGjK-
së të bëra për avokatë, del se Lushta është paguar 11,339 
euro. Lushta çdo muaj të vitit, pos tetorit dhe nëntorit 
të 2013-ës, është paguar nga 500 euro. Fatmire Braha, 
avokate po nga Mitrovica për 23 muaj ka përfituar vetëm 
14 euro më pak se Agim Lushta. 

Brahim Sopa nga Prizreni është i treti në listën e të 
caktuarve nga gjykata për mbrojtje sipas detyrës 
zyrtare. Sopa për 23 muaj është paguar 11,196 euro për 
angazhimin e tij. 

Tre më të paguarit në Kosovë nuk kanë bërë as një muaj 
pushim gjatë 23 muajve, ndryshe nga disa avokatë të tjerë 
të cilët edhe pse janë paguar deri në 10 mijë euro, shihen 
se gjatë korrikut ose gushtit kanë pushuar dhe nuk janë 
paguar fare ose shuma e pagesës ka qenë më e ulët se 
500 euro. 

Për regjionin e Prishtinës në bazë të listës së pagesave del 
se më të caktuarit (angazhuarit) janë Drita Hoxha, Adem 
Ademi, Zymreta Munishi-Zeka, Fatlum Podvorica, Ali Beka 
e Fetije Uka-Islami.1 

Për regjionin e Mitrovicës, pos Agim Lushtës e Fatmir 
Brahës, caktohen shpesh Bedri Miftari, Sheremet Ademi, 
Vehbi Beqiri dhe Nexhat Beqiri.2 

Në Prizren, pos Brahim Sopës, caktohen Avni Berisha, 
Hajrip Krasniqi e Hana Canaj. Dy të parët përfitojnë gati 
nga 11 mijë euro, kurse avokatja Canaj 9,800 euro.

Në Pejë caktohet më shumë Lumturije Hoxha e cila për dy 
vjet ka përfituar mbi 7 mijë euro, Ragip Radoniqi e Xhelal 
Radoniqi kanë përfituar të dy gati nga 6 mijë euro.  

Në Gjilan Lumnije Azemi, për përfaqësimet sipas detyrës 
zyrtare në gjykatë është paguar më shumë se 6 mijë euro, 
ndërsa Nasuf Nasufi e Ramiz Sylejmani më pak se 6 mijë 
euro secili. 

Në Gjakovë Avdi Rizvanolli e Qemail Juniku kanë përfituar 
shuma më të vogla në krahasim me kolegët e tyre të 
regjioneve të tjera. Të dy avokatët janë paguar gati nga 4 
mijë euro për 23 muaj. Kurse në Ferizaj Rafiz Shehu e Beqir 
Haxhimusa po ashtu janë paguar njëri mbi 3 mijë e tjetri 
mbi 2 mijë euro. 

Në intervistën e realizuar nga BIRN-i me drejtorin 
ekzekutiv të Odës së Avokatëve të Kosovës, Ylli Zekën, ai 
thotë se caktimi i avokatëve të njëjtë në shumë raste në 
gjyqësi, prokurori e polici sjell dyshim se ata angazhohen 
sipas preferencave personale. Madje i njëjti shton se 
Këshilli Prokurorial kishte marrë një vendim me të cilin i 
kishte obliguar prokurorët të mos i caktojnë avokatët sipas 
detyrës zyrtare drejtpërdrejt, por përmes zyrave regjionale, 
vendim të cilin, Zeka thotë se nuk e kanë respektuar. Ai po 
ashtu shton se KGjK-ja nuk kishte marrë një vendim të tillë 
në lidhje me caktimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare. 3

Kryesuesi i KGjK-së, Enver Peci, në mbledhjen e këshillit 
ka thënë se disa nga avokatët favorizohen dhe këtë tha se 

1   Avokatja Drita Hoxha ka përfituar  10 mijë e 81 euro, ndërsa 
djali i saj Asdren Hoxha po ashtu ka përfituar mbi 8 mijë euro nga caktimet 
sipas detyrës zyrtare.
2   Përfitimet e të cilëve për dy vjet kalojnë nga 10 mijë euro 
secili.
3   Emisioni Angazhimi i Avokatëve sipas Detyrës Zyrtare, 
transmetuar me 02 mars 2014; http://drejtesianekosove.com/sq/Emisione/
Angazhimi-i-avokateve-sipas-detyres-zyrtare-1074.
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e bazon në listat e pagesave. Po në këtë mbledhje KGjK-ja vendosi që caktimi i avokatëve sipas detyrës zyrtare të bëhet 
përmes OAK-ut. Për këtë kryesuesi u zotua se do të lajmërohen të gjitha gjykatat. 1

Kryesuesi i KGjK-së po ashtu shtoi se ka avokatë të cilën edhe pse kanë qenë në procedurën paraprake, nuk dëshirojnë që 
të vazhdojnë me mbrojtjen e personit edhe në procedurën gjyqësore. Sipas Pecit nuk ka një rrugë ideale se si të zgjidhet 
ky problem. 

Shkëlzen Maliqi nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, tregon se ata si KPK e kanë zyrtarizuar marrëveshjen me Odën 
e Avokatëve në lidhje me caktimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare. Maliqi i tha BIRN-it se OAK-u e ka caktuar një 
administrator që merret me caktimin e avokatëve sipas listës të cilën e ka Oda.2 

Në anën tjetër avokati Osman Havolli thotë se ftesa u bëhet shpejt atyre për të marrë pjesë në seancë. Në raste të 
ngutshme si i quan avokati, avokatët merren nga korridoret dhe caktohen sipas detyrës zyrtare. I njëjti shton se avokati 
nuk e di se çfarë po ndodh dhe atij i shpjegohet në pika të shkurta dhe nuk e di se sa ka mundësi që avokati të kryejë 
detyrën e tij në një lëndë voluminoze. Në fund ai thotë se edhe të drejtat e klientit në këto raste shkelen.3

Hamdi Ibrahimi – kryetar i Gjykatës Themelore në Prishtinë në tryezën për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të 
BIRN-it në gjyqësi, deklaroi se në polici është burimi i informimit për avokatët sipas detyrës zyrtare, ku edhe e hodhi 
fajin për problemet në angazhimet sipas detyrës zyrtare.4 Në anën tjetër, Laura Pula nga Prokuroria e Shtetit e cila 
përfaqësonte edhe Këshillin Prokurorial, i cili cakton avokatët sipas detyrës zyrtare në fazën e parë hetimore në polici 
dhe prokurori, tha se marrëveshja e lidhur me OAK-un, ka gjetur zbatim të mirë, për çka është caktuar një koordinator i 
cili bën caktimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare.5

Zyhdi Haziri – kryetar i Gjykatës Themelore në Gjilan dhe Ymer Hoxha, kryetar i Gjykatës Themelore në Prizren thanë 
se avokatët e angazhuar ex-officio (sipas detyrës zyrtare) janë avokatët jo më të mirë të cilët sipas tyre, më shumë janë 
të interesuar për pagesat, sesa për mbrojtjen kualitative, për çka edhe janë të dobët në përfaqësimin e të drejtave të 
klientëve të tyre në shqyrtim.6 

Ylli Zekaj nga OAK-u fillimisht përgëzoi BIRN-in për trajtimin e të gjeturave dhe kontributin në drejtësi. Ai deklaroi se 
ka avokatë të cilët janë të privilegjuar nga gjykatësit, e që nuk duhet të ishte ashtu. Sipas tij tani është krijuar një bazë 
e të dhënave për të ndjekur se cilit avokat i ndahet cila lëndë ex officio, duke i evidentuar kështu thirrjet nga gjykata, 
prokuroria dhe policia. Ai shtoi se përmes administratorëve të OAK-ut, po mundohen që në të gjitha regjionet të jenë ata 
që vendosim se cilët avokatë të angazhohen në gjykata.7 

Hamdi Ibrahimi në të njëjtën tryezë shtoi se për gjykatën me rëndësi është të figurojë mbrojtësi dhe se është Oda e 
Avokatëve ajo që duhet të përgatisë mekanizma.

Monitorimi i BIRN-it ka gjetur që shumë avokatë të caktuar sipas detyrës zyrtare e marrin aktakuzën pak para se të fillojë 
seanca dhe ata shpeshherë nuk dinë as emrat e të pandehurve dhe kënd e mbrojnë.

BIRN-i rekomandon që OAK-u, KGjK-ja, KPK-ja dhe PK-ja të marrin masa që bashkërisht të koordinojnë punën në caktimin 
e avokatëve dhe në mbrojtjen e të drejtave të të pandehurve në rastet e gjykimeve ku të njëjtit përfaqësohen nga ata 
avokatë.

1   Ibid.
2   Emisioni Angazhimi i Avokatëve sipas Detyrës Zyrtare, transmetuar me 02 mars 2014; http://drejtesianekosove.com/sq/Emisione/Angazhimi-
i-avokateve-sipas-detyres-zyrtare-1074.
3   Ibid.
4   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.
5   Ibid.
6   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.
7   Ibid.
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5. Lajmërimi 
i seancave 
gjyqësore
Lajmërimi i seancave gjyqësore, vazhdon të bëhet në tabelën e 
shpalljeve dhe përmes internetit. Deri vitin  e kaluar vetëm gjykimet 
e mbajtura nga EULEX-i ishin lajmëruar përmes internetit në faqen 
zyrtare të EULEX-it. 

Monitorimi i BIRN-it këtë vit ka identifikuar gjyqësor më transparent 
sa i përket pikës së lajmërimit të seancave gjyqësore. Në vitin 2013, 
Gjykata e Apelit gjithashtu ka filluar të lajmërojë seancat gjyqësore 
përmes internetit.

Në tabelën në vazhdim, është pasqyruar numri i 601 seancave të monitoruara – mbajtura, atyre që kanë qenë të 
lajmëruara dhe atyre të cilat nuk kanë qenë të lajmëruara, para fillimit të shqyrtimit:

Gjatë 12 muajve të monitorimit të seancave gjyqësore të cilat janë mbajtur, BIRN-i ka identifikuar se  78% e 
tyre kanë qenë të lajmëruara, ndërsa në 22%, shqyrtimet nuk kanë qenë të lajmëruara. Përkundër përmirësimit 
të lehtë sa i përket transparencës nga kjo pikë,  monitorimi i këtij viti ka identifikuar një numër të madh të 
seancave gjyqësore që ende vazhdojnë të mos lajmërohen, qoftë në tabelën e shpalljeve, qoftë përmes internetit. 

Tabela në vijim, pasqyron seancat gjyqësore të lajmëruara në tabelën e shpalljeve nga viti 2010 deri në 2013:

BIRN-i vazhdon të rekomandojë gjykatat me degët përkatëse dhe KGjK-në që të ndërmarrin masat e duhura që seancat 

Monitorimi i BIRN-it 
këtë vit ka identifikuar 
gjyqësor më transparent 
sa i përket pikës së 
lajmërimit të seancave 
gjyqësore. Në vitin 
2013, Gjykata e Apelit 
gjithashtu ka filluar 
të lajmërojë seancat 
gjyqësore përmes 
internetit.
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gjyqësore publike të lajmërohen për publikun, qoftë në tabelën e shpalljeve, ose në faqet zyrtare përmes internetit e cila 
do të reflektonte në shkallë më të lartë  të transparencës.

 
 
 
 
 

Derisa në vitin 2010 përqindja e seancave që ishin të lajmëruara 
ka qenë rreth 50%, ajo është përmirësuar çdo vit me ç’rast në vitin 
2011 ishte 72%, për të vazhduar me 78% në vitet pasuese,  
2012 dhe 2013.
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6. Koha e fillimit të  
seancës
Fillimi më vonesë i seancave gjyqësore është identifikuar edhe këtë vit nga monitoruesit e BIRN-it. Kjo vazhdon të 
ndodhë për arsye të ndryshme, ndërsa monitorimi i BIRN-it ka identifikuar si shkaqe kryesore vonesat e trupit gjykues/
gjykatësve, prokurorëve, avokatëve dhe arsye tjera.

Tabela në vijim, pasqyron seancat gjyqësore që kanë filluar me kohë dhe ato që kanë filluar me vonesë gjatë vitit 2013.

Në bazë të të dhënave të monitorimit, nga seancat gjyqësore prej të cilave janë gjeneruar të dhënat, rreth 27% të tyre 
kanë filluar me vonesë kundrejt 73% që kanë filluar me kohë.

Në tabelën në vijim, janë pasqyruar shifrat të cilat tregojnë arsyet e vonesës së fillimit të shqyrtimit gjyqësor:
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Sipas tabelës së sipërme del se 73.2% e seancave kishin filluar me kohë, ndërsa nga seancat e filluara më vonesë,  në 
13.3% të tyre ishte vonuar gjykatësi/trupi gjykues, në 6.3% të të gjitha seancave, arsye e vonesës ishte vonesa e palëve. 
Prokurorët ishin vonuar në 2.7%. Ndërsa rastet tjera përfshijnë problemet me transport dhe arsyet tjera. Monitorimi i 
BIRN-it ndër vite, pasqyron faktin që nga viti në vit, seancat gjyqësore gjithnjë e më shumë kanë vazhduar të fillojnë më 
kohë. 

Tabela tjetër në vijim përfshin pasqyrën e seancave që kanë filluar me kohë dhe vonesë nga viti 2009 deri në 2013-ën.

Derisa në vitin 2009 vetëm 38.21% të seancave të monitoruara kishin filluar më kohë, tani në 2013-ën kjo përqindje 
arrin në 73.21%. Në krahasim më vitin e kaluar, kemi ngritje prej  rreth 8% të gjykimeve që fillojnë më kohë, e cila mund 
të shihet edhe në tabelë.

Më poshtë janë ilustruar disa raste më kryesore kur seancat gjyqësore kanë filluar më vonesë, për shkak të vonesës së 
gjykatësit të çështjes/ trupit gjykues, prokurorit, avokatit, të akuzuarve, dëshmitarëve etj.

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur në Gjykatën Themelore në Prizren me 02 prill 2013, trupi gjykues u vonua për 40 
minuta, pa dhënë asnjë sqarim apo arsyetim në gjykatë për vonesën.1 

Shqyrtimi tjetër gjyqësor i mbajtur po në Gjykatën Themelore në Prizren me 29 janar 2013, në çështjen penale P. Nr. 
249/12, “Krime lufte kundër popullatës civile”, prokurori i çështjes u vonua për më shumë se 15 minuta në shqyrtim, i cili 
më pas u deklarua në gjykatë “më keni pritë ju sot mua, sepse edhe unë ju prita dje juve”. 

Prokurori këtu kishte fjalën për shqyrtimin e një ditë me parë, përkatësisht atë të datës 28 janar 2013 kur avokati i njërit 
të akuzuar në çështjen penale P. Nr. 249/12, ishte vonuar për 15 minuta, çka kishte shkaktuar pritjen e të pranishmëve 
tjerë në shqyrtim. Çështja penale ishte po ashtu “Krime lufte kundër popullatës civile”.

Seanca tjetër e mbajtur në Gjykatën Themelore në Prizren e filluar me vonesë për shkak të vonesës së Prokurorisë 
Themelore në Prizren, ishte mbajtur me 28 shkurt 2013. Prokurori edhe pse kishte njoftuar paraprakisht për vonesën 
kryetarin e trupit gjykues, u vonua për 30 minuta, duke detyruar kështu të gjithë të pranishmit në shqyrtim ta prisnin atë 
për fillimin e shqyrtimit.  Çështja penale P. Nr. 124/12, kishte të bënte më veprën penale “Rrëmbimi i personit” nga neni 
159 i KPK-së.

Rast tjetër kur seanca kishte filluar me vonesë për shkak të vonesës së të akuzuarit në çështjen P. Nr 29/11, ishte 

1   Në rastin e tillë më shenjën P. Nr. 251/2011, i akuzuari N. K, akuzohej për katër vepra penale: Vrasje e rëndë, vrasje e rëndë në tentativë, lëndimi 
i lehtë trupor, si dhe mbajtje në pronësi, kontroll, posedim dhe shfrytëzim të paautorizuar të armëve, sipas Kodit Penal të Kosovës.
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mbajtur me 21 qershor 2013 në Gjykatën Themelore 
në Prizren. Në seancën kundër zyrtarëve komunalë të 
Komunës së Prizrenit, të cilët akuzoheshin për veprën 
penale “Shpërdorimi i pozitës zyrtare”, i akuzuari kryesor 
ishte vonuar për më shumë se 15 minuta, për të cilën dha 
arsyetimin se nga vapa e madhe nuk kishte mundur të vijë 
me kohë. 

Në Gjykatën Themelore të Prishtinës – dega në Lipjan, 
në shqyrtimin gjyqësor P. Nr. 377/12 në çështjen penale 
“Lëndim i lehtë trupor”, shqyrtimi filloi me 45 minuta 
vonesë1 për shkak të vonesës së prokurores së rastit. 
Vonesën e saj prokuroja arsyetoi me faktin që prokuroria 
ka mungesë të veturave. Çështja e tillë penale ishte 
mbajtur me 17 janar 2013. 

Në seancën tjetër të mbajtur me 21 mars 2013 po në 
Gjykatën Themelore të Prishtinës – dega në Drenas, 
shqyrtimi filloi me vonesë prej 35 minutave për shkak të 
vonesës së prokurorit.2 Çështja penale ishte “Rrezikim i 
trafikut publik” nën shenjën P. Nr. 145/10.

Për shkak të vonesës së të akuzuarit, seanca tjetër P. Nr. 
432/12 “Keqtrajtim dhe braktisje e fëmijëve” filloi me 20 
minuta vonesë. Kjo ishte në Gjykatën Themelore - dega në 
Drenas, mbajtur me 15 mars 2013.

Në gjykimin me numër P. Nr. 734/11 të mbajtur me 3 
shtator 2013 në Gjykatën Themelore në Prizren - dega në 
Suharekë, gjyqtari filloi shqyrtimin më 45 minuta vonesë 
për shkak të vonesës së dëshmitarit, i cili edhe ishte 
polic në stacionin policor të Prizrenit. Përkundër vonesës, 
gjykatësi, nuk shqiptoi ndonjë masë ndaj dëshmitarit.3 

Gjykimi tjetër i mbajtur më 24 prill 2013 në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë/ Departamenti për Krime të Rënda 
në çështjen P. Nr. 2023/05 për veprën penale “Pengim i 
personit zyrtar ne kryerjen e detyrës”, seanca ishte caktuar 
të fillonte në orën 13:00, por filloi me 30 minuta vonesë 
për shkak të refuzimit të të pandehurit që para gjykatësit 
të dilte me këmishë të lagur. Kjo meqë i pandehuri kishte 
probleme shëndetësore gjatë rrugës nga Dubrava për në 
Prishtinë. 

Në Gjykatën Themelore në Pejë/ Departamenti për Krime 
të Rënda, në lëndën P. Nr. 241/13 për veprën penale “Vrasje 
në tentativë”, seanca filloi me 20 minuta vonesë për shkak 
se Shërbimi Korrektues i Kosovës nuk kishin sjellë me 

1   Ka qenë i paraparë të fillonte në orën 10:00, ndërsa filloi në 
10:45.
2   Edhe pse i paraparë të fillonte në orën 09:00, i njëjti filloi në 
orn 09:45.
3   Sipas dëshmitarit, arsyeja e vonesës ishte mosdijenia e 
dëshmitarit për shqyrtimin e kësaj date, përkundër faktit që kishte pranuar 
ftesën.

kohë të akuzuarin nga paraburgimi.4 Seanca ishte mbajtur 
me 12 nëntor 2013.

Në seancën tjetër të mbajtur në Pejë me 05 nëntor në 
Gjykatën Themelore/ Departamentin për Krime të Rënda, 
seanca filloi me 20 minuta vonesë për shkak të vonesës 
së trupit gjykues.5 Trupi gjykues këtë e arsyetoi me faktin 
që njëri anëtar i tij ishte i zënë në një gjykim tjetër në të 
njëjtën kohë. Lënda është nën shenjën P. Nr. 462/12.

Seancë tjetër kur është vonuar trupi gjykues është ajo 
mbajtur me 05 nëntor në Gjykatën Themelore në Pejë/ 
Departamenti për Krime të Rënda, në të cilën trupi 
gjykues ishin vonuar për 30 minuta. Vonesën më pas nuk 
e arsyetuan fare. Lënda ishte nën shenjën P. Nr. 88/13 për 
veprën penale “Lëndim i rëndë trupor dhe armëmbajtje pa 
leje”.

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në shqyrtimin e 
mbajtur me 14 mars 2013, në çështjet penale “Grabitje, 
armëmbajtje pa leje dhe vjedhje” seanca filloi me 30 
minuta vonesë si rezultat i prolongimit nga ana e gjykatës. 
Lënda ishte me numër P. Nr. 56/13.

Shqyrtimi tjetër i mbajtur me 05 mars 2013 po ashtu 
në Gjykatën Themelore në Prishtinë, filloi me 30 minuta 
vonesë për shkak të vonesës së gjykatësit të çështjes. 
Lënda ishte nën shenjën P. Nr. 2033/09 dhe kishte të bënte 
më veprën penale “Lëndim i rëndë trupor” në bazë të nenit 
154 paragrafi 1 pika 3 i KPK-së.

Në Gjykimin tjetër të mbajtur me 10 janar 2013, në 
çështjen kontestuese civile “Kthim i pronës”, C. Nr 391/08, 
seanca filloi me 30 minuta vonesë si rezultat i vonesës 
së gjykatësit të çështjes i cili konstatoi në procesverbal 
fillimin e seancës në 13:15, edhe pse e njëjta kishte filluar 
në orën 13:45. Me këtë bëri shkelje të nenit 135 pikës 1  
të LPK-së.6

Monitorimi i BIRN-it gjithashtu ka vërejtur rastet kur për 
shkak të zgjatjes së seancës paraprake, gjykimi ka filluar 
më vonesë.

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë në çështjen 
kontestuese civile “Vërtetim i pronësisë”, të mbajtur me 24 
janar 2013 në lëndën nën shenjën C. Nr. 548/07, seanca 

4   Seanca gjyqësore e paraparë të fillonte në orën 10, filloi pas 
orës 10:20.
5   Seanca gjyqësore e paraparë të fillonte në orën 10, filloi pas 
orës 10:20.
6   Neni 135.1i Ligjit të Procedurës Kontestimore: Procesverbali 
duhet t’i përmbajë: emrin e gjykatës, vendin ku kryhet veprimi, ditën 
dhe orën kur kryhet veprimi, objektin e kontestit dhe emrat e palëve të 
pranishme ose të personave të tjerë, si dhe të përfaqësuesve ligjorë ose me 
prokurë të tyre.
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filloi me vonesë si rezultat i zvarritjes së rastit paraprak.1 

Shqyrtimi tjetër në gjykatën e njëjtë, ishte po në çështjen kontestuese civile “Anulim 
i vendimit” në lëndën nën shenjën C. Nr. 1558/12. Seanca filloi me 15 minuta vonesë 
për shkak të zgjatjes së seancës paraprake të gjykatësi i njëjtë. Gjykimi i tillë ishte 
mbajtur me 08 janar 2013.

Gjithashtu shumë gjykime kishin filluar më vonesë për shkak të prokurorit të çështjes. 
Më poshtë janë përfshirë rastet kur arsye e fillimit të shqyrtimeve më vonesë ishte 
vonesa e prokurorit të çështjes.

Në Gjykimin me numër P. Nr. 3309/11 në çështjen penale “Vjedhje” në bazë të nenit 
252 paragrafi 1 i KPK-së, të mbajtur me 12 mars 2013 në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë, seanca filloi më 30 minuta vonesë për shkak të vonesës së prokurorit të 
çështjes. 

Rasti tjetër në të njëjtën gjykatë është ai i mbajtur me 05 mars 2013 në çështjen 
penale “Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare” në bazë të nenit 322 paragrafi 1 i KPK-së, 
nën shenjën P. Nr. 249/08. Seanca ishte paraqitur në tabelën e shpalljeve me fillim në 
orën 13:30 dhe filloi me 45 minuta vonesë për shkak se prokurori i rastit, prej orës 
13:30 deri në 14:15 merrte pjesë në një seancë tjetër.

Rastet në vijim pasqyrojnë gjykimet e filluara më vonesë për shkak të vonesës së 
avokatëve. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në shqyrtimin e mbajtur me 06 mars 
2013 në çështjet penale “Vjedhja e rëndë në bazë të nenit 253 paragrafi 1 lidhur me 
pikën 1 të KPK-së dhe Pranimi i mallrave të vjedhura në bazë të nenit 272 të KPK-së”, 
seanca filloi me 30 minuta vonesë si rezultat i vonesës së gjykatësit dhe avokatit M. N. 
Lënda ishte me numër P. Nr. 4262/12.

Gjatë monitorimit të rasteve gjyqësore, BIRN-i identifikoi raste tjera të vonesave në 
seancat të cilat nuk kishin filluar me kohë për arsye të vonesave të dëshmitarëve dhe 
të të pandehurve. 

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në shqyrtimin e mbajtur me 05 shkurt 2013 në 
çështjen penale “Vjedhje” në bazë të nenit 252 paragrafi 1 i KPK-së, seanca filloi me 
30 minuta vonesë si rezultat i vonesës së dëshmitarit. Lënda ishte me numër P. Nr. 
2268/08. 

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në shqyrtimin e mbajtur me 31 janar 2013 në 
çështjen penale “Vjedhje” në bazë të nenit 252 paragrafi 1 i KPK-së, seanca filloi me 1 
orë e 20 minuta vonesë si rezultat i mungesës së të pandehurit. Lënda ishte me numër 
P. Nr. 2268/08.

Hamdi Ibrahimi - kryetar i Gjykatës Themelore në Prishtinë në tryezën për diskutimin 
e të dhënave të monitorimit në gjyqësi tha se vonesat e tilla prej 15 dhe 20 minutash 
janë të pranishme dhe raporti nuk do të duhej të fiksohet në këto probleme të 
cilat sipas tij, nuk janë shkelje të rënda. Ibrahimi shtoi se ende ekziston problemi i 
disproporcionit të numrit të madh të lëndëve dhe numrit të vogël të gjyqtarëve.2

Në anën tjetër Laura Pula nga Prokuroria e Shtetit tha në tryezë se prokurorët 
ankohen për vonesat e tilla pavarësisht se a janë 15 minuta a më shumë. Ajo shtoi se 
moskoordinimi i trupit gjykues lidhur me mbajtjen ose mosmbajtjen e një shqyrtimi, 
krijon vështirësi për prokurorët të cilëve u dërgohen plot ftesa.3

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Pejë Elmaze Syka, lidhur me vonesat që  bëhen për 
shkak të prokurorëve tha se është për shkakun se numri i prokurorëve është shumë i 
vogël. Ndodh që gjyqtarët caktojnë 5-6 seanca brenda ditës dhe të gjithë mundohen 
që prokurorin ta kenë për vete. Sipas saj, ka raste kur seancat mbahen me pauza 
gjithashtu.4 Ndërsa Laura Pula shtoi se janë edhe 22 prokurorë që gjenden në fazën e 

1   Seanca gjyqësore filloi në ora 11:00 edhe pse në tabelën e shpalljeve shënonte se do filloi në 10:30. Seanca u mbajt në zyrën e gjyqtares tjetër 
F. S. sepse zyra e gjyqtares së çështjes në fjalë nuk kishte hapësirën e nevojshme për të gjitha palët.
2   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.
3   Ibid.
4   Ibid.
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emërimit dhe do të jetë më lehtë edhe për prokurorët pasi të plotësohet numri.

Fillimi i gjykimeve me kohë reflekton mbarësisht në punën e gjykatave dukë  bërë që trajtimi i lëndëve gjyqësore të mos 
vonohet, duke ndikuar gjithashtu në moszvarritjen e atyre në trajtim dhe mosgrumbullimin e lëndëve.

7. Vendi i mbajtjes së 
seancave gjyqësore
Shqyrtimet publike dhe seancat e mbyllura për publikun, mbahen në gjykatoren e gjykatës përkatëse, përjashtimisht 
shqyrtimeve që mbahen në vendin e ngjarjes.

Monitorimi i BIRN-it edhe këtë vit ka identifikuar se 44% e seancave gjyqësore, vazhdojnë të mbahen në zyrat e gjykatësve. 

Tabela në vijim, pasqyron rastet e seancave gjyqësore të mbajtura në zyrat e gjykatësve, në sallat e gjykimeve dhe ato të 
mbajtura në ambiente tjera. 

Pra, derisa në sallën e gjykimeve janë mbajtur 50% e gjykimeve, në zyrat e gjykatësve janë mbajtur 44% e seancave 
gjyqësore, duke përfunduar me 6% apo 34 seanca gjyqësore të mbajtura në vendet tjera. 

Edhe këtë vit BIRN-i ka identifikuar raste jo të pakta kur gjykimi është mbajtur në zyra, përkundër faktit që salla ishte e 
lirë. 

Në Gjykatën Themelore të Prishtinës – dega në Drenas, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me 28 shkurt 2013 në lëndën 
kontestuese civile “Pengim posedimi”, C. Nr. 284/12, gjykatësi i çështjes  mbajti shqyrtimin gjyqësor në zyrë, edhe pse 
salla ishte e lirë. 

Në shqyrtimin tjetër të mbajtur me 12 shkurt 2013 në Gjykatën Themelore të Prishtinës – dega në Lipjan, seanca 
gjyqësore u mbajt në zyrën e gjykatësit. Palët me përfaqësuesit e tyre dhe personat e interesuar për shqyrtimin që ishin 
të shumtë, u detyruan të qëndronin në zyrën e gjykatësit, edhe pse salla e gjykimeve ishte e lirë në kohën e mbajtjes 
së shqyrtimit gjyqësor. Lënda ishte nën shenjën C. Nr. 249/08 dhe kishte të bënte më çështjen kontestuese “Pengim 
posedimi”.
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Gjithashtu gjykimi i mbajtur me 10 dhjetor 2013 në Viti, degë e Gjykatës Themelore në Gjilan,  u mbajt në zyrën e 
gjykatësit të çështjes, edhe pse salla ishte e lirë. Çështja penale ishte “Vjedhje pylli” nën shenjën P. Nr. 607/02.1 

Në gjykimin tjetër të mbajtur në të njëjtën ditë nga gjykatësi i njëjtë, gjykimi i mbajt në zyrë edhe pse salla ishte e lirë. 
Çështja “Lëndim i lehtë trupor” ishte nën shenjën P. Nr 519/2012.2

Në Gjykatën e njëjtë në Viti, në çështjen kontestuese civile “Vërtetim pronësie”, gjykatësi mbajti shqyrtimin në zyre, 
edhepse salla gjykimeve ishte e lirë. Çështja kontestuese ishte nën shenjën C. Nr217/2013.3

Seanca tjetër jashtëkontestuese që kishte të bënte me trashëgimi, e mbajtur me 13 shkurt 2013 në Gjykatën Themelore 
në Prishtinë – dega në Drenas, u mbajt gjithashtu në zyrën e gjykatësit të çështjes i cili edhe pse kishte sallën e gjykimeve 
të lirë, vendosi ta mbajë në zyrë, në të cilën prezentë ishin 5 trashëgimtarë. Lënda ishte nën shenjën T. Nr. 141/12.

Seanca tjetër e mbajtur në gjykatën e njëjtë më 03 qershor 2013, në çështjen kontestuese civile “dorëzimi i paluajtshmërisë, 
C. Nr. 254/11, shqyrtimi u mbajt në zyrën e gjykatësit të çështjes, edhe pse salla ishte e lirë. Përveç palëve dhe avokatëve 
të tyre, në zyrë ishin të pranishëm edhe 2 dëshmitarë, duke vështirësuar kushtet për mbajtjen e shqyrtimit.

BIRN-i gjithashtu ka monitoruar rastet kur gjykimet janë mbajtur në zyrë për shkak të mosplotësimit të kushteve për 
mbajtje në sallë, edhe pse ekziston salla e gjykimeve. Kjo ka ndodhur në Gjykatën Themelore-dega në Deçan. Në seancat 
e monitoruara më 06 dhe 14 nëntor 2013, lëndët P. Nr 42/2012 përkatësisht C. Nr. 395/09, për shkak të mungesës së 
kushteve të nevojshme në sallë si kompjuterë, ngrohje etj., gjykimet u mbajtën në zyrën e gjykatësit të të dyja çështjeve.4

Në krahasim më vitin e kaluar, statistika e mbajtjes së gjykimeve në zyrat e gjykatësve nuk ka lëvizur për të mirë, vetëm 
sa është ngritur. Kjo mund të shihet edhe në tabelën më poshtë:

Nga tabela mund të shihet se  në vitin 2009 kur edhe BIRN-i kishte filluar monitorimin, mbajtja e gjykimeve në zyrë 
kalonte shifrën prej 73.10%, mirëpo kjo përqindje është përmirësuar nga viti në vit. Mirëpo në krahasim më vitin e kaluar 
prej 42.56% të gjykimeve të mbajtura në zyrat e gjykatësve, në vitin 2013 kjo përqindje është rritur në 43.93%. 

1   Seanca filloi në orën 11:00.
2   Seanca filloi në orën 11:35, edhe pse e njëjta ishte paraparë të fillonte në 09:30h. Kjo ndodhi për faktin se prokurori i çështjes ishte i zënë në 
gjykimin tjetër deri në këtë kohë. 
3   Shqyrtimi kishte filluar në orën 13:30 dhe kishte përfunduar në 14:20h. 
4   Çështjet: “Lëndim i lehtë trupor” nga neni 153 par 1 lidhur me 1 dhe dëmtim i pasurisë nga neni 266 par 1 lidhur me 23  të KPK-së dhe 
“Kontest prone”.
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Përfaqësuesit e gjyqësorit u pajtuan me të gjeturat e BIRN-it në tryezën për diskutimin e tyre sipas të cilëve gjykatësit 
duhet të mbajnë shqyrtimet në salla gjithmonë kur ekzistojnë kushtet për këtë.1

Mbajtja e gjykimeve në zyrat e gjykatësve vazhdon të jetë e pranishme edhe në rastet kur sallat janë të lira. Edhe pse BIRN-i 
vazhdon të rekomandojë çdo vit në institucionet relevante, fatkeqësisht ende kemi një përqindje të konsiderueshme të 
shqyrtimeve që mbahen në zyrat e gjykatësve.

Shifra e tillë vazhdon të jetë shqetësuese kur marrim parasysh rëndësinë e mbajtjes së gjykimit në salla, ku përveç 
kushteve më të mira për mbarëvajtjen e gjykimit, do të ishte e mundur edhe pjesëmarrja e publikut/ të interesuarve në 
shqyrtimin publik.

8. Telefonat celularë 
gjatë mbajtjes së  
gjykimeve 
BIRN-i ka vazhduar të monitorojë gjithashtu këtë vit përdorimin e telefonave celularë në shqyrtimet gjyqësore. 
Përgjegjësia e kryetarit të trupit gjykues apo vetë gjykatësit të çështjes edhe këtë vit nuk ishte në nivelin e kënaqshëm 
drejt sigurimit të mbarëvajtjes së gjykimeve pa përdorimin e telefonave celularë në shqyrtimin gjyqësor.

Në tabelën në vijim, mund të shihet se nga të gjitha  seancat gjyqësore të monitoruara të cilat janë mbajtur, telefoni 
është përdorur në 13 % të gjykimeve të monitoruara kundrejt 87% të gjykimeve në të cilat telefoni nuk është përdorur 
nga askush.
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Tabela 8 Përdorimi i telefonave në seanca 2013

1   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.
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Përdorimi i telefonave në seanca gjyqësore është monitoruar që nga viti 2008/09 dhe nga të dhënat që posedojmë nga 
viti 2010, vërehet përdorimi më i vogël i celularëve në seancat gjyqësore.

Nga tabela mund të shihet se derisa në vitin 2010 telefoni ishte përdorur në mbi 16% të gjykimeve të monitoruara, në 
vitin 2012 rreth 9%, tani në vitin 2013 prapë kemi një rritje të lehtë të përdorimit të telefonave, përkatësisht në 12.63% 
të gjykimeve të monitoruara.

Më poshtë është paraqitur tabela që tregon kush i përdor më së shumti telefonat celularë në seanca gjyqësore.

Nga tabela pasqyrohet fakti që avokati dhe publiku janë përdoruesit më të mëdhenj të telefonave në seancat gjyqësore. 
Derisa avokati ka përdorur telefonin në plot 27 seanca gjyqësore (4.5%), publiku i pranishëm në gjykim ka përdorur në 
22 raste të tilla (3.7%). Në krahasim me vitin e kaluar, vetë gjykatësit kanë përdorur më pak telefonat, mirëpo përdorimi i 
telefonave është shtuar në rastet e avokatëve.
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Në vijim, janë përmbledhur disa raste ilustrative të 
përdorimit të telefonave në seancat e monitoruara gjatë 
vitit 2013.

Në çështjen e njohur si rasti Medicus1 të mbajtur me 10 
prill 2014, avokati-mbrojtësi i të pandehurit S. H, u gjobit 
me 100 euro për mosrespektim të gjykatës, pasi që ai 
përdori telefonin gjatë seancës. Kjo ndodhi përkundër 
faktit që kryetari i kolegjit disa herë gjatë seancave ia 
tërhoqi vërejtjen mbrojtësit për mospërdorimin e telefonit.

Mirëpo rasti në vijim, në të cilin gjykatësi nuk ndërmori 
masa ishte ai në gjykimin e mbajtur me 02 shkurt 2013 
në Gjykatën Themelore në Prizren. Kjo ndodhi përkundër 
faktit që pjesëtari i njësisë policore i pranishëm në 
shqyrtim, gjatë shqyrtimit gjyqësor disa herë kishte dalë 
nga salla e gjykimit për shkak të komunikimit me telefon, 
duke drejtuar vëmendjen e të gjithëve në drejtimin e 
tij. Kjo ndikonte në mbarëvajtjen e shqyrtimit gjyqësor. 
Çështja penale ishte “Rrëmbimi i personit”2, P. Nr. 124/12.

Në shqyrtimin tjetër të mbajtur me 14 mars 2013 në 
Gjykatën Themelore në Prishtinë, telefoni ishte e përdorur 
nga prokurorja e çështjes. Lënda ishte nën shenjën P. Nr. 
1629/08 për veprën penale “Vjedhje”3.

Rast tjetër i përdorimit të telefonit nga avokati është ai 
në shqyrtimin e mbajtur më 05 shkurt 2013 në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë. Mbrojtësi i të akuzuarit përdori 

telefonin në shqyrtim, ndërsa gjykatësi nuk i tërhoqi 
vërejtjen dhe nuk ndërmori masat e nevojshme sipas 
dispozitave procedurale. 4 Në të njëjtin shqyrtim telefoni u 
përdor edhe nga dëshmitari në shqyrtim.

Në bazë të kësaj, vijmë në përfundim se gjykatësit e 
çështjes, ose kryetarët e trupit gjykues nuk janë siguruar 
për mbarëvajtjen e seancës gjyqësore qysh në fillim të 
seancës, e cila rrjedh nga përgjegjësia tyre.

Disa nga gjykatësit, prokurorët dhe të pranishmit tjerë në 
tryezën për diskutimin e të gjeturave të BIRN-it për vitin 
2013, deklaruan se kjo e gjetur është më shumë e natyrës 
teknike dhe se ka probleme më të mëdha ku BIRN-i do të 
duhej të fokusohej.

Mirëpo kryetari i Gjykatës Themelore në Prizren Ymer 
Hoxha, tha se përdorimi i telefonit gjatë shqyrtimit nga 
gjykatësit konsiderohet shkelje e rëndë. Kjo për faktin 
se telefonata e tillë mund të ketë lidhshmëri edhe më 
shqyrtimin e tillë. Sipas tij, kjo krijon edhe bazë për thirrje 
në përgjegjësi të gjykatësve të tillë.5

BIRN-i rekomandon gjykatësit që të ndërmarrin masat 
e nevojshme për mbarëvajtjen e shqyrtimeve gjyqësore 
dhe gjithashtu rekomandon KGjK-në që të ndërmarrë 
masat e nevojshme disiplinore ndaj gjykatësve të cilët 
përdorin telefonin gjatë shqyrtimit dhe nuk marrin masat 
e nevojshme për mbarëvajtjen e shqyrtimit.

9. Uniformat gjyqësore
Trupi gjykues/ gjykatësi, prokurori dhe avokatët në 
bazë të kodit etik, duhet të jenë të pajisur me uniforma 
në shqyrtimet gjyqësore.6 Njëjtë si në vitet paraprake, 
uniformat gjyqësore vazhdojnë të mos përdorën edhe 
në rastet kur gjykatësit, prokurorët dhe avokatët janë të 
pajisur me uniforma.  

Në tabelën vijuese, janë pasqyruar rastet kur uniformat 
gjyqësore nuk janë përdorur fare nga askush, janë përdorur 
nga të gjithë dhe janë përdorur pjesërisht.

Trupi gjykues/ gjykatësi, 
prokurori dhe avokatët në 
bazë të kodit etik, duhet të 
jenë të pajisur me uniforma 
në shqyrtimet gjyqësore.

1   Çështjet penale: “Krim i organizuar, trafikim me njerëz, 
ushtrim i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore dhe shpërdorimi i 
detyrës zyrtare ose i autorizimit të gjitha në bashkëkryerje” nga neni 
274 par 1 dhe 3, neni 139 par 1, neni 221 par 1 dhe neni 339 par 3 të 
gjitha lidhur me nenin 23 të KPK-së; P.nr:309/10; P.nr:340/10.
2   Neni 159 i KPK-së.
3   Neni 252, paragrafi 1 i KPK-së.

4   Çështja penale “Vjedhje” në bazë të nenit 252 paragrafi 
1i KPK-së, P. Nr. 2268/08.2   Neni 159 i KPK-së. 
5   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit 
të BIRN-it në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë. 
6   Kodi i Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtarë, Neni 
10, Pika 2.C.
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Tabela 12 Uniformat gjyqësore 2010 - 2013

Gjatë monitorimit në vitin 2013, BIRN-i ka identifikuar se në 34% të rasteve ose në 202 seanca, uniformat nuk janë 
përdorur  nga askush, në 16% (98 seanca) janë përdorur pjesërisht (vetëm nga gjykatësi, prokurori ose avokati) dhe në 
50% të gjykimeve të monitoruara (301 seanca), uniformat janë përdorur nga të gjithë.

Në krahasim me vitet e kaluara, edhe përdorimi i uniformave ka shënuar rritje. Kjo është pasqyruar në tabelat më poshtë:
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Nga monitorimi në vitin 2013, del se në 50% të seancave të monitoruara, uniformat janë përdorur nga të gjithë (gjykatësi, 
prokurori dhe avokati), kundrejt 20% sa janë përdorur në vitin 2012, 9% në vitin 2011 dhe 3% në vitin 2010.

Tabela 13 na jep pasqyrën e seancave në të cilat uniformat gjyqësore nuk janë përdorur nga askush. Derisa në vitin 
2010 kjo përqindje ishte e lartë, përkatësisht 53% të seancave në të cilat gjykatësit, prokurorët dhe avokatët nuk kishin 
përdorur fare uniformen në seancë, tani në vitin 2013 kjo përqindje ka rënë në 34%. 

Pra, monitorimi i BIRN-it tregon për respektimin e kodit etik nga të gjithë (gjykatësit, prokurorët dhe avokatët) në 
masë me të kënaqshme, mirëpo që fatkeqësisht ende në 33.95% të gjykimeve të monitoruara, uniforma nuk përdoret/
respektohet nga askush.
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Tabela me poshtë pasqyron rastet konkrete të përdorimit të uniformes nga gjykatësit, prokurorët dhe avokatët:

Nga tabela mund të shihen rastet e përdorimit dhe mospërdorimit të uniformave nga të gjithë, rastet e veçanta kur janë 
përdorur qoftë vetëm nga gjykatësit, prokurorët ose avokatët. 

Në më shumë se 50% të gjykimeve, uniforma është përdorur nga të gjithë, e cila në krahasim me vitin e kaluar prej 
20.29% kur kishin përdorur të gjithë, këtë vit qëndron dukshëm më mirë. 

Në anën tjetër kemi edhe raste kur uniforma është përdorur jo nga të gjithë të obliguarit, si për shembull në 11% vetëm 
nga trupi gjykues/ gjykatësi i çështjes, në 0.50% vetëm nga prokurori, 3% nga trupi gjykues/ gjykatësi i çështjes dhe 
prokurori dhe në 2.00 % nga avokati, avokati dhe trupi gjykues/gjykatësi i çështjes apo avokati dhe prokurori.

Në tryezën për diskutimin e të gjeturave të BIRN-it për gjyqësi, kryetari i Gjykatës Themelore në Prishtinë Hamdi Ibrahimi 
kërkoi nga Oda e Avokatëve të Kosovës që dizajni apo lloji i uniformave për avokatët, të jetë i njëjtë. Sipas tij, për shkak të 
dizajnit të ndryshëm të uniformave të avokatëve, po krijohet përshtypja se disa avokatë janë më të denjë dhe disa tjerë, 
jo të denjë në përfaqësimin e të drejtave të klientëve të tyre në shqyrtim.1  

Ylli Zekaj nga Oda e Avokatëve këtë e arsyetoi me faktin se një pjesë e uniformave ka qenë donacion, ndërsa siguroi se 
të gjithë avokatët tani janë të pajisur me uniforma.2

BIRN-i vazhdon të rekomandojë fillimisht bartjen e uniformave nga kryetarët e trupit gjykues/ 
gjykatësit, në mënyrë që këta të siguroheshin për bartjen e uniformës nga prokurori dhe avokatët. 
Gjithashtu KGjK-ja, KPK-ja dhe OAK-u (Oda e Avokatëve të Kosovës), do të duhej të siguronin numër  
të mjaftueshëm uniformash dhe shqiptimin e masave disiplinore për të njëjtit që nuk i përdorin. 
 

 
1   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.
2   Ibid.
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10. Incizimi i seancave 
gjyqësore
BIRN-i edhe këtë vit gjatë monitorimit, ka identifikuar rastet e seancave gjyqësore në të cilat është bërë dhe nuk është 
bërë audio dhe video-incizimi i tyre. Nga viti 2009, përdorimi i pajisjeve elektronike për incizimin e seancave gjyqësore 
nuk ka mundur të tejkalojë 8%.

Në vitin 2012 rreth 63 seanca janë incizuar gjithsej, ndërsa rreth 93% të tyre nuk janë incizuar fare.

Tabela në vijim, pasqyron rastet e seancave gjyqësore të cilat janë incizuar dhe të tjerat në të cilat nuk është bërë audio-
video-incizimi i seancave gjyqësore:
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Gjatë monitorimit të seancave gjyqësore  - të mbajtura, vetëm në 47 (8%) prej tyre është bërë incizimi, ndërsa në 554 
seanca (92%) nuk është bërë audio – video-incizimi.

Tabela në vijim, pasqyron rastet e monitoruara në të cilat është bërë dhe nuk është bërë audio dhe video-incizimi i tyre 
nga viti 2009 deri në 2013.

Nëse bëjmë krahasimet me vitet e kaluara, na del se në vitin 2009, vetëm në 8 seanca ishte bërë audio dhe video-incizimi 
i seancave gjyqësore, ndërsa kjo shifër ishte rritur çdo vit (edhe pse në masë të vogël), me ç’rast tani në vitin 2013, kjo 
shifër ka arritur në 47 seanca apo 8% të gjykimeve të monitoruara.

Kryetari i Gjykatës Themelore në Ferizaj Bashkim Hyseni deklaroi për rëndësinë e incizimit të shqyrtimeve gjyqësore 
sipas të cilit mungesa e incizimit të seancave do të sjellë probleme të mëdha, pasi që nuk mund të vërtetohet relevanca 
dhe rrjedha e procesit.1

Incizimi i seancave gjyqësore do të kishte rëndësi të madhe për faktin e saktësisë së veprimeve procedurale gjatë 
shqyrtimit, të cilat veprime procedurale do të mund të përdoreshin edhe në shkallën tjetër në rast apelimi, për të 
vërtetuar pretendimet e palëve.

1   Tryeza për diskutimin e të gjeturave të monitorimit të BIRN-it në gjyqësi, mbajtur me 1 prill 2014 në Prishtinë.
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11. Përmbledhje e  
rasteve të mëdha të  
monitoruara
11.1 Rasti Kleçka, lirohen të rigjykuarit 
Fatmir Limaj dhe nëntë bashkëluftëtarët e tij, janë shpallur të pafajshëm më 17 shtator të 2013 në rigjykimin në akuzat 
për krime lufte në rastin “Kleçka”.1 Kjo është hera e dytë që Limaj dhe ata që ai komandonte fitojnë pafajësinë në gjykatë. 
Limaj dhe të tjerët në vitin 2012 u shpallën të pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës, ndërsa në nëntorin e po atij viti 
çështja u kthye në rigjykim.

Në rastin “Kleçka”, të akuzuar për krime lufte ndaj popullatës civile dhe të burgosurve ishin Arben Krasniqi, Naser Krasniqi, 
Nexhmi Krasniqi, Behlul Limaj, Fatmir Limaj, Refki Mazreku, Naser Shala, Sabit Shala, Shaban Shala dhe Besim Shurdhaj.

Fatmir Limaj së bashku me të akuzuarit tjerë ngarkoheshin se në bashkëkryerje kanë “dhunuar integritetin trupor 
dhe shëndetin e një numri të papërcaktuar të civilëve serbë dhe shqiptarë dhe të të burgosurve ushtarakë serbë, të 
paraburgosur në qendrën e paraburgimit në fshatin Kleçkë, komuna e Lipjanit.

Këta civilë serbë dhe shqiptarë dhe të burgosur ushtarakë serbë, sipas aktakuzës ishin mbajtur në kushte çnjerëzore 
(të lidhur me zinxhirë, në ndërtesa të papërshtatshme me ftohtësi ekstreme, mungesa sanitare dhe ushqimi, duke iu 
nënshtruar edhe rrahjeve të shpeshta)”.

Akuzat për kryerjen e këtyre veprave përfshinin periudhën nga janari 1999 deri në mesin e qershorit të të njëjtit vit. 

Fatmir Limaj, deputet i Kuvendit të Kosovës, në 2014-ën do të përballet edhe me gjykimin në rastin e njohur si MTPT, ku 
ai ndër të tjera po akuzohet edhe për shpërdorim të detyrës zyrtare sa ishte ministër në Ministrinë e Transportit, Postës 
dhe Telekomunikacionit. 

11.2 Tolaj, Bukoshi etj.
Në qershorin e 2013-ës Gjykata Themelore e Prishtinës e shpalli fajtor dhe e dënoi me burg prej 18 muajsh sekretarin 
permanent të Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolajn. Së bashku me të u dënuan me nga 8 muaj burg me kusht edhe dy 
vartës të tij, Hajrullah Fejza dhe Arbenita Pajaziti, ndërsa eprori i tyre Bujar Bukoshi, ish-ministri i Shëndetësisë, tani 
zëvendëskryeministër, u shpall i pafajshëm.2 

Tolaj dhe Fejza nuk mund të ushtrojnë për tre vjet funksione publike, ndërsa Pajazitit iu ndalua ushtrimi për dy vjet i 
posteve të tilla.3

Në këtë çështje nga akuzat u liruan edhe ish-shefi i Departamentit Farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë Bekim 
Fusha, ish-drejtor i Prokurimit Zenel Kuqi dhe ish zyrtari i Prokurimit Ismet Hyseni.

Ilir Tolaj, po akuzohej nga Prokuroria Speciale e Kosovës për 12 pika të shpërdorimit të pozitës zyrtare ose autorizimeve, 
një pikë për dhënie të ryshfetit, një për shmangie nga tatimi si dhe për pengim i të provuarit. 

Ish-ministri Bukoshi akuzohej në dy pika për shpërdorim të detyrës zyrtare. 

1   “Limaj me Shokë të Pafajshëm për Kleçkën”; http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,6445.
2   “Tolaj Dënohet Me 18 Muaj Burg”; http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,5825. 
3   Ibid.
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Prokurorja Speciale nga EULEX-i, Maria Bamieh ka 
parashtruar ankesë në vendimin e Gjykatës Themelore, ku 
ndër të tjera ka kërkuar që dënimet për Tolajn të jenë më 
të larta dhe të dënohet edhe ish-ministri Bukoshi. Gjykata 
e Apelit në fillim të 2014-ës pritet të vendosë për fatin e 
kësaj çështjeje.1 

11.3 Medicus 
Pas më shumë se 100 seancave të mbajtura në rastin e 
njohur si “Medicus”, klinikën ku u bënë transplantimet e 
veshkave, Gjykata Themelore e Prishtinës më 30 prill 
2013 dënoi me 20 vjet burg pesë të akuzuar për krim të 
organizuar, trafikim me njerëz dhe lëndim të rëndë trupor.2

Lutfi Dervishi, drejtor dhe pronar i klinikës “Medicus”, 
është gjendur fajtor për krim të organizuar dhe trafikim 
me njerëz. Ai është dënuar me tetë vjet heqje lirie dhe me 
gjobë prej dhjetë mijë eurosh. Gjoba duhet të paguhet 
brenda tre muajsh nga dita kur aktgjykimi merr formën 
e prerë. Dervishit gjithashtu i është ndaluar ushtrimi i 
veprimtarisë mjekësore për dy vjet si urolog.

Arban Dervishi, i biri i Lutfiut dhe ekonomist në klinikë, 
është gjetur fajtor për krim të organizuar e trafikim dhe 
është dënuar me shtatë vjet e tre muaj burg dhe me një 
gjobë prej dymijë e pesëqind eurosh. 

Lutfi dhe Arban Dervishi janë obliguar nga gjykata që të 
kompensojnë viktimat me pesëmbëdhjetë mijë euro.

Anesteziologu Sokol Hajdini u shpall fajtor për lëndim 
të rëndë trupor me tre vjet heqje lirie. Iu ndalua ushtrimi 
i profesionit si anesteziolog për një vit nga dita kur 
aktgjykimi bëhet i prerë. Hajdini u lirua nga akuza për 
krim të organizuar dhe iu refuzua akuza për ushtrim të 
kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore. 

Asistentë-anesteziologët Islam Bytyqi dhe Sylejman Dula 
u dënuan me nga një vit dënim me kusht për lëndim të 
rëndë trupor, me kusht që brenda dy vjetësh të mos bëjnë 
vepër të re penale. 

Ilir Rrecaj, ish-sekretari i përhershëm i Ministrisë së 
Shëndetësisë, u lirua nga akuza për abuzim të detyrës 
zyrtare dhe atij iu refuzua akuza për falsifikim të 
dokumenteve zyrtare. 

Driton Jiltës, kirurg, iu refuzuan akuzat për keqpërdorim të 
detyrës zyrtare dhe ushtrimit të paligjshëm të aktivitetit 
mjekësor.3

1   “Rasti Tolaj - Kërkohen Dënime Më Të Mëdha”; http://
gazetajnk.com/index.php?cid=1,979,6654. 
2   “Veshkat - Eksploatim i të Varfërve”; http://gazetajnk.com/
index.php?cid=1,1018,5464. 
3   Ibid. 

Prokuroria Speciale ka edhe një aktakuzë kundër 
Yusuf Sonmez-it, kirurgut që performoi të gjitha 24 
transplantimet e veshkave, si dhe Moshe Harel-it, që e 
akuzon për trafikim me njerëz dhe krim të organizuar. 

Kjo prokurori ka nisur hetimet edhe për 8 persona të tjerë 
në lidhje me “Medicus-in”.4 

11.4 Bllaca 3, dënohet me 
4.5 vjet burg
Pas dy proceseve gjyqësore njëri i përfunduar në vitin 2011 
e tjetri një vit më pas, në të cilat shtatë persona u dënuan 
nga deklaratat e Nazim Bllacës, më 19 korrik 2013 Gjykata 
Themelore e Prishtinës dënoi vetë Bllacën me katër vjet e 
gjashtë muaj burg.5

Bllaca është dënuar për veprën penale vrasje të rëndë, të 
cilën  e ka pranuar gjatë gjykimit, ndërsa i ka kërkuar falje 
familjes së viktimës. Bllaca akuzohej për vrasjen  e Ibush 
Kllokoqit.

“Nazim Bllaca ka vrarë Ibush Kllokoqin duke e qëlluar për 
vdekje me gjashtë plumba. Kjo ka ndodhur në Prishtinë 
më 6 gusht 1999”, thuhej në aktakuzën që e siguroi Gazeta 
Jeta në Kosovë.6

11.5 PTK-ja dhe Devollët 
lirohen si të pafajshëm.
Gjykata Themelore në Prishtinë më 28 qershor 2013 pas 
shumë seancave të mbajtura shpalli aktgjykimin me të 
cilin Blerim e Shkëlqim Devolli, Ismet Bojku, Shyqri Haxha 
dhe Rexhë Gjonbalaj, u liruan nga të gjitha akuzat në 
mungesë të provave.7

Vëllezërit Shkëlqim e Blerim Devolli pronarë të Kompanisë 
Devolli si dhe Ismet Bojku drejtori i kompanisë, u shpallën 
të pafajshëm për pikat që akuzoheshin. Ata po akuzoheshin 
për veprat penale të mashtrimit, hyrjes në kontrata të 
dëmshme dhe falsifikimit të dokumentit zyrtar në raste të 
veçanta. 

Ish-kryeshefi ekzekutiv i PTK-së Shyqyri Haxha dhe 
drejtuesi i Bordit të Drejtorëve në PTK-së Rexhë Gjonbalaj, 
po ashtu u shpallën të pafajshëm në mungesë të provave, 

4   “Tetë Persona Tjerë Hetohen për Transplantimin e Veshkave”;  
http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,5466. 
5   “Dënohet Dëshmitari Bashkëpunues Bllaca”; http://gazetajnk.
com/index.php?cid=1,1018,6062. 
6   Ibid.
7   “Devollët dhe Drejtuesit e PTK-së Shpallen të Pafajshëm”; 
http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,5912. 
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për veprën penale hyrje në kontrata të dëmshme dhe 
shpërdorim të detyrës zyrtare ose autorizimeve.1 

11.6 Prokurori i denuar i 
Task forces Anti Korrupsion
Ish-kreu i Task-Forcës Antikorrupsion, prokurori i 
Prokurorisë Speciale Nazmi Mustafi nga 23 maji 2013 ka 
dalë në anën e kundërt të ligjit. Ai nga Gjykata Themelore 
në Pejë është dënuar me pesë vjet burg dhe me gjobën 
prej 10 mijë eurosh. Bashkëpunëtorët e tij, vëllezërit 
Reshad e Xhelal Zherka morën dënimin prej 4 vjetësh 
burg dhe gjobën e njëjtë si Mustafi, ndërsa Mirela Ndoci u 
dënua me 6 muaj burg dhe po ashtu 10 mijë euro gjobë. 2

Mustafit, gjykata gjithashtu ia ka ndaluar për tre vjet 
ushtrimin e çfarëdo veprimtarie ose detyre zyrtare. 

Ai u akuzua nga prokuroria në dy pika për shpërdorim 
detyre, ndërsa në pikën e tretë për armëmbajtje pa leje.

Reshad e Xhelal Zherka akuzoheshin nga prokurori 
Cezary Michalczuk për ushtrim ndikimi dhe shtytje të 
shpërdorimit të detyrës zyrtare, ndërsa Mirela Ndoci për 
ndihmë pas kryerjes së veprës penale. 

Mbrojtësit e palëve deklaruan se do të ankohen në 
vendimin e Gjykatës Themelore të Pejës.3 Ata edhe kanë 
ushtruar ankesë.

11.7 Ministri i Liruar
Gjykata Themelore e Prishtinës më 28 shkurt 2013 shpalli 
aktgjykimin në rastin e njohur si “Petkoviq dhe të tjerët” ku 
si të pandehur ishin ish-ministri i Kthimit dhe Komuniteteve 
(MKK), Sllavisha Petkoviq; ish-sekretari permanent, 
Branisllav Gërbiq, ish-shefi i Prokurimit, Nemanja Vujoviq, 
dhe pronarët e disa kompanive ndërtimore, të cilët 
akuzoheshin për keqpërdorimin e 1,1 milion eurove. Trupi 
gjykues e ka shpallur të pafajshëm të akuzuarin kryesor, 
Sllavisha Petkoviqin, në mungesë provash.4

Kurse, Branisllav Gërbiqi, ish-sekretar permanent dhe 
ish-ministër i MKK-së, është shpallur fajtor për dy pika të 
akuzës dhe është dënuar me katër vjet burgim. Nemanja 
Vujoviq, ish-punonjës në logjistikë dhe ish-shef i Prokurimit 
në MKK dhe më vonë zëvendësministër në Ministrinë e 
Shëndetësisë, është dënuar me 3 vjet e gjashtë muaj 

1   Ibid.
2   “Ish-Ndjekësi i Korrupsionit Dënohet me Pesë Vjet Burg”; 
http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,5633. 
3   Ibid.
4   “Petkoviq i Pafajshëm, të Tjerët Marrin nga 4 deri 1 Vjet”; 
http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,4836. 

burgim.5

Sipas aktgjykimit të gjykatës, Gërbiqit dhe Vujoviqit iu 
ndalohet, gjithashtu, për dy vjet të punojnë në institucione.

Muhamet Sadiku, pronar i firmave të ndërtimit “3 Labi” dhe 
“Art – Piraci”; Ruzhdi Prebreza, pronar i firmave të ndërtimit 
“N.N.P. Era-M” dhe “Projekti Group”; Ismet Hasani, pronar 
i firmës së ndërtimit “N.N. Valoni” u shpallën fajtorë për 
veprën penale të mashtrimit në detyrë në bashkëkryerje 
dhe u dënuan me nga një vit e gjashtë muaj burgim.6

Rifat dhe Fidan Sadiku (babë e bir) pronarë të firmave 
të ndërtimit “N.P.Sh. Riar-Alfisi” dhe “Riar”, Shemsi Haliti, 
pronar i firmës  së ndërtimit “N.N.T. Brezi Kufitar”; Gani 
Zeneli, pronar i firmës së ndërtimit N.Sh. “Atdhetari” dhe 
Driton Hamiti, pronar i një kompanie për përpunimin e 
drurit “N.N.P. Diti”,  u shpallën fajtorë për veprën penale të 
mashtrimit në detyrë dhe u dënuan me nga një vit burgim.7

Dënimet e mësipërme me burgim për të pandehurit 
Muhamet Sadiku, Ruzhdi Prebreza, Ismet Hasani, Fidan 
Sadiku, Rifat Sadiku, Shemsi Haliti, Gani Zeneli dhe Driton 
Hamiti janë pezulluar me kusht për periudhën prej tre 
vjetësh.

Kundër dy ish-ministrave Petkoviq e Gërbiq rëndonin 
akuzat për shpërdorim të pozitës zyrtare ose autorizimit, 
përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës, shpërdorim, 
mashtrim në detyrë, falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe 
falsifikim të dokumenteve. Për të gjitha veprat, pos asaj të 
shpërdorimit të pozitës ose autorizimit, akuzoheshin se i 
kishin kryer në bashkëkryerje me të pandehurit e tjerë. 

Nemanja Vujoviq, pos që akuzohej për të gjitha këto vepra 
penale, ngarkohej edhe për marrje të ryshfetit nga Ruzhdi 
Prebreza, i cili akuzohej për dhënie të tij.8

11.8 Dënohet Grupi i Llapit
Më 7 qershor 2013 janë shpallur fajtorë dhe dënuar nga 
Gjykata Themelore në Prishtinë për krime të luftës Latif 
Gashi, i njohur si Lata, deputet i Kuvendit të Kosovës, e 
gjatë luftës udhëheqës i Shërbimit Informativ Ushtarak, 
Rustem Mustafa i njohur si Remi që në kohën e luftës ka 
qenë komandant i Zonës së Llapit dhe Nazif  Mehmeti ish-
ushtrues detyre i komandantit të Policisë Ushtarake. Rasti 
njihet në publik si “Grupi i Llapit”.9

 

5   Ibid.
6   “Petkoviq i Pafajshëm, të Tjerët Marrin nga 4 deri 1 Vjet”; 
http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,4836.
7   Ibid.
8   “Petkoviq i Pafajshëm, të Tjerët Marrin nga 4 deri 1 Vjet”; 
http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,4836.
9   “Grupi i Llapit-Fajtorë për Krime Lufte”; http://gazetajnk.com/
index.php?cid=1,1018,5743. 
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Latif Gashi për pikën tetë të aktakuzës e cila pikë e 
ngarkonte atë për rrahje dhe tortura në qendrën e 
ndalimit në Llapashticë, u shpall fajtor dhe u dënua me 
5 vjet burgim.

Gashi ishte i dënuar më parë edhe nga Gjykata e Qarkut në 
Prishtinë në vitin 2009 për pikat 5 dhe 14 të aktakuzës së 
njëjtë, me nga 2 vjet për secilën vepër.1 

Gjykata Themelore në Prishtinë, të pandehurit Latif Gashi, 
duke unifikuar të dy dënimet, i shqiptoi masën prej 6 
vjetësh burg. Gjykata do ta llogarisë kohën e kaluar në 
paraburgim.

Nazif Mehmeti për pikën tetë të aktakuzës u dënua me 
3 vjet burg. Ndërsa më parë edhe ky i pandehur ishte i 
dënuar nga ish-Gjykata e Qarkut në Prishtinë me 1 vit e 
6 muaj qëndrim prapa grilave. Nazif Mehmeti mori një 
dënim unik prej 3 vjetësh burgim. 

Rrustem Mustafa, i njohur si Remi, u shpall fajtor për 
pikën tetë të aktakuzës dhe u dënua me burgim prej 4 
vjetësh. Mustafa qe dënuar edhe nga ish-Gjykata e Qarkut 
me dënim prej 2 vjetësh, lidhur me pikën 5 të aktakuzës. 
Mustafa mori një dënim të përgjithshëm nga gjykata prej 
4 vjetësh burg.2

11.9 Sami Lushtaku e 
Ramadan Muja 
Në qershor të 2013-ës një kolegj i gjyqtarëve të Gjykatës 
Themelore në Prishtinë nuk gjeti vepra penale të kryera 
nga kryetari i Skenderajt Sami Lushtaku dhe të tjerët, në 
akuzat për kërcënim dhe shkelje të statusit të barabartë të 
qytetarit të vendit ndaj gazetares Jeta Xharra, drejtoreshës 
së Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese (BIRN).3 

Sami Lushtaku, Rexhep Hoti pronar i “Infopress-it”, Avni 
Azemi ish-kryeredaktor i gazetës dhe opinionistët Rizah 
Hajdari e Qani Mehmedi ishin të pandehurit e kësaj çështje 
që po akuzoheshin për kërcënim dhe shkelje të statusit të 
barabartë të qytetarit të vendit ndaj gazetares Jeta Xharra, 
drejtoreshës së BIRN-it.

Gjykata nuk gjeti se Rexhep Hoti pronar dhe Avni Azemi 
kryeredaktor i “Infopressit” kishin organizuar fushatë 
kundër Jeta Xharrës dhe BIRN-it si dhe lidhje direkte 
ndërmjet artikujve të botuar më 2009 në këtë gazetë dhe 
kërcënimeve ndaj palës së dëmtuar. Të gjithë të pandehurit 

1   Buletini “Drejtësia në Kosovë”, nr 31; http://drejtesianekosove.
com/repository/docs/Buletini_Mujor_qershor_2013_600712.pdf. 
2   Ibid.
3   “Lushtaku dhe të Tjerët - Nuk Ka Vepra Penale”; http://
gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,5726. 

u lanë të lirë, ndërsa prokurorja paralajmëroi ankesë.4

Në anën tjetër Ramadan Muja, kryetari i sapozgjedhur 
i Prizrenit, në vitin 2013 është përballur me akuzat për 
keqpërdorim pronash publike dhe komunale. Po ashtu, 
për këto vepra akuzohen edhe zyrtarët e tjerë komunalë, 
si Sadik Paçarizi, Avni Ademaj, Kadri Ukimeri, Abdullah 
Tejeci dhe Minir Krasniqi. Në këtë komunë, më 17 qershor 
janë shpallur të pafajshëm Nexhat Çoçaj, Reshit Kushaj 
dhe Nezir Osmani të cilët dyshoheshin për shpërdorim 
të detyrës zyrtare në lidhje me tenderë për ekskursione 
nxënësish. Hasan Hasani, Sadik Paçarizi, Zekë Tejeci dhe 
Sokol Hadri akuzohen mes tjerash, se duke falsifikuar 
procesverbale, kanë shitur disa automjete të konfiskuara 
nga komuna me vlerë më të vogël sesa vlera e tyre reale, 
duke e dëmtuar kështu komunën.5

Rasti i kryetarit të Prizrenit dhe zyrtarëve të tjerë është 
duke vazhduar ende në Gjykatën Themelore në Prizren. 

11.10 Grupi Drenica I dhe II
Prokuroria Speciale e Kosovës gjatë nëntorit 2013 ka 
ngritur dy aktakuza kundër ish luftëtarëve të UÇK-së, duke 
i akuzuar ata për krime të luftës kundër popullatës civile, 
për kryerje të vrasjeve, rrahjeve dhe cenimit të integritetit 
trupor të të burgosurve në qendrën e ndalimit në Likovc të 
Skënderajt. Akuza tjetër ka të bëjë krime të luftës kundër 
popullatës civile ku përfshihet edhe dhunimi.6 

Sami Lushtaku, Sylejman Selimi, Sahit Jashari, Avni Zabeli, 
Isni Thaçi, Jahir Demaku, Zeqir Demaku, Agim Demaj, 
Bashkim Demaj, Selman Demaj, Driton Demaj, Fadil 
Demaku, Nexhat Demaku, Sabit Geci dhe Ismet Haxha janë 
15 të akuzuarit në aktakuzën e parë të krimeve të luftës.7

Ndërsa në aktakuzën e dytë të prokurorit Maurizio 
Salustro, të ngritur më 13 nëntor, ngarkohen Shefki Hyseni 
për dhunim dhe Ismet Haxha, Nexhat Qubreli e Sylejman 
Selimi për rrahje sistematike të të dy vajzave nga Mitrovica, 
tani dëshmitare të prokurorisë.8 

Pasi që janë mbajtur seancat fillestare, mbrojtja e palëve 

4   Buletini “Drejtësia në Kosovë”, nr 31; http://drejtesianekosove.
com/repository/docs/Buletini_Mujor_qershor_2013_600712.pdf.
5   “Njeriu më i Votuar në Prizren Kthehet Në Bankën e Të 
Akuzuarve”; http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,6964. 
6   “Dëshmitarët Rrëfejnë Për Kontroll Mizor Të Komandantëve 
të Drenicës”; http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,979,7033. 
7   Ibid.
8   Rrëfimi i Dy Dëshmitarëve Për Tmerret E Ditëve Në Duar Të 
Ushtarëve Të UÇK-së”; http://gazetajnk.com/index.php?cid=1,979,7085.
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në të dy rastet ka kundërshtuar aktakuzën, ndërsa prokuroria 
e ka mbështetur atë. 

Gjykata Themelore në Mitrovicë pritet të marrë vendime 
lidhur me aktakuzat në të dy rastet. Nëse gjykata nuk 
vendos ndryshe, të dy aktakuzat do të gjykohen nga Gjykata 
Themelore në Mitrovicë gjatë 2014-ës. 

11.11 Natali Velija dhe grupi i 
saj kriminal
Prokuroria Speciale e Kosovës më 7 nëntor ka paraqitur në 
Gjykatën Themelore të Prishtinës aktakuzë kundër nëntë të 
pandehurve në lidhje me çështjen e pasaportave. Kompanisë 
austriake OeSD, të kontraktuar nga Ministria e Punëve të 
Brendshme për prodhimin e pasaportave biometrike të 
Kosovës, nuk i ishin dhënë për shërbimet e kryera 1milion e 
400 mijë euro. 

Shtetasja gjermane Natali Velija, e pandehura kryesore 
në këtë çështje po akuzohet për nëntë vepra të ndryshme 
penale duke përfshirë krimin e organizuar, pastrimin e 
parave, vjedhjen e rëndë, mashtrimin, shmangien nga tatimi, 
shpërdorimin, keqpërdorimin e besimit, falsifikimin dhe rastet 
e posaçme të falsifikimit të dokumenteve.1 

Së bashku me të dhe vëllezërit Blakaj, po akuzohen edhe 
Ergyn Dogani, Imer Fazlia, Nazmi Thaçi, Jakup Blakqori, 
Sefedin Shala dhe Hashim Shala. Të gjithë këta po ngarkohen 
për vepra të ndryshme penale të lidhura me Natali Velijan.2

Gjykimi në këtë çështje pritet të fillojë dhe të mbahet gjatë 
vitit 2014

1   “Natalia & Co “Të Fshehësh Paratë e Vjedhura”; http://gazetajnk.
com/index.php?cid=1,979,7138. 
2   Ibid.

Fatmir Limaj dhe nëntë bashkëluftëtarët e tij, janë shpallur të 
pafajshëm më 17 shtator të 2013 në rigjykimin në akuzat për 
krime lufte në rastin “Kleçka”

Në qershorin e 2013-ës Gjykata Themelore e Prishtinës e 
shpalli fajtor dhe e dënoi me burg prej 18 muajsh sekretarin 
permanent të Ministrisë së Shëndetësisë  
Ilir Tolajn

Lutfi Dervishi, drejtor dhe pronar i klinikës “Medicus”, është 
gjendur fajtor për krim të organizuar dhe trafikim me njerëz

Nga deklaratat e  
Nazim Bllacës, më 19 korrik 2013 Gjykata Themelore e 
Prishtinës dënoi vetë Bllacën me katër vjet e gjashtë muaj burg

Gjykata Themelore në Prishtinë më 28 qershor 2013 pas 
shumë seancave të mbajtura shpalli aktgjykimin me të cilin 
Blerim e Shkëlqim Devolli, Ismet Bojku, Shyqri Haxha dhe Rexhë 
Gjonbalaj, u liruan nga të gjitha akuzat në mungesë të provave

Nazmi Mustafi nga 23 maji 2013 ka dalë në anën e kundërt të 
ligjit. Ai nga Gjykata Themelore në Pejë është dënuar me pesë 
vjet burg dhe me gjobën prej 10 mijë eurosh

Gjykata Themelore e Prishtinës më 28 shkurt 2013 shpalli 
aktgjykimin në rastin e njohur si “Petkoviq dhe të tjerët” ku si të 
pandehur ishin ish-ministri i Kthimit dhe Komuniteteve (MKK), 
Sllavisha Petkoviq; ish-sekretari permanent, Branisllav Gërbiq, 
ish-shefi i Prokurimit, Nemanja Vujoviq, dhe pronarët e disa 
kompanive ndërtimore, të cilët akuzoheshin për keqpërdorimin 
e 1,1 milion eurove. Trupi gjykues e ka shpallur të pafajshëm të 
akuzuarin kryesor, Sllavisha Petkoviqin, në mungesë provash.

Më 7 qershor 2013 janë shpallur fajtorë dhe dënuar nga Gjykata 
Themelore në Prishtinë për krime të luftës Latif Gashi, i njohur 
si Lata, deputet i Kuvendit të Kosovës, e gjatë luftës udhëheqës i 
Shërbimit Informativ Ushtarak, Rustem Mustafa i njohur si Remi 
që në kohën e luftës ka qenë komandant i Zonës së Llapit dhe 
Nazif  Mehmeti ish-ushtrues detyre i komandantit të Policisë 
Ushtarake. Rasti njihet në publik si “Grupi i Llapit”

Në qershor të 2013-ës një kolegj i gjyqtarëve të Gjykatës 
Themelore në Prishtinë nuk gjeti vepra penale të kryera nga 
kryetari i Skenderajt  
Sami Lushtaku dhe të tjerët, në akuzat për kërcënim dhe 
shkelje të statusit të barabartë të qytetarit të vendit ndaj 
gazetares Jeta Xharra, drejtoreshës së Rrjetit Ballkanik të 
Gazetarisë Hulumtuese (BIRN)

Prokuroria Speciale e Kosovës gjatë nëntorit 2013 ka ngritur 
dy aktakuza kundër ish luftëtarëve të UÇK-së, duke i akuzuar 
ata për krime të luftës kundër popullatës civile, për kryerje 
të vrasjeve, rrahjeve dhe cenimit të integritetit trupor të të 
burgosurve në qendrën e ndalimit në Likovc të Skënderajt. 
Akuza tjetër ka të bëjë krime të luftës kundër popullatës civile 
ku përfshihet edhe dhunimi

Prokuroria Speciale e Kosovës më 7 nëntor ka paraqitur në 
Gjykatën Themelore të Prishtinës aktakuzë kundër nëntë të 
pandehurve në lidhje me çështjen e pasaportave. Kompanisë 
austriake OeSD, të kontraktuar nga Ministria e Punëve të 
Brendshme për prodhimin e pasaportave biometrike të 
Kosovës, nuk i ishin dhënë për shërbimet e kryera  
1milion e 400 mijë euro
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Rekomandimet
Parlamenti  
i Kosovës  
» Parlamenti i Kosovës duhet të 
procedojë dhe aprovojë Ligjin për 
Kundërvajtjet dhe atë për Sigurinë në 
Komunikacionin Rrugor; 
» Komisioni parlamentar për 
legjislacion e gjyqësi, duhet të 
monitorojë zbatimin e legjislacionit 
gjyqësor.

Qeveria  
e Kosovës:
» Qeveria e Kosovës duhet të 
sigurojë buxhet të mjaftueshëm në 
përputhje me kërkesat e KGjK-së;
» Ministria e Drejtësisë duhet të 
amandamentojë dhe draftojë 
Ligjin për Kundërvajtjet dhe atë për 
Sigurinë në Komunikacionin Rrugor;
» Ministria e Drejtësisë duhet të 
marrë parasysh propozimet e BIRN-it 
për Ligjin për Kundërvajtjet dhe të 
atij për Sigurinë në Komunikacionin 
Rrugor;
» Ministria e Drejtësisë do të duhej të 
krijonte qasjen e noterëve në bazën 
e të dhënave të MPB-së (Ministrisë 
së Punëve të Brendshme) me qëllim 
të kontrollit paraprak të të dhënave 
gjatë përpilimit të autorizimeve për 
ngasjen e makinave;
» Ministria e Punëve të Brendshme 
duhet të krijojë një mekanizëm në 
të cilin do të regjistroheshin gjobat e 
paguara të komunikacionit;
» Ministria e Punëve të Brendshme 
do të sigurohej që kjo bazë e të 

dhënave do të shfrytëzohej konform 
autorizimeve nga Policia e Kosovës 
dhe Qendra për Regjistrimin e 
Automjeteve.

 
Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës:
» KGjK-ja duhet të rrisë numrin e 
gjykatësve në të gjitha nivelet e 
gjykatave;
» KGjK-ja duhet të ndërmarrë masat 
e nevojshme ndaj gjykatësve që 
shkelin të drejtat procedurale të 
palëve;
» KGjK-ja duhet të rrisë numrin e 
bashkëpunëtorëve profesionalë, të 
trajtuar në këtë raport;
» KGjK-ja duhet të bashkëpunojë me 
Ministrinë e Drejtësisë rreth draftimit 
të Ligjit për Kundërvajtjet;
» KGjK-ja do të duhej të sigurohet për 
nxjerrjen e udhëzimeve konkrete të 
cilat obligojnë gjykatën që të caktojë 
shqyrtimin gjyqësor në momentin 
kur pala e dorëzon ankesën për 
tiketën në trafik;
» KGjK-ja sigurohet që të rriten 
tarifat për paraqitjen e ankesës për 
kundërvajtje;
» KGjK-ja sigurohet që paushalli 
gjyqësor të llogaritet konform 
shpenzimeve të gjykatës e jo siç 
është tani në shumen prej 5 eurosh;
KGjK-ja sigurohet që t’i futë në lëndë 
prioritare ankesat për gjobat të cilat 
janë shqiptuar ndaj shtetasve të huaj 
dhe qytetarëve të Kosovës të cilët 
ngasin makina me regjistrimet e 

huaja (mërgimtarët);
» KGjK-ja duhet të kujdeset për 
respektimin e marrëveshjes me 
OAK-un për caktimin e avokatëve 
sipas detyrës zyrtare;
» KGjK-ja duhet të sigurohet që të 
gjitha gjykatat me degët përkatëse, 
të lajmërojnë shqyrtimet publike;
» KGjK-ja duhet të sigurohet për 
fillimet me kohë të shqyrtimeve 
gjyqësore kur kjo është e mundur 
dhe të marrë masa për gjykatësit që 
zvarrisin dhe nuk fillojnë më kohë 
shqyrtimet;
» KGjK-ja duhet të kujdeset që 
gjykatat dhe degët përkatëse, 
të mbajnë gjykimet në sallat e 
gjykimeve në rastet kur sallat janë të 
lira dhe shfrytëzueshme.
» KGjK-ja duhet të ndërmarrë masat 
e nevojshme për mospërdorimin 
e telefonave brenda objektit të 
gjykatës;
» KGjK-ja duhet të kujdeset për 
respektimin e kodit të uniformës në 
shqyrtimet gjyqësore;
» KGjK-ja duhet të sigurojë që 
seancat gjyqësore të mbahen në 
sallat e gjykimeve, atëherë kur kjo 
është e mundur;
» KGjK-ja duhet të sigurojë që pranë 
secilës gjykatë të funksionojë sistemi 
i lajmërimit të gjykimeve në tabelën 
e shpalljeve;
» KGjK-ja duhet të sigurojë përkthim 
adekuat për palët në procedurë në 
shqyrtimet gjyqësore që ka nevojë;
» KGjK-ja duhet të kujdeset për 
aktivizimin dhe respektimin e 
sistemit të audio dhe video-incizimit 
të seancave gjyqësore.
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Këshilli Prokurorial  
i Kosovës:
» Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) duhet të rrisë 
numrin e prokurorëve në të gjitha nivelet;
» KPK-ja duhet të respektojë marrëveshjen e lidhur me 
OAK-un, e cila ka të bëjë me angazhimin e avokatëve 
sipas detyrës zyrtare në procedurat paraprake;
» KPK-ja duhet të sigurojë transparencë më të lartë 
të prokurorëve dhe gatishmëri të tyre për të qenë më 
komunikativë ndaj mediave dhe qytetarëve, gjithmonë 
duke mos i rrezikuar hetimet dhe proceset gjyqësore;
» KPK-ja duhet të marrë masa ndaj prokurorëve që 
vonohen në shqyrtimet gjyqësore;

Gjykata Supreme:
» Gjykata Supreme e Kosovës duhet të nxjerrë mendimin 
juridik me anë të të cilit sqaron dispozitat e nenit 437, 
par 1 të Kodit Penal të Kosovës;
» Gjykata Supreme e Kosovës duhet të sigurohet për 
sqarimin dhe interpretimin e drejtë të dispozitave penale 
dhe procedurale penale.
» Gjykata e Apelit
Gjykata e Apelit duhet të trajtojë me radhë lëndët, sipas 
datave të pranimit;
Gjykata e Apelit nuk duhet të vonojë trajtimin e lëndëve 
në procedim;
Gjykata e Apelit  

Gjykatat/ Gjykatësit:
» Gjykatësit duhet të respektojnë dispozitat e Kodit 
të Procedurës Penale që kanë të bëjnë me radhën e 
marrjes në pyetje të palëve në shqyrtim;
» Gjykatësit duhet të respektojnë dispozitat e Kodit të 
Procedurës Penale që kanë të bëjnë me fjalën hyrëse 
sipas radhës;
» Gjykatësit duhet të respektojnë dispozitat e Kodit të 
Procedurës Penale që kanë të bëjnë me leximin e të 
drejtave dhe obligimeve të palëve në shqyrtim;
» Gjykatësit duhet të respektojnë dispozitat e Kodit 
të Procedurës Penale që kanë të bëjnë me leximin e 

deklaratës së betimit për dëshmitarët;
» Gjykatësit duhet të respektojnë marrëveshjet e 
OAK-ut me KGjK-në dhe KPK-në me rastin e caktimit të 
avokatëve sipas detyrës zyrtare;
» Kryetarët e gjykatave dhe përgjegjësit e degëve, duhet 
të sigurohen për lajmërimin e shqyrtimeve gjyqësore 
publike;
» Kryetarët e gjykatave duhet të sigurohen për 
përdorimin e sallave të gjykimeve kur ekzistojnë 
mundësitë për këtë;
» Kryetari i trupit gjykues/gjykatësi i çështjes nuk duhet 
të përdorë telefonin celular gjatë shqyrtimit gjyqësor; 
» Kryetari i trupit gjykues/gjykatësi i çështjes duhet të 
sigurojë mbarëvajtjen e shqyrtimit gjyqësor duke mos 
lejuar përdorimin e telefonit gjatë shqyrtimit gjyqësor nga 
palët dhe pjesëmarrësit tjerë në gjykim;

Policia e Kosovës:
» Policia e Kosovës duhet të krijojë një bazë të të 
dhënave ku do regjistroheshin gjobat e shqiptuara në 
trafik;
» Policia e Kosovës duhet të hartojë formën e tiketës 
së trafikut në të cilën palët udhëzohen për të drejtën e 
ankesës;
» Policia e Kosovës duhet të sigurohet që kundërvajtësit 
në trafik ta kenë kuptuar se brenda tetë (8) ditësh gjoba 
do marrë formën e prerë nëse e njëjta nuk do animohej;
» Policia e Kosovës duhet të caktojë zyrtarët kompetent 
të cilët i regjistrojnë gjobat në bazën e të dhënave.

Oda e Avokatëve të Kosovës:
» Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK) duhet të krijojë 
mekanizmat e duhur për angazhimin e avokatëve sipas 
detyrës zyrtare;
» OAK-u duhet të kujdeset për respektimin e 
marrëveshjeve (memorandumeve) me KGjK-në dhe KPK-
në për angazhimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare;
» OAK-u duhet të kujdeset për funksionimin e Odave 
Regjionale me rastin e caktimit të avokatëve sipas 
detyrës zyrtare;
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Falenderime
BIRN-i sinqerisht falënderon të gjithë pjesëmarrësit e 
mëposhtëm për kohën e tyre në tryezën për diskutimin 
e të gjeturave të përfshira në këtë raport, reagimet dhe 
transparencën e treguar gjatë diskutimit të problemeve të 
sistemit gjyqësor dhe gjetjeve nga procesi i monitorimit të 
gjykatave:

Enver Peci
Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, KGjK

Laura Pula
Prokuroria e Shtetit

Xhevdet Abazi
Gjykata e Apelit

Hamdi Ibrahim
Gjykata Themelore në Prishtinë

Ymer Hoxha
Gjykata Themelore në Prizren

Elmze Syka
Gjykata Themelore në Pejë

Vaton Dërguti
Gjykata Themelore në Gjakovë

Bashkim Hyseni
Gjykata Themelore në Ferizaj

Zyhdi Haziri
Gjykata Themelore në Gjilan

Yll Zekaj
Oda e Avokatëve të Kosovës

Flamur Ramadani
Oda e Avokatëve të Kosovës

Nuredin Abazi
Gjykata Themelore në Prizren - dega Suharekë

Lulzim Paqarizi
Gjykata Themelore në Gjakovë - dega Malishevë

Mizair Shabani
Gjykata Themelore në Gjakovë - dega Rahovec

Safete Tolaj
Gjykata Themelore në Pejë - dega Deçan;

Ali Selimaj
Prokuroria Themelore në Gjakovë

Afrim Shefkiu
Prokuroria Themelore në Gjilan

Adem Shabani
Gjykata Themelore në Ferizaj - dega Shtërpcë;

Jashar Gashi
Gjykata Themelore në Pejë - dega Klinë

Avdirrahman Gashi
Gjykata Themelore në Prishtinë - dega Lipjan

Agron Çalaj
Prokuroria Themelore në Ferizaj

Rabije Jakupi 
Prokuroria Themelore në Gjilan

Arbër Jashari
Zëdhënës/ Gjykata Apelit

Skender Shefkija
Gjykata Themelore në Gjilan - dega Viti

Gazmend Bahtiri
Gjykata Themelore në Prishtinë - dega Podujevë
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Genc Nimoni 
Koordinator i Projektit të Monitorimit të Shërbimeve Publike

Florent Spahija, Petrit Kryeziu, Kreshnik Gashi, Qazim Hasanaj, Ardian Lulaj, Mërgime Ujkani, 
Armend Zenelaj, Erlina Tafa, Bajramcurr Hasani.

Faik Ispahiu 
Drejtor i Internews Kosova dhe producent ekzekutiv i emisionit “Jeta në Kosovë”, “Drejtësia në 
Kosovë” dhe “TEMA”.

Jeta Xharra 
Drejtoreshë e BIRN-it për Kosovë

Bekim Muhaxheri
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