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PKR.nr. 685/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - DEPARTAMENTI PËR KRIME 

TË RËNDA, trupi gjykues në përbërje nga gjyqtarët: Shashivar Hoti Kryetar i trupit gjykues, 

Beqir Kalludra dhe Lutfi Shala anëtarë të trupit gjykues, me pjesëmarrjen e sekretares juridike 

Sadije Istogu, në çështjen penale kundër të pandehurve: E.Th., për shkak të veprës penale 

“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, të parashikuar nga neni 422 par. 2 nënpar. 2.1, 

2.2 dhe 2.3 të KPRK-së, Sh.H., për shkak të veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar”, të parashikuar nga neni 422 par. 1 nënpar. 2.1 dhe 2.2 të KPRK-së, S.L., 

S.J.dhe I.H., për shkak të veprës penale “Arratisja e personit të privuar nga liria në 

bashkëkryerje”, të parashikuar nga neni 405 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, M.L.dhe 

D.G., për shkak të veprës penale “Mundësimi i arratisjes së personave të privuar nga liria”, të 

parashikuar nga neni 406 par. 1 dhe 4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, B.D.dhe A.B., për shkak 

të veprës penale “Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale”, të parashikuar 

nga neni 388 par. 1 nënpar. 2.5 dhe par. 3 lidhur me nenin 31 si dhe nenin 407 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së, Y.B., G.A.dhe Xh.Z., për shkak të veprës penale “Lirimi i kundërligjshëm i 

personave të privuar nga liria në bashkëkryerje dhe në vazhdimësi”, nga neni 407 lidhur me 

nenin 31 dhe nenin 81 të KPRK-së, S.L., për shkak të veprës penale “Arratisja e personit të 

privuar nga liria”, të parashikuar nga neni 405 par. 1 të KPRK-së, A.U., për shkak të veprës 

penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” të parashikuar nga neni 422 par. 1 

nënpar. 2.1, 2.2 dhe 2.3 të KPRK-së, I.D., për shkak të veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës 

apo autoritetit zyrtar” të parashikuar nga neni 422 par. 1 nënpar. 2.1 dhe 2.2 të KPRK-së, S.Gj. 

dhe N.Sh., për shkak të veprave penale të kryera në bashkëkryerje si: “Keqpërdorimi i pozitës 

apo autoritetit zyrtar” të parashikuar nga neni 422 par. 1 nënpar. 2.1 dhe 2.2 lidhur me nenin 31 

të KPRK-së, veprës penale  “Falsifikimi i dokumenteve”, të parashikuar nga neni 398 par. 1 

dhe 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së si dhe veprës penale “Mundësimi i arratisjes së 

personave të privuar nga liria”, të parashikuar nga neni 406 par. 1 dhe 4 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës PPS. nr. 67/2014, 

të dt. 10.04. 2020, pas përfundimit së shqyrtimit gjyqësor verbal - publik, të mbajtur me datë 

10.04.2020, në të cilin ishin të pranishëm Prokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së 

Kosovës Florie Salihu - Shamolli, të pandehurve: E.Th., Sh.H., S.L. dhe mbrojtësi i tij av. 

Artan Qerkini, S.J.dhe mbrojtësi i tij av. Tahir Rrecaj, I.H. dhe mbrojtësi i tij av. Mahmut 

Halimi, M.L.dhe mbrojtësi i tij av. Qëmdrim Rama, D.G., B.D.dhe mbrojtësi i tij av. Mentor 

Neziri, A.B. dhe mbrojtësi i tij av. Xhavit Krasniqi, Y.B. dhe mbrojtësi i tij av. Ragip Zeneli, 

G.A.dhe mbrojtësi i tij av. Asdren Hoxha, Xh.Z.dhe mbrojtësi i tij av. Drita Hoxha, A.U. dhe 

mbrojtësi i tij av. Samedin Cenaj, I.D., S.Gj.j dhe mbrojtësi i tij av. Hamdi Jashanica dhe 

N.Sh., me datë 14.04.2020, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 06.05.2020,  përpiloi 

këtë: 
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A K T G J Y K I M 

 

Të pandehurit: 

 

1. S.L., nga i ati M., i lindur me ..., në fshatin ...  KK Skënderaj, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës. 

 

2. Y.B., i lindur me ... , në Istog, me vendbanim në fhatin ... KK Istog, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

3. G.A., i lindur me ..., më Skënderaj, me vendbanim në ..., KK Skënderaj, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

4. Xh.Z., i lindur me 03.06.1978 në Skënderaj, me vendbanim në rr. ... KK Skënderaj, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

JANË FAJTOR 

Sepse: 

 

s 

VII. Me 21 gusht 2015 prej orës 10:12 deri në 19:05 duke vepruar në bashkëkryerje sipas një 

plani të pajtuar ndërmjet tyre dhe në cilësinë e personave zyrtar si oficer korrektues kanë 

keqpërdorur pozitën e tyre dhe autorizimet në ruajtjen e të pandehuri S.L., derisa ka qenë 

jashtëQendrës së Paraburgimit të Dubravës, duke e liruar në atë mënyrë të jashtëligjshme dhe e 

kanë lënë të pa shoqëruar që të gëzojë kohën në liri dhe duke bërë një gjë të tillë ata kanë 

vepruar në kundërshtim me vendimin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës për paraburgim të 

lëshuar me aktgjykimin e datës 27 maj 2015, duke e dënuar me 12 vite burgim në rastin P. 

938/13 (numri i prokurorisë PPS. 88/11); 

VIII. Me datë 22 shtator 2015 rreth orës 12:30 deri në 15:40 duke vepruar në bashkëkryerje 

sipas një plani të pajtuar ndërmjet tyre dhe në cilësinë e personave zyrtar si oficerë korrektues 

kanë keqpërdorur pozitën e tyre dhe autorizimet ne ruajtjen e të pandehuri S.L. derisa ka qenë 

jashtë Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, duke e liruar atë në mënyrë të jashtëligjshme dhe 

e kanë lënë të pashoqëruar që të gëzojë kohën në liri dhe duke bërë një gjë të tillë ata kanë 

vepruar në kundërshtim me vendimin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës për paraburgim të 

lëshuar me aktgjykimin e datës 27 maj 2015, duke e dënuar me 12 vite burgim në rastin P. 

938/13 (numri i prokurorisë PPS. 88/11);  

-Me këtë të pandehurit kanë kryer veprën penale “Lirimi i kundërligjshëm i personave të 

privuar nga liria në bashkëkryerje në vazhdimësi”, nga neni 407 lidhur me nenin 31 dhe 

nenin 81 të KPRK-së. 

I pandehuri S.L.: 

 

IX. Me 21 gusht 2015 prej orës 10:12 deri në 19:05 ai qëllimisht ka qëndruar përkohësisht i 

pashoqëruar nga stafi korrektues dhe pa u miratuar nga ndonjë urdhër gjykate, jashtë 

hapësirave të Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, ku ai ka qenë në paraburgim për rastin P. 

938/13 (numri i prokurorisë PPS. 88/11), në bazë të vendimit të Gjykatës Themelore të 

Mitrovicës lëshuar me aktgjykimin e datës 27 maj 2015, duke e dënuar atë me 12 vite burgim, 

duke qëndruar në shtëpi në lagjen ... Prishtinë, kësisoj duke u arratisur nga institucioni ku ai ka 

qenë duke u mbajtur në mënyrë të ligjshme dhe nuk i është bindur vendimit përfundimtar për 

burgim lëshuar nga një Gjykatë e Republikës së Kosovës.   
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X. Me datë 22 shtator 2015 rreth orës 12:30 deri në 15:40 ai qëllimisht ka qëndruar 

përkohësisht i shoqëruar nga stafi korrektues dhe pa u miratuar nga ndonjë urdhër gjykate, 

jashtë hapësirave të Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, ku ai ka qenë në paraburgim për 

rastin P. 938/13 (numri i prokurorisë PPS. 88/11) në bazë të vendimit të Gjykatës Themelore të 

Mitrovicës lëshuar me aktgjykimin e datës 27 maj 2015, duke e dënuar me 12 vite burgim, 

kësisoji duke u arratisur nga institucioni ku ai ka qenë duke u mbajtur në mënyrë të ligjshme 

dhe nuk i është bindur vendimit përfundimtar për burgim lëshuar nga një Gjykatë e Republikës 

së Kosovës.  

 

-Me këtë i pandehuri ka kryer veprën penale “Arratisja e personit të privuar nga liria në 

vazhdimësi”, nga neni 405 par. 1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të dispozitave ligjore të neneve 4, 17, 31, 41, 43, 46, 73, 74, 81, 407 të 

KPRK-së si dhe nenit 365 të KPPRK-së të pandehurit:  

 

 I GJ Y K O N 

 

Të pandehuri:Y.B., G.A.dhe Xh.Z.: 

Për  veprat penale si në pikën VII dhe VIII të këtij aktgjykimi “Lirimi i kundërligjshëm i 

personave të privuar nga liria në bashkëkryerje në vazhdimësi”, nga neni 407 lidhur me 

nenin 31 dhe nenin 81 të KPRK-së, DËNIM ME GJOBËsecili veç e veç në shumën prej, 

1.000 (njëmijë) euro, të cilën të pandehurit janë të obliguar ta paguajnë në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse të njëjtit nuk e përbushin gjobën brenda afatit të caktuar nga gjykata, e njëjta do të 

zëvendësohet në dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 euro të dënimit me gjobë do të 

llogaritet 1 (një) ditë burgim. 

 

Të pandehurin S.L.: 

Për veprat penale si në pikën IX dhe X të këtij aktgjykimi, për veprën penale “Arratisja e 

personit të privuar nga liria në vazhdimësi” nga neni 405 par. 1 lidhur me nenin 81 të 

KPRK-së, DËNIM ME GJOBË në shumën prej 12.000  (dymbëdhjetëmijë) euro, të cilën i 

pandehuri është i obliguar ta paguajë në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

Nëse i njëjti nuk e përmbushë gjobën brenda afatit të caktuar nga gjykata, e njëjta do ti 

zëvendësohet në dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 euro të dënimit me gjobë do ti 

llogaritet 1 (një) ditë burgim. 

 

Obligohen të pandehurit në mënyrë solidaret ë paguajnë shpenzimet e procedurës penale si dhe 

paushallit gjyqësor shumën prej 100 (njëqind) euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të pandehurit:E.Th., Sh.H., S.L., S.J., I.H., M.L., D.G., B.D., A.B., A.U., I.D., dhe N.Sh.: 

 

Në kuptim të dispozitave të nenit 364 par. 1 pika 1.3 të KPPRK-së,  
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LIROHEN NGA AKUZA 

SEPSE: 

1. Ipandehuri E.Th.: 
I. Më dhe pas 20 maj 2014, duke vepruar në cilësinë e Drejtorit të Qendrës së Praburgimit në 

Prishtinë, ka keqpërdorur pozitën e tij zyrtare, duke shkelur qëllimisht dhe me vetëdije një ligj i 

cili ndërlidhet me detyrat e tij dhe qëllimisht nuk ka zbatuar detyrat r tij siç kërkohet me ligj, në 

këtë mënyrë duke u mundësuar të paraburgosurve të rastit P. 98/13 (numri i prokurorisë  PPS. 

88/11, S.L., S.J.dhe I.H. të arratisen nga objektet e Spitalit Rajonal të Prishtinës. Ai e ka bërë 

këtë me qëllim të përfitimit për vete në formë të ngritjes në pozitë në detyrë si Drejtor i 

Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës për të tret ë pandehurit, duke u mundësuar 

atyre të gëzojnë masa më të lehta dhe jo adekuatet ë sigurisë nga Shërbimi Korrektues hjë që u 

ka mundësuar atyre të arratisen nga mbikëqyrja korrektuese dhe duke e detyruar gjyqtarin të 

ndryshojë vendimin e tij të transferimit në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë, të datës 19 

maj 2014 dhe në veçanti: 

a. ai nuk është kujdesur për caktimin e dy rojeve të burgut për ta mbikëqyrur secilin të 

pandehur; 

b. ai nuk është kujdesur për sigurimin e pranisë të së paku një oficeri korrektues në dhomën e 

të pandehuri gjatë gjithë kohës;  

c. ai nuk është kujdesur nëse stafi që ka qenë i caktuar për ruajtjen e të paraburgosurve në 

spital kanë qenë mjaftueshëm të kualifikuar për kryerjen e mbikëqyrjes korrektuese të të 

paraburgosurve të nivelit të lartë; 

d. ai nuk është kujdesur për vendosjen e të pandehurve në dhoma të siguruara mjaftueshëm 

apo si alternativë të sigurojë dhomat mjaftueshëm në mënyrë që të parandalohet arratisja e 

tyre; 

e. ai nuk është kujdesur për pajisjen e oficerëve korrektues të caktuar për ruajtjen e të 

pandehurve (B.D., V.B.dhe A.B.) me mjetet e përshtatshme të sigurisë; 

f. ai nuk është kujdesur për mbajtjen e të pandehurve me pranga, përveç në rastet kurë kjo 

është kërkuar për ofrimin e trajtimit mjekësor; 

g. ai nuk është kujdesur për moslejimin e vizitorëve pa leje nga gjykata që ti vizitojnë të 

pandehuri; 

h. ai nuk ka urdhëruar vartësit e tij zyrtarë korrektues të caktuar për ruajtjen e të pandehurve 

(B.D., V.B.dhe A.B.), të bashkëpunojnë me zyrtarët e PK-së të cilët kanë dalë në vendin e 

ngjarjes; 

i. ai nuk ka paraqitur kërkesë në Komisionin për Kategorizimin e të Burgosurve të 

kategorizojnë të pandehurin I.H. si i paraburgosur me rrezikshmëri tejet të lartë, 

rrezikshmëri të lartë apo rrezik të lartë për arratisje; 

j. ai nuk ka nisur procedurë disiplinore kundër të paraburgosurit të arratisur I.H., i cili është 

mbajtur në Qendrën e Paraburgimit të Prishtinës. 

Dhe në këtë mënyrë ka vepruar në kundërshtim me: 

- Nenin 200 par. 1 të Kodit të Procedurës Penale; 

- Udhëzimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës “Procedurat për shoqërimin e të 

 burgosurve deri në spital dhe mbikëqyrjen e tyre gjate hospitalizimit”, datë 21 nëntor  

 2011 (Nr. 2526), lëshuar nga Drejtori i Shërbimit Korrektues të Kosovës; 

- Rregulloren e Brendshme të Punës – Njësia për Shoqërimin e të Burgosurve nga janari 

2012, lëshuar nga Zyra Qendrore e Shërbimit Korrektues të Kosovës në Prishtinë; 

- Qarkoren 03/2013 për trajtimin e personave të dënuar në Institucionet e Shëndetit Publik 

datë 27 nëntor 2013, lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë; 

- Rregulloren e Brendshme të Punës “Kategorizimi i të Burgosurve sipas Nivelit të Rrezikut” 

të shtatorit 2011; 
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- Neni 101 par. 4.10, 107 dhe 201 par. 1 dhe 2 të Ligjit nr. 04/L-149 për Ekzekutimin e 

Sanksioneve Penale; 

- Ligjin 04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, nenet nr. 101 par. 4.10, neni 107 

dhe 201 par. 1 dhe 2; 

 

-Në këtë mënyrë i pandehuri dot ë kryente veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar” nga neni 422 par. 2 nënpar. 2.1, 2.2 dhe 2.3 të KPRK-së.  

 

II. Në periudhën prej 10 nëntor 2014 deri me 22 shtator 2015, duke vepruar në cilësinë e 

Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit Korrektues të Kosovës, ka keqpërdorur detyrën e tij 

zyrtare duke shkelur qëllimisht dhe me vetëdije  një ligj i cili ndërlidhet me detyrat e tij dhe 

duke mos përmbushur qëllimisht detyrat e tij siç kërkohen me ligj, duke mos ushtruar 

kontrollin ndaj njësisë vartëse korrektueset ë Qendrës së Paraburgimit të Dubravës dhe i ka 

mundësuar të paraburgosurit të rastit  P. 938/13 (numri i prokurorisë 88/11) S.L. të gëzojë 

trajtim korrektues preferencial dhe të parregullt gjatë kohës sa ka qenë në paraburgim duke 

kulmuar me arratisjen e të pandehuri me 21 gusht 2015 dhe me 22 shtator 2015dhe kapjen e tij 

me 22 shtator 2015. Ai e ka bërë këtë me qëllim të përfitimit për vete duke vazhduar të mbetet 

në postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe për të 

paraburgosurin, duke i mundësuar atij të gëzojë masa më të lehta dhe joadekuate të sigurisë nga 

Shërbimi Korrektues, gjë që i ka mundësuar atij që të arratiset nga mbikëqyrja korrektuese dhe 

në veçanti; 

a. ai nuk ka organizuar mbikëqyrjen e duhur të paraburgosurit derisa ka qenë duke u 

transportuar jashtë Qendrës së Paraburgimit të Dubravës; 

b. ai nuk është kujdesur për mbikëqyrjen e zyrtarëve korrektues vartës për zbatimin e 

rregullave të tyre korrektuesen në fuqi lidhur me transportimin dhe hospitalizimin e të 

pandehuri jashtë Qendrës së Paraburgimit të Dubravës; 

c. ai nuk është kujdesur për zbatimin e procedurave që kanë të bëjnë me kategorizimin e 

të paraburgosurit si i paraburgosur me rrezikshmëri tejet të lartë, rrezikshmëri të lartë, 

apo rrezik të lartë për arratisje; 

dhe në këtë mënyrë ka vepruar në kundërshtim me:  

- Udhëzimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës “Procedurat për shoqërimin e të  

 burgosurve deri në spital dhe mbikëqyrjen e tyre gjate hospitalizimit”, datë 21 nëntor  

 2011 (Nr. 2526), lëshuar nga Drejtori i Shërbimit Korrektues të Kosovës; 

- Rregulloren e Brendshme të Punës – Njësia për Shoqërimin e të Burgosurve nga janari 

2012, lëshuar nga Zyra Qendrore e Shërbimit Korrektues të Kosovës në Prishtinë; 

- Qarkoren 03/2013 për trajtimin e personave të dënuar në Institucionet e Shëndetit Publik 

datë 27 nëntor 2013, lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë; 

- Rregulloren e Brendshme të Punës “Kategorizimi i të Burgosurve sipas Nivelit të Rrezikut” 

të shtatorit 2011; 

-Në këtë mënyrë i pandehuri do të kryente veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar’ nga neni 422 par. 1 nënpar. 2.1, 2.2 dhe 2.3 të KPRK-së.  

 

2. I pandehuri Sh.H.: 
III. Ndërmjet 19 maj 2014 dhe 22 maj 2014 në pasditen e hershme. duke vepruar në cilësinë e 

Ushtruesit të Detyrës së Drejtorit të Shërbimit Korrektues të Kosovës, ka keqpërdorur pozitën e 

tij zyrtare dhe ka tejkaluar kufijtë e autorizimeve të tij duke shkelur qëllimisht një ligj që 

ndërlidhet me detyrat e tij dhe duke mos përmbushur qëllimisht detyrat e tij siç kërkohet me 

ligj, meqë ai publikisht ka refuzuar të zbatojë vendimin e gjyqtarit në rastin P.nr. 938/13, 

(numri i prokurorisë PPS. 88/11), datë 18 maj 2014, që urdhëron transferimin e të pandehurve; 

S.G., S.S., A.Z., J.D., S.L., S.J.dhe I.H., në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë dhe në këtë 
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mënyrë ai ka nxitur vartësit e tij nga stafi korrektues të kundërshtojnë zbatimin e këtij vendimi; 

Në lidhje me të pandehuri S.L., S.J.dhe I.H. ai ka bërë këtë me qëllim të përfitimit për të tret ë 

pandehuri në mënyrë që ata të arratisen nga spitali dhe duke detyruar gjyqtarin të ndryshojë 

vendimin e tij për transferim në Qendrën e Paraburgimit në Dubravë dhe qëllimisht nuk i është 

bindur urdhrit të gjykatës; 

-Me këtë i pandehuri do të kryente veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar”, nga neni 422 par. 1 nënpar. 2.1 dhe 2.2  të KPRK-së. 

 

Të pandehurit: 3. S.L., 4. S.J.dhe 5. I.H.: 

IV. Në këtë periudhë, ndërmjet orëve të mëngjesit të datës 20 maj 2014 dhe orëve të mbrëmjes 

të datës 22 maj 2014, në objektet e Spitalit Rajonal në Prishtinë, duke vepruar në bashkëkryerje 

sipas një plani të pajtuar ndërmjet tyre dhe derisa kanë qenë në paraburgim sipas urdhrit të 

gjyqtarit në rastin P.nr. 938/13, (numri i prokurorisë PPS. 88/11), ata kanë ikur nga dhomat e 

spitalit në të cilat kanë qenë në mbajtje për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore të pretenduar 

dhe janë fshehur në vokacion të panjohur, me këtë duke u arratisur nga institucioni ku ata kanë 

qenë në mbajtjen në bazë të vendimit të ligjshëm që urdhëron privimin e tyre nga liria. 

-Me këtë të pandehurit do të kryenin veprën penale “Arratisja e  personit të privuar nga liria 

në bashkëkryerje”,nga neni 405 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

 

Të pandehurit: 6. M.L.dhe 7. D.G.: 

V. Në këtë periudhë, ndërmjet orëve të mëngjesit të datës 20 maj 2014 dhe orëve të mbrëmjes  

të datës 22 maj 2014, në objektet e Spitalit Rajonal në Prishtinë, duke vepruar në bashkëkryerje 

sipas një plani të pajtuar ndërmjet tyre, ata kanë ndihmuar S.L. të arratiset dhe të shkojë në një 

vend të panjohur ku ai qendroi i fshehur deri me 22 maj 2014, në kundërshtim me vendimin e 

gjyqtarit në rastin  P.nr. 938/13, (numri i prokurorisë PPS. 88/11) datë 19 maj 2014, në këtë 

mënyrë duke lehtësuar arratisjen e personave që janë të paraburgosur në bazë të vendimit të 

ligjshëm që urdhëron privimin e tyre nga liria. 

-Në këtë mënyrë të pandehuri do të kryenin veprën penale “Mundësimi i arratisjes së 

personave të privuar nga liria në bashkëkryerje” nga neni 406 par. 1 dhe 4 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së. 

 

Të pandehurit:  B.D.dhe  A.B.: 

VI. Në këtë periudhë, ndërmjet orëve të mëngjesit të datës 20 maj 2014 dhe orëve të mbrëmjes 

të datës 22 maj 2014, në objektet e Spitalit Rajonal në Prishtinë, duke vepruar në bashkëkryerje 

sipas një plani të pajtuar ndërmjet tyre, ata kanë penguar zbatimin e vendimit të gjyqtarit në 

rastin nr. P.nr. 938/13, (numri i prokurorisë PPS. 88/11) datë 19 maj 2014, i cili urdhëron 

transferimin e të pandehurve: S.L., I.H. dhe S.J.ga Prishtina në Qendrën e Paraburgimit të 

Mitrovicës, në të njëjtën kohë ata qëllimisht, në cilësinë e oficerëve korrektues nuk kanë 

mbajtur vigjilencën e duhur dhe të vazhdueshme mbi të paraburgosurit, në këtë mënyrë duke u 

mundësuar atyre të ikin nga mbikëqyrja korrektuese, t’ i ikin drejtësisë dhe të gëzojnë lirinë e 

jashtëligjshme – duke e ditur se ata kanë qenë të dënuar për krime lufte, vepër kjo nga kapitulli 

XV i KPRK-së e dënueshme me burgim afatgjatë; 

-Në këtë mënyrë të pandehuri do të kryenin veprat penale “Dhënia e ndihmës kryesve pas 

kryerjes së veprave penale” nga neni  nga neni 388 par. 1 nënpar. 2.5 dhe par 3 lidhur me 

nënin 31 të KPRK-së dhe veprën penale “Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar 

nga liria në bashkëkryerje” nga neni 407 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

 

I pandehuri A.U.: 

XII. Me 22 shtator 2015, duke vepruar në cilësinë e personit zyrtar si koordinator i transportit 

në Qendrën e Paraburgimit në Dubravë, ka keqpërdorur pozitën e tij dhe autorizimet e 
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organizimit të transportit dhe mbikëqyrjes së të paraburgosurit S.L. derisa ka qenë jashtë 

Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, pasi që nuk ka siguruar zbatimin e masave adekuatet ë 

sigurisë gjë që i ka mundësuar këtij të paraburgosuri të mbetet i pashoqëruar dhe të gëzojë 

kohën në liri dhe duke vepruar kështu ai ka vepruar në kundërshtim me vendimin e Gjykatës 

Themelore të Mitrovicës për paraburgimin e tijqëështë lëshuar me aktgjykimin e datës 27 maj 

2015, duke e dënuar atë me 12 vite burgim, në rastin P. 938/13, (numri i prokurorisë PPS. 

88/11) dhe me qëllim të përfitimit për S.L., duke i mundësuar atij masa më të buta dhe 

joadekuate të sigurisë, në këtë mënyrë duke i lejuar atij të kalojë kohë në liri i pashoqëruar nga 

oficerët korrektues jashtë objekteve të paraburgimit. 

 

I pandehuri I.D.: 

XIII. Në periudhnë prej 1 shtator 2015 që nga dita që ka marrë pozitën e Drejtorit të Qendrës 

së Paraburgimit të Dubravës e më tej, duke vepruar në cilësinë e personit zyrtar ai ka 

keqpërdorur pozitën e tij duke shkelur qëllimisht dhe me vetëdije një ligj i cili ndërlidhet me 

detyrat e tij dhe qëllimisht nuk ka zbatuar detyrat e tij siç kërkohet me ligj, duke i mundësuar 

trajtim preferencial të paraburgosurit S.L. gjë që përfundimisht rezultoi me arratisjen e tij nga 

mbikëqyrja korrektuese me 22 shtator 2014 për çka ndaj të paraburgosurit asnjëherë nuk është 

marrë masë disiplinore, dhe me qëllim të përfitimit për S.L. duke i mundësuar atij masa të 

sigurisë më të buta dhe joadekuate kështu që ai është lejuar të kalojë kohën në liri i 

pashoqëruar nga oficerit korrektues jashtë objekteve të paraburgimit, dhe në veçanti: 

a. ai nuk ka siguruar zbatimin e masave të duhura të sigurisë kurë i paraburgosuri është 

shoqëruar jashtë Qendrës së Paraburgimit të Dubravës për në spital, 

b. ai nuk ka paraqitur kërkesë tek zv. Drejtori i Përgjithshëm për Siguri dhe Operacione në 

SHKK për të kategorizuar S.L. si i paraburgosur me rrezikshmëri tejet të lartë, 

rrezikshmëri të lartë, apo rrezik të lartë për arratisje. 

c. ai nuk ka nisur procedurë disiplinore kundër S.L. pas arratisjes së tij më 22 shtator 

2015. 

 

Në këtë mënyrë ka vepruar në kundërshtim me: 

- Procedurën për përcjelljen e të burgosurve në spital dhe mbikëqyrjen e tyre gjatë 

shtrimit në spital, 

- Rregulloren e Brendshme të Punës – Njësia për Shoqërimin e të Burgosurve nga janari 

2012, lëshuar nga Zyra Qendrore e Shërbimit Korrektues të Kosovës në Prishtinë; 

 -  Rregulloren e Brendshme të Punës “Kategorizimi i të Burgosurve sipas Nivelit të  

           Rrezikut” të shtatorit 2011; 

-  Nenin 70, 71 par. 3.10 dhe 72 të Udhëzimit Administrativ të MD-së Nr. 07/2015        

           për Rregullat e Brendshme në Institucionet Korrektuese; 

-  Ligji nr. 04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, nenet 101 par. 4.10, neni 107 

dhe 201 par. 1 dhe 2. 

-Me këtë i pandehuri do të kryente veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar” nga neni422 par. 1 nënpar. 2.1 dhe 2.2  të KPRK-së. 

 

I pandehuri N.Sh.: 

Sepse: 

XIV.  Prej të paktën 02 janar 2014 e tutje, duke vepruar në cilësine e personave zyrtar si mjek 

në Qendrën Klinike Universitaret ë Kosovës (Spitali në QKUK), kanë lëshuar raporte 

mjekësore të rrejshme, në bazë të të cilave ata kanë kërkuar ekzaminimet mjekësore në emër të 

të paraburgosurit S.L., duke paraqitur kështu gjendjen e rrejshme mjekësore në raportet e tyre 

për të mundësuar transfere të rregullta në spital për të, ku ai ka gëzuar masa ndjeshëm më pak 
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kufizuese dhe ka qenë në gjendjetë shmangë mbikëqyrjen korrektuese dhe përfundimisht edhe 

të arratiset. 

XV. Me 23 korrik 2016, duke vepruar në cilësinë e personit zyrtar si mjek në Qendrën e 

Paraburgimit në Dubravë, ka tejlkaluar kufijtë e autorizimeve të veta dhe ka vepruar kundër 

Udhëzimit Administrativ  MD Nr. 12/2014, për Kriteret e Vendosjes së të Burgosurve në 

Institucione Korrektuese duke lehtësuar transferimin e të paraburgosurit Sh.L.në ditën e 

arratisjes së tij nga Dubrava, Blloku nr. 8, në repartin e spitalit në Dubravë, me qëllim që të 

mundësojë përfitim për Sh.L.në formën e gëzimit të kushteve më pak kufizuese në paraburgim. 

 

-Në këtë mënyrë i pandehuri dotë kryente veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar” nga neni 422 par. 1 nënpar. 2.1 dhe 2.2 të KPRK-së. 

 

I pandehuriS.Gj.: 

 

Gjykata në kuptim të nenit 363 par. 1 pika 1.3 të KPPRK-së: 

 

REFUZOHET AKUZA 

Sepse: 

XIV.  Prej të paktën 02 janar 2014 e tutje, duke vepruar në cilësine e personave zyrtar si mjek 

në Qendrën Klinike Universitaret ë Kosovës (Spitali në QKUK), kanë lëshuar raporte 

mjekësore të rrejshme, në bazë të të cilave ata kanë kërkuar ekzaminimet mjekësore në emër të 

të paraburgosurit S.L., duke paraqitur kështu gjendjen e rrejshme mjekësore në raportet e tyre 

për të mundësuar transfere të rregullta në spital për të, ku ai ka gëzuar masa ndjeshëm më pak 

kufizuese dhe ka qenë në gjendje të shmangë mbikëqyrjen korrektuese dhe përfundimisht edhe 

të arratiset. 

 

Për shkak se i njëjti ka vdekur dhe ndaj të njëjtit pushon procedura penale. 

 

      A r s y e t i m i  

 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës PSRK, pranë kësaj Gjykate ka parashtruar 

Aktakuzë me shenjën PPS.nr.6 7/2014, të datës 17.11.2016, kundër  tani të Pandehurve: E.Th., 

për shkak të dyshimit të bazuar mirë se i njëjti ka kryer veprën penale “Keqpërdorimit të 

pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 par. 2 nënpar. 2.1, 2.2 dhe 2.3 të KPRK-së, Sh.H., 

për shkak të veprës penale “Keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 par. 2 

nënpar. 2.1 dhe 2.2 të KPRK-së, S.L., S.J.dhe I.H., për shkak të veprës penale “Arratisja e  

personit të privuar nga liria në bashkëkryerje”,nga neni 405 par. 1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, M.L.dhe D.G., për shkak të veprës penale “Mundësimi i arratisjes së personave të 

privuar nga liria në bashkëkryerje” nga neni 406 par. 1 dhe 4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

B.D., V.B.dhe A.B., për shkak të veprave penale “Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së 

veprave penale” nga neni  nga neni 388 par. 1 nënpar. 2.5 dhe par 3 lidhur me nënin 31 të 

KPRK-së dhe veprën penale “Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar nga liria në 

bashkëkryerje” nga neni 407 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, Y.B., G.A.dhe Xh.Z., për shkak 

të veprës penale “Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar nga liria në bashkëkryerje” 

nga neni 407 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, M.H., për shkak të veprës penale “Mundësimi i 

arratisjes së personave të privuar nga liria” nga neni 406 par. 1 të KPRK-së, A.U., për shkak të 

veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”  nga neni 422 par. 1 nënpar. 2.1, 

2.2 dhe 2.3 të KPRK-së, I.D., për shkak të veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar” nga neni 422 par. 1 nënpar. 2.1 dhe 2.2 të LPRK-së, S.Gj. dhe N.Sh., për 

shkak të veprave penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 par. 1 
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nënpar. 2.1 dhe 2.2  lidhur me nenin 31 të KPRK-së, veprës penale “Falsifikimi i 

dokumenteve” nga neni 398 par. 1 dhe 2 lidhue me nenin 31 të KPRK-së dhe veprës penale 

“Mundësimi i arratisjes së personave të privuar nga liria” nga neni 406 par. 1 dhe 4 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, N.Sh., për shkak të veprës penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 

zyrtar” nga neni 422 par. 1 nënpar. 2.1 dhe 2.2 të KPRK-së. 

 

Gjykata, lidhur me këtë çështje penale ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me 

datë 24.09.2019, në të cilën ndaj të pandehuri V.B., për veprën penale “Ofrimi i ndihmës 

kryesve pas kryerjes së veprës penale” si dhe “Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar 

nga lirua në bashkëkryerje” në kundërshtim me nenin 388 par.l, pika 2.5 dhe 3 lidhur me nenin 

31 si dhe nenin 407 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ka bërë veçimin e procedurës për shkak se 

i njëjti nuk ka qenë prezent në seancën e shqyrtimit gjyqësor për shkak të gjendjes së krijuar 

për shkak të pandemisë, i njëjti jeton në shtetin e Gjermanisë ku e ka njoftuar nëpërmjet 

telefonit kryetarin e trupit gjykues për shkak të pamundësisë për të prezantuar në seancën e 

shqyrtimit gjzqësor,ndërsa të pandehurit tjerë pas leximit të aktakuzës nga Prokurorja e PSRK-

së, pasi që më parë janë udhëzuar për të drejtat e tyre konform nenit 246 par. 1 të KPPRK-së, të 

njëjtëve u është ofruar mundësia e deklarimit të tyre rreth fajësisë, të cilët për veprat penale të 

cilat u vihen në barrë u deklaruan të pafajshëm, andaj gjykata vazhdoi me shqyrtimin gjyqësor, 

radhën e paraqitjes së provave, dëgjimin e dëshmitarëve të propozuar nga palët, administrimin 

e provave materiale, me mbrojtjen e të pandehurve si dhe me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

Fjala përfundimtare e palëve: 

Fjala përfundimtare e Prokurorit Special të PSRK-së: 

 

PSRK, respektivisht Prokurorja Speciale Florije Shamolli, në fjalë përfundimtare të 

parashtruar me shkrim, ndër të tjera ka deklaruar se: mbetet në tërësi pranë aktakuzës së 

dorëzuar në këtë gjykatë sepse të nga të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor 

është vërtetuar se të pandehuri E.Th., Sh.H., S.L., S.J., I.H., M.L., D.G., B.D., V.B., A.B., 

Y.B., G.A., Xh.Z., A.U., I.D. dhe N.Sh., me dashje direkte kanë kryer veprat penale të 

përshkruara si në aktakuzë. Me datë 22 maj 2014, në objektet e Spitalit Rajonal në Prishtinë, 

duke vepruar në bashkëkryerje sipas një plani të pajtuar ndërmjet të pandehurve S.L., S.J.dhe 

I.H., derisa kanë qenë në paraburgim sipas urdhrit të gjyqtarit në rastin nr. 938/13, kanë ikur 

nga dhomat e spitalit ku kanë qenë në mbajtje për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore dhe 

janë fshehur në lokacionet ë panjohura, duke u arratisur nga institucioni ku kanë qenë në 

mbajtje në bazë të një vendimi të ligjshëm dhe kjo pasi që kryetari i Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë, kishte lëshuar një vendim për transformimin e të paraburgosurve të lartcekur nga 

Qendra e Paraburgimit në Dubravë dhe Prishtinë, për në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë. 

Këtë transferim të paraburgosurve e kishte kundërshtuar në mënyrë demonstrative masa e 

njerëzve të tubuar në mesin e të cilave kanë qenë edhe të pandehurit M.L.dhe D.G., ndërsa 

personat të cilët kanë qenë në detyrë nga Shërbimi Korrektues kanë qenë të ngarkuar A.B., i 

cili ka pasur për detyrë të ruajë të pandehurin S.J., B.D.të pandehurin I.H.dhe V.B.të 

pandehurin S.L.. 

Me 20 maj 2014, në objektin e QKUK-së, oficeri korrektues tani i pandehuri V.B.edhe 

pse ka qenë në dijeni se i pandehuri S.L. nuk ka qenë brenda në dhomën e tij, kurë është pyetur 

nga oficerët policor të PK-së A.Sh., A.P., A.M.dhe F.Z. të cilët pasi që kishin hyrë në dhomën 

e të pandehurit S.L., kishin vërejtur se i njëjti nuk gjendej aty, se ku ishte i pandehuri S.L.? i 

njëjti atyre u është përgjigjur se “Duhet të jetë diku në repart”, ndërsa brenda në dhomë 

qëndronin tre persona të gjinisë femërore të cilat kanë prezantuar veten si gruaja e të pandehuri 

S.L., kushërira e tij dhe një grua tjetre të cilat nuk posedonin leje për vizitë të lëshuar nga 

gjyqtari kompetent. 
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I pandehuri E.Th., i cili me datë 11.11.2014, kishte marrë pozitën e Drejtorit të 

Përgjithshëm të Sherbimit Korrektues të Kosovës në vijim SHKK, qëllimisht dhe me dashje ka 

keqpërdorur dëtyrën dhe pozitën e tij zyrtare në atë mënyrë që duke mos i zbatuar udhëzimet e 

SHKK-së, procedurat për shoqërimin e të burgosurve deri në spital dhe mbikëqyrjen e ture 

gjatë hospitalizimit, Rregullat e Brendshme të Punës – Njësia për Shoqërimin e të Burgosurve, 

Qarkoren për Trajtimin e personave të Dënuar në Institucionet e Shëndetit Publik, Rregulloren 

e Brendshme të Punës, Kategorizimi i të Burgosurve sipas Nivelit të Rrezikut, Ligji për 

Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, në cilësinë e Drejtorit të Qendrës së Paraburgimit në 

Prishtinë, nuk  ka zbatuar detyrat e ti siç përcaktohen me ligj, duke u mundësuar të të 

paraburgosurve në rastin P. 938/13, të pandehurve S.L., S.J.dhe I.H., të arratisen nga objektet e 

Spitalit Rajonal të Prishtinës, e me qëllim të përfitimit për vete në formë të ngritjes në detyrë si 

Drejtor i Përgjithshëm i SHKK-së, duke u mundësuar të njëjtëve të gëzojnë masa më të lehta 

dhe jo adekuatet ë sigurisë nga SHKK, gjë që u ka mundësuar atyre që të arratisen nga 

mbikëqyrja korrektuese dhe duke e detyruar gjyqtarin të ndryshojë vendimin e tij të transferim 

në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë, të datës 19 maj 2014, nuk ka ndërmarrë asnjë nga 

masat dhe veprimet që bien brenda pushëveprimtarisë së tij, ndaj të paraburgosurve të arratisur 

nuk ka iniciuar asnjë procedurë disiplinore. Në periudhën kohore prej datës 11 nëntor 2014 deri 

me 22 shtator 2015, duke vepruar në cilësine e Drejtorit të Përgjithshëm të SHKK-së, nuk kau 

shtruar kontrollë ndaj Njësisë Bartëse Korrektuese të Qendrës së Paraburgimit në Dubravë, 

duke i mundësuar të pandehuri S.L. të gëzojë trajtim korrektues preferencial dhe të parregullt 

gjatë kohës sa ka qenë në paraburgim ku me datë 21 gusht 2015 ka rezultuar me arratisjen e të 

paraburgosurve, me qëllim të përfitimit për vete për të vazhduar të mbetet në pozitën e 

Drejtorit të Përgjithshëm të SHKK-së, duke u mundësuar atyre masa më të lehta dhe 

joadekuate të sigurisë së Shërbimit Korrektues dhe duke u mundësuar që të njëjtit të arratisen 

nga mbikëqyrja korrektuese dhe në veçanti: a) nuk ka organizuar mbikëqyrjen e duhur të 

paraburgosurit, derisa ka qenë duke u transportuar jashtë qendrës së paraburgimit në Dubravë, 

b) nuk është kujdesur për mbikëqyrjen e zyrtarëve korrektues, vartësit për zbatimin e këtyre 

rregullave korrektuesen ë fuqi, lidhur me transportin dhe hospitalizimin e të pandehurve jashtë 

Qendrës së Paraburgimit në Dubravë, c) nuk është kujdesur për zbatimin e procedurave që 

kanë të bëjnë me kategorizimin e të paraburgosurve dhe të burgosurve me rrezikshmëri tejet të 

lartë, rrezikshmëri të lartë apo me rrezikshmëri të lartë për arratisje. 

 

I pandehuri Sh.H., si Ushtrues i detyrës së SHKK-së, përmes një deklarate publike të 

bërë me datë 20.05.2014, përmes së cilës haptazi kishte refuzuar ekzekutimin e urdhrit të 

gjyqtarit të datës 19.05.2014, për transferimin e tre të paraburgosurve të cilët atë kohë ishin 

ende  në arrati, e cila deklaratë ka pasur ndikim tek vartësit e tij të cilët në një mënyrë janë 

liruar nga çdo detyrim për të kontrolluar situatën, sikurse që nuk ishte bërë asnjë përpjekje për 

transferimin edhe  pandehurve S.G., J.D., S.S. dhe A.Z., të cilët i shmangeshin drejtësisë. I 

pandehuri kishte përgjegjësinë për të zbatuar urdhrin e gjykatës për transferimin e të 

burgosurve (Grupit Drenica) mirëpo përkundër kësaj i njëjti nuk kishte ndërmarrë as edhe një 

hak konkret në drejtim të fillimit të zbatimit të urdhrdhrit gjyqësor. 

 

Të pandehuri S.L., S.J.dhe I.H. kanë qenë nën masën e paraburgimit, dy të parët në 

Qendrën e Paraburgimit në Dubravë nga data 31.05.2013, ndërsa i pandehuri I.H. në Qendrën e 

Paraburgimit në Prishtinë, nën dyshimin se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile në 

pajtim me nenin 142 lidhur me nenin 22 të Kodit Penal të ish Republikës Socialiste të 

Jugosllavisë. I pandehuri S.L. ishte caktuar në Njësinë Koronare në Departamentin e 

Kardiologjisë, I.H. ishte vendosur në sallën nr. 8 të Krahut F, në katin e tretë në Repartin për 

Sëmundje Infektive dhe S.J.ë Repartin e Otorinolaringologjisë. Urdhri për transferimin e tyre 
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në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë ishte transmetuar në TV para ekzekutimit të tij, andaj 

edhe bie në përgjegjësinë e drejtë për drejtë të pandehurit Sh.H. sepse i njëjti ishte përgjegjës 

për zbatimin e urdhrit për transferimin e Grupit Drenica në Qendrën e Paraburgimit në 

Mitrovicë, çka edhe kishte refuzuar haptas zbatimin e këtij urdhri. Tret ë pandehurit e lartcekur 

ishin në dijeni se ishin të privuar nga liria në mënyrë të ligjshme, megjithatë kishin vendosur 

për të marrë përparësinë e plotë të kujdestarish së dobët korrektuese ndaj tyre dhe janë larguar 

nga dhomat e tyre duke u arratisur nga drejtësia dhe të qëndrojnë në një vend të panjohur gjerë 

me datë 23.05.2014, fakti se disa ditë kanë mbetur pa asnjë lloj mbikëqyrje korrektuese e duke 

iu shmangur drejtësisë, në mënyrë të vazhdueshme i bënë fajtor për veprat penale për të cilat 

janë ngarkuar. Të pandehurit M.L.dhe D.G., me datë 20.05.2014, duke qenë në dijeni se tret ë 

pandehuri ishin arratisur dhe ishin jashtë mbikëqyrjes korrektuese, kishin organizuar dhe 

bllokuar hyrjen e Repartit të Kardiologjisë çka edhe kanë kundërshtuar çdo përpjekje të 

oficerëve korrektues për të kaluar, kanë penguar agjentët e zbatimit të ligjit për të kërkuar tre të 

arratisurit dhe për të ekzekutuar urdhrat për ti ri-nxënë ata. Bazuar në raportin e zyrtarit policor 

të Policisë së Kosovës M.C., lidhur me përpjekjet e ndërmarra nga Policia e Kosovës për 

gjetjen e të arratisurve, është përshkruar se i pandehuri M.L., në cilësinë e organizatorit, me 

datë 20.05.2014, kishte dalë para turmës së mbledhur para Repartit të Kardilogjisë, i cili ka 

kërkuar që mbrojnë të atin e tij S.L. që të mos shkojë në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicën 

Veriore, ndërsa i pandehuri D.G., bazuar në këtë raport, ka ftuar disa persona të cilët kishin 

shkuar në korridorin  Kardiologjisë, duke komanduar një grup të personavepër të penguar 

veprimet e zyrtarëve policor.Të pandehurit B.D., V.B.dhe A.B., në cilësinë e oficerëve 

korrektues përgjegjës për ruajtjen e tret ë paraburgosurve në QKUK, kanë shkelur detyrat e 

tyre zyrtare, në atë mënyrë që i pandehuri Valon Behramaj, përgjegjës për ruajtjen e të 

paraburgosurit S.L. edhe pse nuk kishte ndonjë leje specifike nga zingjiri i tij komandues 

E.Th., në raportet informuese është vërtetuar se i pandehuri S.L. asnjëherë nuk është parë i 

prangosur brenda objektit të spitalit dhe i njëjti asnjëherë nuk ka informuar ndokënd për 

arratisjen e tij e sidomos dhomën e kontrollit, ndërsa  i pandehuri B.D., në momentin që ka 

vërejtur se i pandehuri I.H. nuk ishte në dhomën e tij të spitalit, ai ka thirrur dhomën e 

kontrollit menjëherë dhe i njëjti ka shkelur obligimet e tij për të bashkëpunuar me policët e 

rastit e aq më tepër në vend të kësaj i ka penguar policët për të hetuar situatën duke u dhënë 

informata të rreme se kinse S.L. është në dhpmën e spitalit dhe fizikisht ka penguar policët që 

të hyjnë në dhomë për të verifikuar këtë informacion, me të cilat veprime i ka ndihmuar S.L. që 

të tërhiqet nga mbajtja korrektuese për të gëzuar kohën e lirë e aq më tepër kurë i njëjti ka qenë 

në dijeni se S.L. ishte i gjykuar për kryerjen e Krimeve të Luftës, kësisoj duke vepruar me 

qëllim që të ndihmojë që i njëjti të ikë nga drejtësia. I akuzuari A.B. përgjegjës për ruajtjen e të 

paraburgosurit S.J., me 20.05.2014, në momentin kurë turma e njerëzve është afruar para 

dhomës së spitalit dhe ia kanë marrë telefonin atij, ai menjëherë ka lëshuar pozitën e tij dhe i 

njëjti nuk ka komunikuar me zingjirin komandues e po ashtu i paraburgosuri S.J.i cili ka qenë 

nën mbikëqyrjen e tij asnjëherë nuk është parë i prangosur brenda objektit spitalor siç është 

paraparë me rregulloret e brendshme, edhe pse Valon Behramaj, B.D.dhe A.B. kanë qenë në 

dijeni për vendimin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës, në të cilin është paraparë që të 

Paraburgosurit S.J., I.H. dhe S.L., të dërgohen në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë. Në 

këtë mënyrë këta të pandehuri veprimet e tyre i kanë marrë me dashje dhe në kundërshtim me 

Kapitullin “Procedurat gjatë shoqërimit në spital dhe ofrimit të sigurisë gjatë gjithë kohës së 

shtrirjes në spital sipas Rregullores së vitit 2011, neni 3, Qarkokres informuese 03/2013 për 

trajtimin e pacientëve të dënuar në Institucinet e Shëndetit Publik”, në kundërshtim me 

kapitullin “Vizita familjare” për të cilat duhet aprovimi i gjyqtarit të çështjes si dhe në 

kundërshtim me urdhrin e gjyqtarit në rastin P. 938/13, për transferimin e të paraburgosurve në 

Gjykatën Themelore të Mitrovicëa. 
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Të pandehuri Y.B., G.A.dhe Xh.Z., në cilësinë e zyrtarëve korrektues përgjegjës për 

transportimin e të paraburgosurit S.L.,, duke qenë në dijeni për përgjegjësitë dhe detyrat e tyre, 

me datë 27.05.2015, kanë shkelur detyrat e tyre dhe duke vepruar në kundërshtim me Ligjin 

për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, në atë mënyrë që me datë 21.03.2015, kanqë qenë të 

caktuar për të bërë trasportimin e S.L. në QKUK në Prishtinë, me zbatimin e masave të fshehta 

në lidhje me një hetim në vazhdim si dhe fotografimi i fshehtë me video në vende publike, 

përgjimit të telekomunikimeve duke përfshirë edhe SMS dhe matjet e hetuesit policor ndaj 

ketyre të pandehurve, është vërtetuar se të njëjtit të paraburgosurin S.L. të paprangosur e kanë 

transportuar dhe e kanë dërguar në ... ku edhe gjendet shtëpia e tij, ndërsa tre të pandehurit 

kanë kaluar ditën e tyre duke u shetitur në Prishtinë, duke shkuar ne restorante dhe në fund 

rreth orës 17:52 janë drejtuar për në Skënderaj ku i paraburgosuri S.L. fare nuk ka qenë i 

shoqëruar nga ata  dhe se asnjëherë nuk janë afruar në QKUK në Prishtinë. Po ashtu me datë 

21.08.2015, kanë pasur për detyrë që S.L. ta përcjellin nga Qendra e Paraburgimit në Dubravë 

për në QKUK dhe për ta kthyer përsëri në QP në Dubravë, mirëpo të njëjtit me dashje kanë 

shkelur detyrat zyrtare dhe e kanë lejuar të njëjtin të arratiset për disa orë dhe me datë 

22.09.2015, S.L. arratiset për herën e tretë nga Qendra Korrektuese, ashtu që S.L. është larguar 

nga QKUK dhe ka hyrë në një veturë mercedes të cilën e ngiste bashkëshortja e tij M.L.1 si 

dhe një zyrtar korrektues ka qenë me ta mirëpo pas një kohe është larguar nga vetura dhe S.L. 

me M.L.1kanë shkuar në shtëpinë e kësaj të fundit, ndërsa tre zyrtarët korrektues kanë 

qëndruar në objektin e QKUK-së të cilët me datë 23.09.2015, janë arrestuar pas një hetimi të 

brendshëm e që është vërtetuar se Y.B. ka qenë përgjegjës për shoqërimin e A.U., në këtë 

mënyrë kanë shkelur detyrat zyrtare dhe ligjore dhe të njëjtit janë përgjegjës për veprat penale 

për të cilat ngarkohen. 

 

I pandehuri S.L., në bazë të përgjimeve telefonike të 14.08.2015, 19.08.2015 dhe 

21.08.2015 si dhe bisedave tjera telefonike është vërtetuar se i pandehuri S.L. ka pasur 

komunikime me persona të ndryshëm si: M.B., M.H., A.L., Xh.Z.etj, dhe në bazë të analizave 

është vërtetuar se janë bërë shumë gabime gjatë situatës së arratisjes së parë, të dytë dhe të tretë 

duke filluar nga mos kategorizimi i personave të ndaluar si dhe gabime tjera, për çka të 

pandehurit S.L. dhe S.J.është dashtë të shtrohen në spitalin më të afërt në atë të Pejës, gjatë 

transportimit nuk ka qenë i prangosur dhe në lidhje me këtë i pandehuri S.L. ka shfrytëzuar 

këtë pozitë dhe gjatë kohës sa ka qenë duke u transportuar nga Qendra e Paraburgimit në 

Dubravë për trajtim mjekësor në QKUK Prishtinë, i shoqëruar nga tre oficer korrektues Y.B., 

G.A.dhe Xh.Z.të cilët të pandehurin S.L. e kanë dërguar në lagjen ..., tek shtëpia e M.H. ndërsa 

oficerit korrektues ishin larguar. 

 

I pandehuri A.U., në cilësinë e personit zyrtar si koordinator i transportit në Qendrën e 

Paraburgimit në Dubravë, një ndër përgjegjësitë dhe detyrat e tij ishte trajtimi i të burgosurve 

dhe kategorizimi i tyre, i cili ka bërë përzgjedhjen e personelit për shoqërimin e të burgosurve, 

ka pasur kompetencë për pranimin e dokumenteve për personat e dënuar dhe personat të cilët 

kanë bërë transportimin e të paraburgosurve, ashtu që me datë 22.09.2015,  ashtu që nuk ka 

ndërmarrë asnjë nga masat  shtrënguese dhe mbikëqyrjen e zyrtarëve korrektues të cilët kanë 

bërë shoqërimin e të paraburgosurve gjatë qëndrimit jashtë institucioneve të paraburgimit, në 

këtë mënyrë duke i mundësuar të paraburgosurit S.L. që të shkojë pa mbikëqyrje korrektuese 

në vende tjera dhe nga SHKK kishte kryer një hetim të brendshëm dhe kishte përpiluar një 

raport në të cilin është konstatuar se NJSHB në QP të Dubravës dhe nga hetuesit ë NJHKL-së 

është bërë kopja e librit për dalje-hyrjet e të burgosurve  e që ka rezultuar se i paraburgosuri 

S.L. nga QP Dubravë për në QKUK ka dalë me datë 04.12.2015 gjerë me datë 22.09.2016, që 

është konstatuar se është kthyer në orën 20:00, dhe duke marrë parasysh se asnjë nga mjekët në 

QKUK pas orës 15:00-16:00 nuk mund të gjendet në spitalin e Prishtinës, dhe koha e 
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nevojshme prej QKUK-së për në QP Dubravë është rreth 1.5h, nënkupton se deri në orën 20:00 

i paraburgosuri ka frekuentuar edhe vende tjera. 

 

I pandehuri I.D., nuk kau shtruar kompetencat e tij si Drejtor i QP Dubravë, me qëllim 

të përfitimit, ashtu që duke i ofruar kushte të favorshmet ë paraburgosurit S.L. dhe duke i 

mundësuar kohën për të qëndruar në liri, me datë 22.09.2015, nuk ka arritur të paraqes kërkesë 

për kategorizimin e të paraburgosurit siç është paraparë me Rregulloren e Brendshme të Punës 

së SHKK-së, në të cilën është paraparë kategorizimi i të burgosurve sipas nivelit të rrezikut, ku 

në rastin konkret i pandehuri S.L. ka qenë i dënuar për krime lufte dhe automatikisht i njëjti 

është dashtë të kategorizohet si i burgosur me rrezikshmëri të lartë dhe sipas kësaj rregullorje, i 

njëjti ka pasur për obligim ligjor për të filuar procesin e kategorizimit dhe vendosjen në një 

bllok të sigurisë së lartë.  

 

I pandehuri N.Sh., si shef i personelit mjekësor dhe menaxher i spitalit në QP 

Dubravë, me datë 23.09.2013, i ka rekomanduar Drejtorit të atëhershëm të Dubravës që i 

pandehuri S.L. të trajtohej në QKUK në Prishtinë për arsye se testi i Erigometrisë sipas 

kardiologut I.A., nuk mund të bëhej në Spitalin Rajonal të Pejës për arsye se pajisjet ishin 

jashtë përdorimit, në këtë mënyrë ka shkelur protokollin e SHKK-së me qëllim të ofrimit të 

trajtimit të privilegjuar të një të burgosuri, duke e larguar nga institucioni shëndetësor publik në 

Pejë, për në QKUK. Të gjitha provat kanë treguar se i pandehuri N.Sh. ka bërë të mundshme 

vizita të patundshme mjekësore në QKUK për të pandehurin S.L., pavarësisht faktit se këto të 

gjitha ka mundur ti bëjë në QPP Dubravë, siç ka qenë presioni i lartë i gjakut si e vetmja 

diagnozë objektive për S.L., ashtu që me datë 09.09.2015, i njëjti ka kërkuarurgjent trajtim të 

specializuar për të dhe nga bisedat telefonike të datave 17.09.2015, është vërtetuar se i 

pandehuri N.Sh., ka komunikuar me të afërmit e S.L. lidhur me gjendjen shëndetësore të tij. Në 

përfundim të fjalës përfundimtare, prokurorja ka kërkuar nga gjykata që të pandehuri ti shpallë 

fajtor për veprat penale që u vihen në barrë dhe ti dënojë sipas ligjit. 

 

I pandehuri E.Th., në fjalën përfundimtare të përgatitur me shkrim ndër të tjera ka 

deklaruar se: lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet, prokuroria nuk ka arritur të 

provojë asnjë nga faktet vendimtare që dot ë formësonin elementet konstituive të veprës penale 

nga neni 422 të KPRK-së, po ashtu PSRK ka dështuar të provojë a) Arratisjen e të 

paraburgosurve të rastit P. 938/13 nga objektet e Spitalit Rajonal të Prishtinës, b) Se cilat 

dispozita të cilit ligj apo rregullore janë shkelur, c) Cilat ishin masat më të lehta dhe joadekuate 

të sigurisë nga SHKK kanë gëzuar tre të pandehuri e paraburgosur, d) Lidhjen kauzave që 

vërteton dashjen dhë qëllimin e përfitimit për vete, në formë të ngritjes në pozitë si Drejtor i 

Përgjithshëm i SHKK-së. Po ashtu edhe nga dëshmitë e dëshmitarëve të PSRK-së si dhe nga 

provat materiale, është provuar se të paraburgosurit e rastit P. 938/13, S.L., S.J.dhe I.H., nuk 

janë arratisur asnjëherë nga objektet e Spitalit Rajonal të Prishtinës dhe se ka ndërmarrë të 

gjithë hapat e duhur procedural duke shterur të gjitha mjetet në dispozicion për të adresuar dhe 

për të menaxhuar gjendjen e krijuar në QKUK me datë 20 maj 2014, në përputhje me LESP, 

KPPRK si dhe rregulloret e brendshme dhe vendimeve në fuqi. Në fund, gjatë shqyrtimit 

gjyqësor është provuar se përzgjedhja e tij në pozitën e Drejtorit të Pergjithshëm të SHKK-së 

është bërë në bazë meritore duke u mbështetur në legjislacionin në fuqi, ndërsa ka mbetur 

tërësisht e pavërtetuar lidhja kauzave midis ndonjë shkelje eventuale disiplinore me 

përzgjedhjen e tij në krye të SHKK-së. Në përfundim të fjalës së tij përfundimtare, i pandehuri 

ka kërkuar nga gjykata që me rastin e marrjes së aktgjykimit, të zbatojë përshtatshmërisht 

parimet që burojnë nga GJEDNJ, parimi in dublo pro reo – mëdyshjet lidhur me ekzistimin e 

fakteve të rëndësishme për këtë çështje penale ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit 

penal të interpretohet në favor të tij si dhe të drejtave të tij të garantuara me Kodin Penal, 
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Kodin e Procedurës Penale si dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Barra e provës gjykata 

të mos e transferojë tek i pandehuri, të mos amnistojë neglizhencën e vazhdueshme të 

Prokurorisë si dhe dështimin substancial të saj për të vërtetuar faktet vendimtare, të cilat 

formësojnë elementet konstituive të veprës penale për të cilën akuzohet. 

 

I pandehuri Sh.H., në fjalën përfundimtare të përgatitur me shkrim, ndër të tjera 

deklaroi se: me të pranuar urdhrin e gjykatës për transferimin e të paraburgosurve S.L., S.J.dhe 

I.H., ka ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore administrative, ka kërkuar nga Drejtori i Qendrës 

së Paraburgimit në Prishtinë që të informojë gjykatën dhe policinë sipas kërkesës së datës 

20.05.2014. Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm për Siguri dhe Operativë S.Z., ka informuar me 

shkrim gjykatën dhe policinë për arratisjen e tret ë paraburgosurve të lartcekur, fakt të cilin e 

ka vërtetuar edhe vet S.Z.para trupit gjykues e të cilën dëshmi e ka vërtetuar edhe Drejtori i 

Policisë së Kosovës R.Q.. Shkresën e tij të datës 20.05.2014, drejtuar S.Z., për ngritje të nivelit 

të sigurisë dhe krijimit të kushteve në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë ia ka përcjellur 

edhe Drejtorit të Qendrës së Paraburgimit në Mitrovicë M.R., i cili nuk ishte përgjigjur fare. 

Kjo është bërë në tri pika për shkak të rrezikut në pjesën veriore të Mitrovicës ku kanë vepruar 

bandat serbe dhe kishte qenë rrezik për kidnapimin e të paraburgosurve në këtë Qendër 

Paraburgimi sepse të njëjtit ishin të dënuar në mungesë nga regjimi serb. Se rreziku ishte 

konkret në Mitrovicën Veriore, këtë fakt e vërtetuan gjatë shqyrtimit gjyqësor edhe Drejtori i 

Policisë së Kosovës R.Q. si dhe M.R. ish drejtor në Qendrën e Paraburgimit Mitrovicë dhe 

zëvendës i Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës. Ka mohuar faktin të ketë nxitur 

vartësist e tij duke u mbështetur edhe në dëshmitë e dëshmitarëve S.Z., B.B., I.K., Z.I., M.R. e 

po ashtu të ketë ndikuar që tret ë paraburgosurit të arratisen nga QKUK. Si ushtrues detyre i 

Drejtorit të Përgjithshëm nuk ka mundur të ndikojë te gjyqtari i rastit (S.) për të ndryshuar 

urdhrin, mirëpo pas takimit të përbashkët që kishte pasur me prokurorin Xh.R., ky i fundit 

kishte deklaruar se tani e tutje nuk vleni asnjë urdhër por vetëm urdhrat e tij si prokuror dhe se 

Policia e Kosovës nuk mundet të intervenojë në spital ku kat ë sëmurë dhe se kishte deklaruar 

se vet ai dot ë shkojë të bisedojë me S.L. siç edhe ka vepruar dhe të paraburgosurit i ka dërguar 

në Qendrën Korrektuese në Dubravë. Me datë 22.05.2014, ishin informuar se ishte abroguar 

urdhri nga vet gjykata, po me të njëjtën datë ka formuar komisionin hetimor i cili ka paraqitur 

raport për arratisje. Fjalën përfundimtare e përfundon duke shtuar se nuk e kishte refuzuar 

urdhrin e gjykatës as me akt përcjellës as përmes emmail-it zyrtar dhe as nuk ka deklaruar 

publikisht, mirëpo ka theksuar se duhet ngritur niveli i sigurisë, të sigurohen fletëlëshimet nga 

spitali, në momentin që lëndën e kompleton zëvendës Drejtori për Siguri me propozimin e tij 

Drejtori i Përgjithshëm nxjerrë vendimin për transfer. Nga arsyet e cekura më lartë, në 

mungesë të provave se i njëjti ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, nga gjykata kërkon 

që ndaj të njëjtit të nxjerrë aktgjykim lirues. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit S.L., av. Artan Qerkini, në fjalën përfundimtare të 

përgatitur me shkrim ndër të tjera ka deklaruar se: gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor është vërtetuar 

përtej çdo dyshimi se me datë 20 maj 2014, nuk kishte ndodhur kurrfarë arratisje nga QKUK-

ja, mirëpo ngjarjet e kësaj date kishin rrjedhur si rezultat i një vendimi të kundërligjshëm dhe të 

rrezikshëm të lëshuar nga gjyqtari i EULEX-it për rastin “Drenica”, për transferimin e S.L. dhe 

të tjerëve në Burgun e Mitrovicës së Veriut  çka edhe kishte shkaktuar shqetësim për të 

paraburgosurit si dhe familjet e tyre e po ashtu edhe për opinionin publik dhe ky vendim kishte 

prodhuar edhe një akuzë  penale, mirëpo prokurori i EULEX-it z. Ratell kishte parandaluar 

zbatimin e atij vendimi i cili vendim mund të kishte pasur pasoja edhe për vet EULEX-in, 

marrë parasysh rrezikun që mbarte zbatimi i tij. Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor është vërtetuar 

se për të mbrojturin e tij nuk ka prova të mjaftueshme që dot ë vërtetonin përtej dyshimit të 

arsyeshëm se i njëjti ka kryer veprat penale të cilat i vihen në barrë. Sa i përket pikës IV të 



 Numri i lëndës: 2019:088878 
 Datë: 12.05.2020 
 Numri i dokumentit: 00919581 
 

15 (50)  

   
20
19
:0
88
87
9 

aktakuzës, me asnjë provë të vetme nuk është vërtetuar se i mbrojturi i tij me datë 20 maj 2014 

është arratisur nga QKUK-ja, siç e ka shpjeguar edhe Sh.H. në mbrojtjen e tij, si profesionist 

me më shumë se 30 vite përvojë pune në Shërbimin Korrektues e që shprehjen arratisje sipas tij 

mund të përdoret vetëm ekskluzivisht nëse i burgosuri arrinë të lëshojë perimetrin e Qendrës 

Korrektuese. Edhe pse Kodi Penal në nenin 405 përdorë shprehjen kushdo që arratiset nga 

Institucioni ku gjendet në mbajtje, pra bëhetë fjalë për Institucionin Korrektues, dhe kjo 

dispoozitë ligjore nuk mund të interpretohet me analogji e që dot ë nënkuptonte se kjo i 

referohet edhe perimetrit të QKUK-së. Nga dëgjimi i dëshmitarëve, zyrtarëve korrektues por 

edhe zyrtarëve policor, nuk është vërtetuar se S.L., S.J.dhe I.H. të keni lëshuar perimetrin e 

spiraleve ku kanë qenë të vendosur e lëre më hapësirat e QKUK-së. Shtrohet pyetja: Sa është 

legjitime që një vendim i kundërligjshëm që padyshim rrezikon integritetin fizik dhe moral të 

të pandehurve, e i cili është revokuar më pastaj, të prodhojë një akuzë penale. Z. Ratell në 

takimin e përbashkët për të cilin dëshmoi E.Th. gjatë mbrojtjes së tij, kishte theksuar qartë 

“këtu arratisje nuk kap or të pandehuri janë shqetësuar për sigurinë e tyre”. Dëshmitarja Z.I., 

mbi bazën e përvojës së saj profesionale dhe rregulloreve të brendshme të Shërbimit 

Korrektues, ka theksuar se transferi i një të burgosuri nga një Qendër Korrektuesen ë një 

Qendër tjetër vie në shprehje vetëm në këto dy situata: 1. Atëherë kurë i burgosuri kërkon të 

jetë më afër familjes së tij për shkak të vizitave apo 2. Nëse ai është i rrezikuar nga të 

burgosurit tjerë, andaj i mbrojturi i tij S.L. ka refuzuar zbatimin e këtij vendimi jo vetëm të 

rrezikshëm për sigurinë dhe integritetin e tij fizik dhe moral, por edhe kundërligjor. Gjendja e 

sigurisë në veri të Kosovës është një fakt notor për të cilën dëshmojnë shumë raporte të 

besueshme ndërkombëtare si ai i OSBE-së, mirëpo gjendjen e sigurisë në veri të vendit më së 

miri e pasqyroi dëshmitari M.R. të cilit i ishte djegur vetura zyrtare e natyrisht edhe motivi i 

djegies së veturës ka qenë detyra zyrtare. Edhe dëshmitari R.Q. tani Drejtor i Përgjithshëm i 

Policisë së Kosovës, atë kohë Shef i Operacioneve në Policinë e Kosovës, ka dëshmuar se 

gjendja e sigurisë në këtë pjesë të Kosovës është tejet e rënduar, marrë parasysh faktin se të 

paraburgosurit kanë qenë komandant të luftës dhe të dënuar nga gjykata serbe të cilat kanë 

funksionuar në Kosovë gjatë viteve të 90-ta. Lidhur me dispozitivin IX dhe X të aktakuzës, të 

gjitha provat e siguruara me aplikimin e masave të fshehta në raport me të mbrojturin e tij S.L. 

janë të papranueshme për arsye së KPPRK ka përcaktuar 4 kritere për zbatimin e këtyre 

masave dhe atë: a) Kriterin e dënueshmërisë, që nënkupton se masat e fshehta mund të 

përdoren si prova vetëm nëse zbatohen për veprën penale për të cilën dënueshmëria është 5 apo 

më shumë vite; b) Kriterin e parashikueshmërisë në mënyrë laksative, nëse masa lëshohet për 

veprën penale të dënueshme me më pak se 5 vite burgim; c) Urdhri i GJPP; 4) Të mos ketë 

mundësi që me veprime tjera hetimore të cilat nuk prekin privatësinë të arrihen efektet e 

dëshiruara. Të gjitha këto kushte duhet të plotësohen në mënyrë kumulative, në mënyrë që 

provat e siguruara përmes masave të fshehta të konsiderohen si të pranueshme. I mbrojturi i tij 

S.L., për dipozitivin IX dhe X të aktakuzës, akuzohet për veprën penale nga neni 405 par. 1 të 

KPRK-së, e dënueshme deri në 3 vite burgim, ndërsa kjo vepër fare nuk është në katalogun e 

veprave penale nga neni 90 i KPRK-së, për të cilat parashihet mundësia e lëshimit të masave të 

fshehta të vëzhgimit dhe hetimit, prandaj së paku dy prej 4 kushteve për ligjshmërinë e masave 

të fshehta për të mbrojturin e tij nuk plotësohen dhe me ekzistimin e këtyre rrethanave, nuk 

mund të ketë konkluzion tjetër përveç se provat për dispozitivin IX dhe X të aktakuzës janë të 

papranueshme dhe bazuar në të lartcekurat nga trupi gjykues kërkon që të mbrojturin e tij dhe 

të pandehuri tjerë ti shpallë të pafajshëm.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit S.J.av. Tahir Rrecaj, në fjalën përfundimtare të përgatitur 

me shkrim ndër të tjera ka deklaruar se: pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në të cilin u 

dëgjuan 16 dëshmitar të propozuar nga PSRK si dhe administrimit të provave materiale të 

propozuara nga PSRK si dhe pas paraqitjes së fjalës përfundimtare të prokurores së çështjes, 
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me asnjë nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është provuar përtej 

dyshimit të bazuar mirë se i mbrojturi i tij ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, sepse 

në veprimet e tij nuk manifestohen asnjëri nga elementet qenësore që përbëjnë figurën e veprës 

penale për të cilën akuzohet. Gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar se PSRK si gjatë hetimit 

e po ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësori ka vlerësuar në mënyrë selektive dhe subjektive 

duke i marrë për baze vetëm ato prova dhe fakte për të cilat ka besuar se shkojnë në favor të 

aktakuzës e jo edhe provat dhe faktet që shkojnë në favot të mbrojtjes. Aktakuzës sa i përket të 

mbrojturit të tij i mungojnë referenca të qarta të provave në lidhje me faktet vendimtare dhe se 

PSRK nuk ka dhënë fare shpjegime dhe vlerësime të provave dhe fakteve, përveç një 

përshkrimi të shkurtër të deklaratave të pandehurve dhe përshkrimit të disa dokumenteve si dhe 

nuk ka dhënë ndonjë vlerësim për lidhjen kauzale në mes të këtyre provave dhe veprimeve të 

dyshuara inkriminuese. Mbrojtja konsiston në atë se nëse kanë ndodhur shkeljet e pretenduara 

nga prokuroria, nuk mund ti vihen në barrë të mbrojturit të tij dhe as të pandehurve tjerë të 

përfshirë si në pikën IV të aktakuzës, sepse kategorizimi i të burgosurve, masat e sigurisë, 

procedurat disiplinore, mbajtja, transporti i të burgosurve dhe zbatimi i urdhrave të gjykatës 

janë obligime ekskluzive të pjesëtarëve të SHKK-së dhe nëse eventualisht nuk janë respektuar 

apo janë shkelur, vetëm pjesëtarët ë SHKK-së mund të keni përgjegjësi disiplinore apo 

eventualisht edhe përgjegjësi penale, por jo edhe të burgosurit apo të paraburgosurit. 

Prokurorin ë mënyrë abstrakte dhe të përgjithësuar ka akuzuar S.L., S.J., I.H., M.L., D.G. dhe 

M.L.1 se kinse anëtarët e turmës kanë ndihmuar të burgosurit për t’i ikur drejtësisë dhe kanë 

penguar përpjekjet e zyrtarëve të zbatimit të ligjit në kryerjen e detyrave të tyre zyrtare, duke 

mos përshkruar se cilat veprime konkrete kanë ndërmarrë secili nga të pandehurit, pra nuk ka 

bërë individualizimin e veprimeve të dyshuara inkriminuese. Mbrojtja konsideron se PSRK, 

duke bërë selektimin e provave, nuk e ka vlerësuar fare deklaratën e ish Kryeprokurorit të 

EULEX-it, të PSRK-së z. J.R., të dhënë si dëshmitar para prokurorit të EULEX-it, me datë 01 

Mars 2016, dhe as që e ka propozuar z. R. si dëshmitar, ndërsa çuditërisht deklaratën e tij e ka 

vlerësuar si të parëndësishme me konstatimin se “nuk dot ë mbështetet në të”. Mbrojtja 

vlerëson se z. R. është një ndër dëshmitarët më të rëndësishëm të kësaj ngjarjeje, sepse siç kanë 

vërtetuar disa nga dëshmitarët gjatë dëshmive të tyre të dhuna në shqyrtimin gjyqësor, z. R. e 

kishte marrë nën menaxhim rastin deri në përfundimin e tij. Në deklaratën e tij z. R. ka 

konfirmuar shumë faktet ë rëndësishme shfajësuese për mbrojtjen, të rëndësishme për marrjen 

e vendimit të drejtë dhe të ligjshëm dhe që e kundërshtojnë në tërësi aktakuzën e PSRK-së 

lidhur me pikën IV me të cilën ngarkohen S.L., S.J.dhe I.H.. I mbrojturi i tij S.J.ë deklaratën e 

tij të dhënë në prokuror ime datë 08 Shtator 2016 si dhe S.L. në deklaratën e dhënë në 

prokurori me datë 29 Shtator 2016, kishin mohuar në tërësi faktin e pretenduar nga prokuroria 

se ata me datë 20 Maj 2014 janë arratisur nga QKUK-ja, fakt i cili është vërtëtuar edhe nga 

deklarata e dëshmitarëve dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor. Z. J. në deklaratën e tij inter alia ka 

deklaruar se “me dt. Maj 2014 kam qenë në një dhomë në Repartin e ORL-së. Kam qenë i 

operuar. Atë ditë një turmë njerëzish kanë ardhur dhe ma kanë ndërruar dhomën dhe më kanë 

dërguar në një dhomë në kardiologji, ku ishte së bashku me S.L. dhe I.H.. Aty kanë qëndruar 3 

ditë derisa prokurori i EULEX-it u ka garantuar atyre se ata nuk dot ë dërgoheshin në veri të 

Mitrovicës në paraburgim. Oficerët korrektues dhe policët në uniformë ishin te dera e 

dhomës”, (procesverbali i dt. 08 Shtator 2017, aktakuza faqe 89). Edhe z. L. në deklaratën e 

dhënë në prokuror ime datë 29 Shtator 2017 ka deklaruar se “asnjëherë nuk ka ikur nga dhoma 

e spitalit” (deklarata e dt. 29 Shtator 2017, aktakuza faqe 88). Këtë fakt të rëndësishëm për 

marrjen e vendimit të drejtë dhe të ligjshëm e vërteton edhe dëshmitari S.Z.ë dëshminë e tij në 

seancën e shqyrtimit kryesor të dt. 02 Dhjetor 2019, faqe 14, ku në pyetjen e prokurorit: cili 

ishte qëllimi i takimit me z. J.R.në prokurori?, dëshmitari përgjigjet: qëllimi ynë ishte që pasi 

që të njëjtit (z. L., z. J. dhe z. H.) kanë qenë të barrikaduar në spital, J.R.tha se prej këtij 

momenti do ta marrë unë situatën në dorë, unë dot ë ndërmjetësoj dhe kurë të bëhen pesë 
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minuta të largohen policia në vendin e ngjarjes, ku pastaj ai ka intervenuar dhe janë larguar, 

vendimi (për dërgimin e z. L. etj) është ndryshuar dhe i njëejti ka marrë përsipër që dot ë 

vendosë për ta. Vendimi që kanë pasur me u transferuar në Mitrovicë, të njëjtit të dërgohen 

prap ku kanë qenë (në Dubravë). Këtë fakt se z. J. asnjëherë nuk është larguar nga QKUK-ja, e 

ka konfirmuar edhe i akuzuari A.B., pjesëtar i SHKK-së, që ka qenë i caktuar për ta mbikëqyrë 

z. J. në QKUK, me datë 20 Maj 2014 (shih deklaratën e z. B. të dt. 15 Korrik 2016 dhe 

aktakuzën, faqe 91). Se i mbrojturi i tij dhe të tjerat janë arratisur nga QKUK-ja, nuk është 

vërtetuar as me dëshmitë e dëshmitarëve tjerë si A.Sh., A.K., A.P., B.B., F.A., M.C., N.B., 

S.N., A.K., A.K.1, B.S., Z.I., S.Z., R.Q., A.A., të cilët dëshmitarë në dëshmitë e tyre gjatë 

shqyrtimit gjyqësor kanë deklaruar se të pandehuri S.L., S.J.dhe I.H. nuk janë gjetur në dhomat 

e tyre, që nuk nënkupton arratisjen e tyre nga institucioni, por asnjeri nga këta nuk ka deklaruar 

se janë larguar nga QKUK-ja. Vepra penale për të cilën akuzohet i mbrojturi i tij dhe të tjerat 

“Arratisja e personit të privuar nga liria” nga neni 405 i KPRK-së ka tri format ë kryerjes. Në 

paragrafin 1 paraqitet forma themelore e kësaj vepre penale, ndërsa në paragrafin 2 dhe 3 

format cilësuese të kësaj vepre penale. Vepra penale kryhet vetëm me dashje dhe veprimi i 

kryerjes është ikja apo arratisja e personit nga institucioni, i privuar nga liria në bazë të një 

vendimi të ligjshëm, i cili institucion mund të jetë burg, qendër paraburgimi apo edhe 

institucion tjetër ku personi i caktuar mbahet përfshirë edhe institucionin spitalor ku mbahet me 

qëllim të trajtimit mjekësor. 

Nga provat në shkresat e lëndës i mbrojturi i tij S.J., me datë 20 Maj 2014, turma e 

njerëzve e kanë dërguar në një dhomë në Repartin e Kardiologjisë në QKUK, në të cilën më 

parë kanë qenë S.L. dhe I.H. për trajtim mjekësor, në të cilën dhomë kanë qëndruar të gjithë 

për tri ditë të vetmbyllur dhe para derës kanë qëndruar pjesëtarët e SHKK-së, mirëpo ata nuk 

kishin pasur për qëllim që ti shmangen ndjekjes penale apo qëllim të arratisjes nga QKUK-ja 

por si mënyrë kundërshtimi që i mbrojturi i tij dhe të tjerat të dërgohen në Qendrën e 

Paraburgimit në veri të Mitrovicës ku mund të vihej në rrezik jeta e tyre, për faktin se i gjithë 

personeli i kësaj qendre të paraburgimit përbëhej nga pjesëtarë të komunitetit serb, se i 

mbrojturi i tij dhe S.L. në vitet e 90-ta kanë qenë të dënuar në mungesë nga gjykatat serbe me 

donim me burgim me nga 20 vjet, dhe ka qenë rreziku që zyrtarët korrektues të kësaj qendre 

apo edhe policia pjesëtarë të nacionalitetit serb, t’ua dorëzojnë autoriteteve serbe apo të 

rrezikojnë jetën dhe shëndetin e tyre. Për gjendjen e sigurisë ne Qendrën e Paraburgimit në 

Mitrovicën Veriore se nuk ka qenë aspak e mirë e vërtetojnë edhe dëshmitarët R.Q. atë kohë 

Shef i Operacioneve në Policinë e Kosovës, S.Z.dhe dëshmitari M.R.. Vepra penale nga neni 

405 të KPRK-së konsiderohet se është kryer kurë kryesi ka arritur të arratiset, kurë është 

larguar nga mbikëqyrja korrektuese dhe në rastin konkret ata nuk ishin arratisur e as ishin 

fshehur sepse nonstop kanë qenë në vëzhgim të SHKK-së. Në përfundim të fjalës 

përfundimtare mbrojtja i propozon trupit gjykues që në pajtim me nenin 364 par. 1 nënpar. 1.3 

të KPPRK-së të mbrojturin e tij ta lirojë nga akuza sepse nuk është provuar përtej dyshimit të 

bazuar mirë se i njëjti ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Mbrojtësi i të pandehuri I.H., av. Mahmut Halimi, në fjalën përfundimtare të 

përgatitur me shkrim, ndër të tjera ka deklaruar se: sipas aktakuzës te mbrojturit të tij i vihet në 

barrë se nga orët e mëngjesit të datës 20.05.2014, duke vepruar në bashkëkryerje me të 

pandehurin S.J.dhe S.L., derisa kanë qenë në paraburgim sipas urdhrit të gjyqtarit në rastin P. 

938/13, derisa kanë qenë të vendosur në objektet e QKUK-së në Prishtinë, ka ikur nga dhoma e 

spitalit ku ka qenë në mbajtje për shkak të gjendjes shëndetësore të pretenduar dhe së bashku 

janë fshehur në një vokacion të panjohur, duke u arratisur kështu nga institucioni ku kanë qenë 

në mbajtjen ë bazë të vendimit të ligjshëm që urdhëron privimin e tyre nga liria. Nga provat e 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar se i mbrojturi i tij I.H. është 

paraburgosur me datë 26.09.2013, në lëndën penale GJPP. nr. 23/13, për vepra penale për 
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Krimet ë Luftës kundër popullatës civile sipas nenit 142 lidhur me nenin 22 të LPJ-së, e cila 

çështje ka rezultuar me ngritjet ë aktakuzës sipas së cilës në lëndën P. nr. 941/13, janë mbajtur 

shqyrtimet gjyqësore pas të cilave me datë 29.05.2014 është liruar nga aktakuza dhe 

njëkohësisht i është hequr masa e paraburgimit. I njëjti ka qëndruar në paraburgim sipas 

aktvendimeve mbi vazhdimin e paraburgimit nga lënda e cekur më sipër, pra nuk ka qenë në 

paraburgim për lëndën penale e cila është objekt i akrakuzës. Sipas lëndës P. 938/13, i është 

caktuar paraburgimi me datë 28.05.2014, gjashtë ditë më vonë pas datës 22.05.2014. Urdhëresa 

për transferim nga një qendër paraburgimi në një qendër tjetër paraburgimi, sipas dispozitës së 

nenit 197 par. 3 të KPPRK-së mund të ndodhë vetëm në rastet kurë Drejtori i Qendrës së 

Paraburgimit në të cilën është i vendosur i paraburgosuri, mund të transferohet nga lokacioni i 

një instituti në tjetrin për shkaqe sigurie, rendi dhe mbajtjes së disiplinës ose për zbatimin e 

susksesshëm të procedurës penale dhe gjithëmonë ky propozim i drejtohet gjykatës kompetente 

e cila vendosë lidhur me të njëjtin dhe marrja e një urdhri të tillë në kundërshtim me këtë 

dispozite ligjore mund të konsiderohet si tejet i kundërligjshëm. Urdhri për transferimin e të 

mbrojturt të tij I.H. nga Qendra e Paraburgimit në Prishtinë në Qendrën e Paraburgimit në 

Mitrovicë është në kundërshtim me dispozitën e nenit 194 të KPPRK-së e cila personit të 

paraburgosur i ofron trajtim të veçanti me qëllim të mbrojtjes së shëndetit fizik dhe psikik. Po 

ashtu mbështetur në Ligjin mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Kapitulli XXI, i cili 

rregullon ekzekutimin e masave ndaj të paraburgosurve (Ligji nr. 04/L0149, i datës 

29.07.2013) i cili ka qenë në fuqi atë kohë e që në asnjë dispozite të vetme nuk përcakton 

ndonjë kompetencë eventuale të gjykatës lidhur me të drejtën e transferimit të personave të 

paraburgosur nga një qendër paraburgimi në tjetrën, ndërsa në anën tjetër marrë parasysh faktin 

se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, në pjesën veriore të Mitrovicës kanë 

shpërthyer protesta që për pasojë kanë pasur largimin e gjithë stafit të përkatësisë shqiptare të 

Shërbimit Korrektues të Kosovës gjithashtu edhe të paraburgosurve në Qendrën e Paraburgimit 

në Mitrovicë. Urdhri i gjyqtarit për transferimin e ta paraburgosurve për në Qendrën e 

Paraburgimit në Veri të Mitrovicës ka pasur për pasojë reagimin e qytetareve dhe familjareve 

të të paraburgosurve të cilët kanë kundërshtuar zbatimin e atij urdhri i cili padyshim kishte se 

kishte me cenuar shëndetin fizik dhe psikik të tyre marrë parasysh faktin se të njëjtit ishin 

pjesëtar të luftës çlirimtare të zhvilluar deri në Qershor të vitit 1999. Nga provat rezulton fakti 

se i mbrojturi i tij I.H. ishte rrëmbyer nga turma e njerëzve të tubuar dhe ishte dërguar në një 

ambient brenda QKUK-së ku ishin dërguar edhe S.L. dhe S.J.. Në rastin konkret në bazë të 

këtyre provave nuk mund të flitet për arratisje sepse edhe nuk ka ekzistuar sepse të 

paraburgosurit kihisn qenë të izoluar nga turma e njerëzve ndërsa pa vonesë është inkuadruar 

prokurori i EULEX-it J.R.i cili kishte rënë në kontakt me të paraburgosurit si dhe me 

përgjegjësit e SHKK-së e po ashtu edhe Ministrinë e Drejtësisë, i cili në bazë të kompetencave 

të tij, kishte urdhëruar ndërprerjen e çfarëdo aktiviteti i cili dot ë rezultante me ndërhyrje me 

qëllim të marrjes së të paraburgosurve nga vendi ku ata ndodheshin. Nga provat e 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor rezulton se asnjeri nga të përmendurit nuk ishte 

arratisur por se kishin qenë brenda ambientit të QKUK-së dhe nga aty ata janë transferuar në 

Qendrën e Paraburgimit në Dubravë, pas tërheqjes së urdhrit nga gjyqtari. Në përfundim të 

fjalës përfundimare mbrojtja i propozon gjykatës që në mungesë të provave për të mbrojturin e 

tij se ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, të njëjtin në bazë të dispozitës së nenit 364 

par. 1 nënpar. 1.3 të KPPRK-së ta lirojë nga akuza.   

 

Mbrojtësi i të pandehuri M.L., av. Qëndrim Rama, në fjalën e tij përfundimtare të 

përgatitur me shkrim ndër të tjera ka deklaruar se: lidhur me veprën penale e cila i vihet në 

barrë të mbrojturit të tij, prokuroria nuk ka arritur të argumentojë se i njëjti ka kryer veprën 

penale për të cilën është akuzuar. Gjykata duhet të ia falë besimin deklaratës së S.L. i cili në 

mënyrë bindëse tregon mënyrën dhe vendndodhjen e tij brenda institucionit shëndetësor, e cila 
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deklaratë është në harmoni logjike dhe faktike pasi që vet dorëzimi i tij ka ardhur duke qenë 

brenda spitalit e të cilës provë i paraprinë edhe deklarata e R.Q. atë kohë Shef i Operacioneve 

në Policinë e Kosovës i cili ka deklaruar se ka qenë në fuqi operacioni Unaza e Çeliktë, që 

nënkupton se nuk ka pasur mundësi objektive që të paraburgosurit të largohen nga spitali dhe 

as të hyjnë në spital brenda. Është fakt i pakontestuar se secili veprim i S.L. dhe S.J. ka ardhur 

vetëm pas vendimit për transferim në Qendrën e Paraburgimit në veri të Mitrovicës, i cili 

vendim në mënyrë të drejtëpërdrejtë ka rrezikuar jetën dhe dinjitetin e tyre, marrë parasysh 

faktin se institucionet e Kosovës nuk kanë të shtrirë sovranitetin në këtë pjesë të vendit. Fakt 

tjetër është se dëshmitari M.R. kishte deklaruar se që nga vitit 2008 e deri më sot e tutje, në 

veri nuk ka pasur asnjë të burgosur të nacionalitetit shqiptar. Edhe dëshmitari i prokurorisë 

B.B. në deklaratën e tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se “zbatimi i 

urdhëresës në atë kohë dot ë ishte shumë rrezik për të paraburgosurit, për familjarët e tyre që 

shkojnmë për t’i vizituar, në rend të parë për të paraburgosurit që shkojnë në atë pjesë. Në atë 

periudhë në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë, nuk ka pasur asnjë shqiptar punëtor të 

nacionalitetit shqiptar, përkthyes që dot ë ndihmonte komunikimin me palët, organet në atë 

kohë nuk kanë ofruar siguri, kjo ishte arsyeja”. Gjyqtari i EULEX-it i cili ka marrë vendimin 

për transferimin e të paraburgosurve S.L. dhe S.J.ë Qendrën e Paraburgimit të Mitrovicës, ka 

abuzuar me pushtetin e tij gjyqësor pasi që vendimi i tij kishte me rrezikuar jetën, sigurinë, 

shëndetin e të paraburgosurve duke i trajtuar në mënyrë degraduese, marrë parasysh faktin se të 

njëjtit kanë qenë në trajtim mjekësor. Të paraburgosurit me veprimet e tyre kanë pasur për 

qëllim jo ikjen apo arratisjen mirëpo këtë e kanë bërë duke u fshehur brenda objektit të spitalit 

si shenjë revolte ndaj një vendimi të gjyqtarit për transferimin e tyre në Qendrën e 

Paraburgimit të Mitrovicës, dhe me qëllim të mbrojtjes së drejtës së tyre për jetë dhe siguri, 

andaj veprimet e tyre kanë qenë kundërpërgjigje në raport me vendimin e gjykatës për 

transferimin e tyre. Prokurori po ashtu ka dështuar të argumentojë se cili ishte veprimi konkret 

që kishte ndërmarrë i mbrojturi i tij si dhe të argumentojë se çfarë pasoje ka shkaktuar si dhe 

nuk ka arritur të argumentojë se a ka pasur lidhje shkakore në mes të veprimit të supozuar dhe 

pasojës së pretenduar. Vepra penale nga neni 406 i KPRK-së për të cilën akuzohet i mbrojturi i 

tij M.L., për mundësimin e arratisjes së personave të privuar nga liria, mund të kryhet me 

veprim jo edhe me mosveprim. Përveç veprimit të supozuar nga prokuroria po ashtu është 

dashur të argumentojë edhe pasojën e shkaktuar nga një veprim i tillë, e në rastin konkret nuk 

mund po ashtu të argumentohet se cili ishte veprimi konkret që kishte shkaktuar pasojën e 

arratisjes nga QKUK-ja e cila nuk kishte ndodhur. I mbrojturi i tij në vitin 2014, para mediave 

kishte deklaruar ashtu siç edhe është vërtetuar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor se nuk ka arratisje 

por se është duke protestuar ndaj vendimit për transferimin për shkak të frikës për jetën e të atit 

të tij. Me datë 20.05.2014, është marrë vendimi për transferimin e të paraburgosurve në 

Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë, të njëjtën datë të njëjtit janë vetizoluar si manifestim i 

grevës, pas 48 orëve është revokuar vendimi për transferi, ndërsa me datë 23.05.2014, të 

paraburgosurit në mënyrë vullnetare dorëzohen edhe pse ishn brenda objektit të QKUK-së. 

Pyetja qëndron në atë se: “brenda 48 orëve a ka ndryshuar vendimi i cili ka rrezikuar jetën dhe 

sigurinë e të pandehurve apo ka ndryshuar qëllimi i ikjes?” Në përfundim të fjalës 

përfundimare mbrojtja i propozon gjykatës që në mungesë të provave për të mbrojturin e tij se 

ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, në bazë të dispozitave të nenit 364 par.1 nënpar. 

1.1 të KPPRK-së, të nxjerrë aktgjykim lirues.  

 

I pandehuri D.G., në fjalën e ti përfundimtare ka deklaruar se nuk e ka përgatitur 

fjalën përfunditare me shkrim por kërkoi nga trupi gjykues që pas shqyrtimit të gjitha provave 

të njëjtin ta lirojë nga akuza sepse e konsideron veten të pafajshëm sa i përket kësaj vepre 

penale. 
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Mbrojtësi i të pandehuri B.D., av. Mentor Neziri, në fjalën përfundimtare të 

përgatitur me shkrim, ndër të tjera ka deklaruar se: pas administrimit të provave materiale dhe 

formale gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, prokuroria nuk ka mundur të vërtetojë gjendjen faktiket 

ë përshkruar si në aktakuzë sa i përket përshkrimeve të veprimeve inkriminuese të cilat kinse i 

ka ndërmarrë i mbrojturi i tij B.D., për arsye se veprimet e përshkruara në aktakuzë nuk janë 

vërtetuar me asnjë provë materiale apo formale e po ashtu as edhe kualifikimi ligjor për të 

mbrojturin e tij. Pas administrimit të provave formale dhe formale nga trupi gjykues, 

prokuroria nuk ka mundur të arsyetojë gjendjen faktiket ë përshkruar si në aktakuzë për faktin 

se nuk ka asnjë provë që vërteton se i mbrojturi i tij ka ndërmarrë çfarëdo veprimi inkriminues 

që përbënë elemente të veprës penale. Dëshmitari A.Sh. ka përpiluar raportin e policit, të datës 

20.05.2014, dhe në lidhje me të mbrojturin e tij ka theksuar se: kurë kam shkuar në Repartin e 

Infektivës e ka parë një gardian i cili i ka informuar se nuk e di se ku ka shkuar I.H. dhe se i 

njëjti nuk ka qenë bashkëpunues dhe se nuk na ka dhënë informacione lidhur me I.. Në 

deklaratën e tij të dhënë në polici me datës 23.06.2014, ky dëshmitar fare nuk është deklaruar 

se ka qenë tek dhoma e I.H. dhe se as që është deklaruar se aty tek dera e dhomës së I. ka parë 

ndonjë gardian apo që ka pasur çfarëdo kontakti me të,ndërsa në deklaratën e dhënë në polici 

me datë 31.05.2015, ka deklaruar se tek dhoma e I. ka qëndruar një gardian i cili i kishte thënë 

se I. është diku këtu për shkak se ka pasur të kryejë analiza, e në shqyrtimin gjyqësor të datës 

09.10.2019, ka deklaruar se mbetet pranë raportit të tij policor dhe pranë deklarimeve në polici, 

çka të njëjtin e bënë konfuz në deklarimet e tij për arsye se gjatë pyetjeve të parashtruara nga 

vet mbrojtësi  edhe pse në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se mbetet pranë deklarimeve të 

mëhershme i njëjti ka deklaruar se nuk i kujtohet mirëpo mbetet pranë deklaratave të dhuna në 

polici, amdak për shkak se deklaratat e tij ishin konfuze, ka propozuar që trupi gjykues këtij 

dëshmitari të mos ia falë besimin për shkak se janë kontradiktore mes tyre e që arsyetohet me 

faktin se në raportin e policish të datës 20.05.2014, ka deklaruar se gardiani i dhomës së I. (tani 

i pandehuri B.), ka qenë tek dhoma e I. dhe nuk ka qenë bashkëpunues për shkak se i njëjti nuk 

ka dhënë informacione për I. dhe nuk ka qenë në dijeni se ku gjendej, ndërsa në deklaratën e 

dhënë me datë 23.06.2014 po ashtu në polici, fare nuk ka përmendur as të pandehurin I.H., as 

dhomën se ku ka qëndruar e as tanit ë pandehurin B. ndërsa në deklaratën e dhënë para 

hetuesëve të EULEX-it, të datës 31.05.2015, ka deklaruar se gardiani i cili ka ruajtur dhomën e 

të pandehuri I.H., nuk ka qenë bashkëpunues dhe ka thënë se I. është këndej pari, ka shkuar ti 

bëjë disa analiza. Dëshmitari B.B., përpilues i raportit të oficerit, të datës 20.05.2014, kishte 

qenë me rreshter M.C.n si dhe rreshteren V.Z. në Repartin Infektiv për të kontrolluar se a ishte 

i pandehuri I.H. në dhomë, kishin takuar një gardian i cili nuk ka dashur të jep ndonjë 

informacion, ndërsa në deklarimin e tin në shqyrtimin gjyqësor të datës 09.10.2019, kishte 

deklaruar: ‘kemi shkuar drejtë në Klinikën Infektive dhe drejtë në dhomën ku ka qenë i shtrirë 

I.H., aty kemi gjetur një gardian i cili ka qenë bashkëpunues dhe kurë është pyetur se çka jeni 

duke bërë këru, a është në dhomë I.? i njëjti ka thënë –jo, nuk është këtu”, andaj gjykatës i  

propozoi që dëshmisë së këtij dëshmitari të ia falë besimin. Dëshmitari F.A., në deklaratën e 

dhënë në polic ime datë 28.04.2015, ka deklaruar se kanë shkuar tek dhoma e I.H. dhe kanë 

pyetur gardianin tanit ë pandehurin B. nëse I.H. ishte në dhomë e i cili ishte përgjigjur “jo”, 

ndërsa në deklaratën e dhënë në shqyrtimin gjyqësor kishte deklaruar të njëjtën se I.H. nuk 

gjendej në dhomën e tij, andaj mbrojtja kërkon që gjykata këtij dëshmitari t ‘ia falë besimin për 

shkak se e njëjta është e bazuar dhe objektive. Po ashtu edhe nga deklaratat të dhëna gjatë 

shqyrtimit gjyqësoe të dëshmitarëve  M.C. – zyrtar policor, S.N. - mjeke, N.B., B.S., S.Z.- 

zëvendës Drejtor i Përgjithshëm për Operacione dhe Siguri në SHKK, B.B. – Ushtrues detyre i 

Shefit të Sigurisë, I.K. – Udhëheqës për Operativë në Policinë e Kosovës, M.K. – Këshilltar 

Korrektues në EULEX si dhe provat materiale të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, nuk vërtetojnë asnjë fakt vendimtar në lidhje me të pandehurin B.D.me veprat penale 

për të cilat akuzohet, se prokuroria ka bërë kualifikim ligjor të gabuar sa i përket të mbrojturit 
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të tij, për faktin se i njëjti nuk ka ndërmarrë as edhe një veprim të vetëm  me apo pa qëllim, me 

dashje apo nga pakujdesia dhe se ato veprime të cilat i përshkruhen nuk përbëjnë elemente të 

veprës penale e aq më pak që këtë vepër penale ta ketë kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurin I.H., sepse ky i fundit ka qenë i arrestuar dhe ndaj tij ka qenë në zhvillim e sipër 

procedura penale ndërsa sipas prokurorisë veprimet e të pandehurve kanë qenë individuale. 

Andaj nga këto arsye mbrojtja konsideron se sa i përket kësaj vepre penale, prokuroria nuk ka 

vepruar drejtë dhe ligjërisht kurë të pandehurin B.D.e ka akuzuar për veprën penale “Ofrimi i 

ndihmës kryesve pas kryerjes së veprës penale” të parashikuar me nenin 388 par. 1 nënpar. 2.5 

dhe 3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Sa i përket veprës penale “Lirimi i kundërligjshëm i 

personave të privuar nga liria në bashkëkryerje” nga neni 407 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

mbrojtja konsideron se këtë vepër i pandehuri B. nuk e ka kryer sepse i njëjti nuk ka ndërmarrë 

asnjë veprim me qëllim që të ndihmojë personat e privuar nga liria që të arratisen, në rastin 

konkret të pandehurin I.H., marrë parasysh faktin se me datë 22.05.2014, e që kat ë bëjë më 

ditën për të cilën i mbrojturi i tij akuzohet, atë ditë ka qenë në përkujdesje të pandehurit I.H., 

dhe brenda një kohe të shkurtër derisa ka qenë në toalet dhe posa është kthyer ka shkuar në 

kontrollë në dhomën ku ka qëndruar i pandehuri I.H. dhe pasi që ka vërejtur se i njëjti nuk 

gjendej në dhomën ku do duhej të ishte, ka lajmëruar eprorin e tij si dhe Drejtorin e Qendrës së 

Paraburgimit në Prishtinë lidhur me rastin, rrethanë e cila është vërtetuar edhe nga deklarata e 

dëshmitarëve si B.S. – zv. në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë, N.B., S.Z., M.C. etj. Po 

ashtu sa i përket veprave penale për të cilat ngakrohet i mbrojturi i tij, e që për të njëjtat 

veprime i vihen në barrë dy vepra penale të ndryshme e për të cilat nuk ka bazë ligjore, andaj 

duke pasur për bazë faktin se gjykata vendosë vetëm në bazë të provave të cilat pamëdyshje dot 

ë vërtetonin gjendjen faktiket ë përshkruar në aktakuzë, konsideron se nga provat materiale dhe 

formale nuk është vërtetuar gjendja faktike e përshkruar si në aktakuzë dhe se nuk janë 

vërtetuar kualifikimet ligjore për të pandehurin B.D.andaj i propozon gjykatës që i njëjti të 

shpallet i pafajshëm dhe të lirohet nga akuza sepse nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprat 

penale për të cilat akuzohet. 

 

Mbrojtësi i të pandehuri A.B., av. Xhevat Krasniqi, në fjalën përfundimtare të 

përgatitur me shkrim, ndër të tjera ka deklaruar se: aktakuza të mbrojturin e tij e ngarkon me dy 

vepra penale “Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprës penale” nga neni 388 par. 1, 

nënpar. 2.5 dhe 3 të KPRK-së dhe veprën penale “Lirimi i kundërligjshëm i personave të 

privuar nga liria” nga neni 407 i KPRK-së. Bazuar në provat e administruara të besueshme 

relevante juridike, nuk është vërtetuar se i mbrojturi i tij ka kryer veprat penale për të cilat 

ngarkohet në aktakuzë, për faktin se me asnjë provë nuk është vërtetuar se i njëjti me të 

pandehuri tjerë të kishte pasur një plan të pajtuar ndërmjet veti për ti kryer veprat e përmendura 

penale të precizuara si në dispozitivin e aktakuzës. Nga dëshmitë e dëshmitarëve mbikëqyrës të 

Qendrave Korrektuese si dhe eprorë të lartë të tyre si dhe të policish së Kosovës sikurse R.Q. – 

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, pa mëdyshje është vërtetuar se në burgun e 

Mitrovicës nuk ka pasur gardian shqiptar si dhe staf tjetër ndihmës por se të gjithë kanë qenë të 

nacionalitetit serb, ndërsa për kohën për të cilën janë akuzuar, në atë burg niveli i sigurisë  nuk 

ka ekzistuar fare për ç’arsye duke qenë kështu, të paraburgosurit nuk kanë mundur të 

transferohen në burgun e Mitrovicës për shkak të ekspozimit të një rreziku të drejtë për drejtë 

për jetën e tyre. Për të ekzistuar veprat penale të përshkruara më lartë, fillimisht kusht i 

domosdoshëm është që i pandehuri S.J., të cilin e ka ruajtur i mbrojturi i tij tani i pandehuri 

A.B., të ketë ikur apo larguar nga ambientet e spitalit, e kjo nuk ka ndodhur pasi që policia e 

Kosovës të mbrojturin e tij së bashku me të pandehurit tjerë i ka gjetur brenda objekteve të 

spitalit dhe jo jashtë tyre dhe nga aty janë transferuar për në burgun e Dubravës. Edhe pse 

kishte një urdhër të gjyqtarit që të paraburgosurit të transferoheshin në burgun e Mitrovicës, 

dhe ndërkohë pas analizimit të gjendjes së sigurisë është ndryshuar urdhri e që të 
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paraburgosurit janë transferuar në burgun e Dubravës e jo në atë të Mitrovicës. Sipas par. 1 të 

veprës penale “Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprës penale” nga neni 388 par. 1 

nënpar. 2.5 dhe 3 të KPRK-së, i mbrojturi i tij nuk ka strehuar kryesin e ndonjë vepre penale, 

nuk ka ndihmuar askënd e as të pandehurin S.J., në shmangien e zbulimit ose arrestimit përmes 

fshehjes së mjeteve, provave apo ndonjë mënyrë tjetër apo ta ketë strehuar personin e dënuar, 

apo të ketë ndërmarrë veprime për pengimin e arrestimit, ekzekutimit të dënimit apo urdhrit për 

trajtim të detyrueshëm, elemente këto qenësore të veprës së përmendur penale për të cilën 

dyshohet se i mbrojturi i tij e ka kryer. Po ashtu edhe për veprën penale “Lirimi i 

kundërligjshëm i personave të privuar nga liria” nga neni 407 i KPRK-së, nga provat e 

administruara nuk është vërtetuar se i njëjti në cilësinë e personit zyrtar të ketë shpërdorur 

pozitën apo autorizimet e tij që në mënyrë të kundërligjshme të ketë liruar personin e privuar 

nga liria të pandehurin S.J.i cili i është besuar në ruajtje ose të ketë ndihmuar arratisjen e tij apo 

ti ketë mundësuar arratisjen apo korrespondencë të kundërligjshme me qëllim të përgatitjes së 

arratisjes, elemente këto qenësore të veprës së përmendur penale që nuk janë vërtetuar, po 

ashtu në asnjë mënyrë nuk është vërtetuar fajësia dhe përgjegjësia penale e të mbrojturit të tij 

në drejtim të kryerjes së veprave të përmendura penale. Nga provat e administruara është 

vërtetuar se ditën kritike i mbrojturi i tij ka qenë i caktuar para derës në njërën nga dhomat e 

QKUK-së në Prishtinë që ta tuajë të pandehurin S.J.dhe ka qenë i vetmi gardian me një orar 

prej 12 orësh i pa pajisur me pajisje të duhura të domosdoshme, pa zëvendësim dhe pa racione 

të domosdoshme ushqimore. Përkundër kësaj, i pandehuri S.J.ë asnjë mënyrë nuk është larguar 

nga lokalet e QKUK-së kështu që nuk mund të konsiderohet se është arratisur, por në 

momentin e caktuar nga këto lokale ai nga autoritetet policore është kthyer prap në burgun e 

Dubravës, në këtë mënyrë me veprimet apo mosveprimet e tij në asnjë mënyrë, në asnjë 

rrethanë nuk është vërtetuar se ka kryer veprat penale për të cilat akuzohet, andaj në mungesë 

të provave fajësuese dhe me ekzistimin e shumë fakteve dhe provave të tjera që e mbështesin 

mbrojtjen, i propozon gjykatës që të mbrojturin e tij për të dy veprat penale ta lirojë plotësisht 

nga akuza pasi që me asnjë provë relevantet të besueshme nuk është vërtetuar se ka kryer 

veprat penale për të cilat akuzohet. 

 

Mbrojtësi i të pandehuri Y.B., av. Ragip Zeneli, në fjalën përfundimtare të përgatitur 

me shkrim, ndër të tjera ka deklaruar se: nga provat e administruara mund të argumentohet se 

vepra për të cilën akuzohet i mbrojturi i tij tani i pandehuri Y.B., nuk përbënë vepër penale të 

paraparë me dispozitën e nenit 250 par. 1 nënpar. q.q të KPPRK-së, ekzistojnë rrethanat ë cilat 

e përjashtojnë përgjegjësinë penale të paraparë me dispozitën e nenit 250 par. 1 nënpar. 1.2 të 

KPPRK-së si dhe nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur një dyshim të bazuar mirë se 

i mbrojturi i tij ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, të paraparë me dispozitën e nenit 

250 par. 1 nënpar. 1.4 të KPPRK-së për këto arsye: se të pandehuri Y.B., G.A.dhe Xh.Z.m në 

bashkëkryerje, sipas një plani të pajtuar mes tyre, në cilësinë e personave zyrtar si oficer 

korrektues, kanë keqpërdorur pozitën dhe autorizimet e tyre zyrtare për ruajtjen e të pandehuri 

S.L. derisa ka qenë jashtë Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, duke e liruar atë në mënyrë të 

kundërligjshme duke e lënë të pashoqëruar që të gëzojë kohën në liri në këtë mënyrë duke 

vepruar në kundërshtim me urdhrin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës për paraburgim, të 

shuar me aktgjykimin e datës 27.05.2015, duke dënuar atë me 12 vjet burgim në rastin P. 

938/13, numri i prokuororisë (PPS. 88/11), në këtë mënyrë të pandehurit kanë kryer veprën 

penale “Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar nga liria në bashkëkryerje” në 

kundërshtim me nenin 407 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Provën për datën 21.08.2015, 

prokurori e ka siguruar me 24.08.2015, tri ditë pas, e të cilën e ka plotësuar oficeri I.J. i cili nuk 

ka pasur autorizim për këtë sepse këtë e plotëson mbikëqyrësi i nderimit, ndërsa e nënshkruan 

koordinatori i njësisë, e këtij dokumenti i mungojnë nënshkrimet e personave të autorizuar. Të 

dhënat nga formulari nr. 1889, të datës 24.08.2015, nuk janë të sakta sepse ekipi ka qenë i 
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përbërë prej 6 oficerëve me 2 vetura për përcjelljen e të pandehurve S.L. dhe Sylejmna Selimi, 

e jo prej dy grupeve të ndara, të cilin fakt e vërteton kërkesa nr. 1900, e datës 20.08.2015, e cila 

është bërë për dy persona – për S.L. dhe S.S.n. Prova e siguruar nga prokuror ime datë 

24.08.2015, është jo e saktë dhe është marrë në mënyrë të kundërligjshme prandaj nga gjykata 

duhet të konsiderohet si e papranueshme. Fakt tjetër me rëndësi është dokumenti nr. 1897, i 

protokollit të regjistrit të QKUK-së, nr. 4084, të datës 21.08.2015, nga i vili vërtetohet se S.L. 

është vizituar në Klinikën e Kardiologjisë në QKUK, i cili fakt demanton pretendimet e 

aktakuzës sipas së cilës të pandehurit duke vepruar në bashkëkryerje sipas një plani të pajtuar 

ndërmjet tyre dhe në cilësinë e personave zyrtar si oficer korrektues kanë keqpërdorur pozitën e 

tyre dhe autorizimet në ruajtjen e të pandehuri S.L. derisa ka qenë jashtë Qendrës së 

Paraburgimit të Dubravës, duke e liruar atë në mënyrë të kundërligjshme dhe duke e lënë të 

pashoqëruar që të gëzojë kohën në liri, veprimet ë cilat kanë qenë në kundërshtim me urdhrin e 

Gjykatës Themelore të Mitrovicës, të lëshuar me aktgjykimin e datës 27.05.2015, sipas të cilit 

është dënuar me 12 vjet burgim, në rastin P. 938/13, (numri i prokurorisë PPS. 88/11). 

Formulari nr. 1886, i datës 21.08.2015, nuk është plotësuar dhe nënshkruar nga askish, ndërsa 

formulari për dy persona në origjinal gjendet në prokurori i cili nuk i është dorëzuar asnjëherë 

të pandehuri e as mbrojtësit të tij. Për veprën penale si në pikën VIII të aktakuzës, i mbrojturi i 

tij akuzohet për veprën penale “Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar nga liria në 

bashkëkryerje” në kundërshtim me nenin 407 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, prokuroria për 

këto dy vepra penale të pandehuri i akuzon se veprën penale e kaë kryer “në bashkëkryerje” 

sipas nenit 31 të KPRK-së dhe “sipas një plani të pajtuar ndërmjet tyre”  e që janë përfshirë 

edhe 3 të pandehuri tjerë, mirëpo në asnjë mënyrë prokuroria nuk i përshkruan dhe nuk i 

arsyeton me prova se cilat veprime (të cilat janë personale për secilin prej tyre) i kanë 

ndërmarrë të pandehuri që të mund të konsiderohet si bashkëkryerje ose cili nga ata ka 

kontribuar në kryerjen e veprës penale, e po ashtu prokuroria nuk ka mundur të vërtetojë se për 

cilin plan të tyre bëhet fjalë sepse nuk është përshkruar forma: gojore apo me shkrim, kush ka 

bërë planin, kush e ka mbështetur, kush ka propozuar që të zbatohet, cilat janë detajet e planit 

etj. Prokuroria po ashtu nuk ka mundur të vërtetojë faktin se cilat veprime inkriminuese i ka 

ndërmarrë të pandehuri, cili nga ata e ka liruar të paraburgosurin dhe cili nga ata e ka lënë në 

liri të pashoqëruar, kurë saktësisht ka ndodhur, ne cilin vend. Mbrojtja konsideron se 

pretendimet e aktakuzës sa i përket të mbrojturit të tij tanit ë pandehuri Y.B. janë plotësisht të 

paargumentuara dhe të pabazuara në ligjin në zbatim dhe se asnjë nga veprimet e tij në të cilat 

prokurori e bazon aktakuzën, nuk paraqesin dyshim të bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale 

për të cilën akuzohet, andaj i propozon gjykatës që të merr aktgjykimm me të cilin të 

pandehurin Y.B. e liron nga akuza e PSRK-së, bazuar në dispozitën ligjore të nenit 364 të 

KPPRK-së.  

 

Mbrojtësi i të pandehuri G.A., av. Asdren Hoxha, në fjalën përfundimtare të 

përgatitur me shkrim, ndër të tjera ka deklaruar se: prokuroria nuk ka arritur të vërtetojë përtej 

dyshimit të bazuar mirë se i mbrojturi i tij tani i pandeëhuri G.A., ka kryer veprat penale të 

përshkruara si në pikat VII dhe VIII të aktakuzës e cila është objekt i këtij shqyrtimi gjyqësor, i 

njëjti është akuzuar padrejtësisht dhe në dëm të tij në dy dispozitivët e aktakuzës, për të njëjtën 

vepër penale atë “Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar nga liria në bashkëkryerje” 

nga neni 407 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, e pasi që subjekti dhe objekti janë të njëjtë 

atëherë do duhej konsiderohej një vepër penale, mirëpo pavarësisht kësaj, i mbrojturi i tij fare 

nuk i ka kryer këto vepra penale dhe në asnjë formë nuk është i përfshirë në të njëjtat. Cilat 

janë provat e propozuara nga prokuroria për të vërtetuar pretendimet e aktakuzës se i mbrojturi 

i tij ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Nga të gjitha provat e propozuara ekzistojnë 

vetëm dy raporte të vëzhgimit të lëvizjes së mbrojturit të tij dhe dy të pandehurve tjerë me të 

paraburgosurin S.L., nga Qendra korrektuesen ë Dubravë për në QKUK – Prishtinë, të cilat 
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raporte mbrojtja i kundërshton sepse të njëjtat janë të kundërligjshme sepse ligji nuk lejon 

lëshimin e urdhrave të tillë në raport me veprën penale për të cilën është akuzuar S.L., i cili 

ishte subjekt hetimi atë kohë, e të cilat raporte në cilësi të provës, trupi gjykues nuk duhet të ia 

falë besimin ngase përmes tyre nuk vërtetohen me saktësi të plotë faktet dhe rrethanat 

vendimtare të ekzistimit të veprës penale. Raportet e tilla janë në kundërshtim edhe me 

urdhëresën e Gjykatës e cila është lëshuar për vëzhgim, fotografim, incizim publik, andaj si të 

tilla nuk janë siguruar fare, po ashtu edhe targat e automjetit të precizuara në aktakuzë nuk 

përkojnë me ato të automjeteve zyrtare të transportit të Qendrës Korrektuese në Dubravë. Sa i 

përket datës 21.08.2015, asnjë pretendim i prokurorisë nuk vërtetohet por përkundrazi nga 

provat në shkresat e lëndës shihet qartë se S.L. me këtë datë është dërguar në QKUK, e si 

provë materiale është se ai është evidentuar në librin e protokolit të QKUK-së, se i njëjti është 

ekzaminuar me datë 21.08.2015, pra oficerit korrektues kanë vepruar në pajtim me detyrat e 

tyre dhe pas ekzaminimit S.L. është kthyer në Qendrën Korrektuese në Dubravë. Mbrojtja 

konsiston në atë se i mbrojturi i tij së bashku me dy oficerit korrektues sipas pikës VII të 

aktakuzës kanë kryer veprën penale “Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar nga liria” 

në kundërshtim me nenin 407 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ndërsa S.L. njëkohësisht 

akuzohet për veprën penale “Arratisja e personit të privuar nga liria” në kundërshtim me nenin 

405 të KPRK-së si në pikën IX të aktakuzës, dhe këto dy vepra nuk mund të ekzistojnë sepse 

shtrohet pyetja a është liruar S.L. në mënyrë të kundërligjshme apo është arratisur në mënyrë të 

kundërligjshme? dhe përgjigja është se as nuk është liruar në mënyrë të kundërligjshme nga 

oficerët korrektues dhe as nuk është arratisur i privuar nga liria, mirëpo qëndron fakti se S.L., 

me datë të përshkruar si më lartë, është dërguar në QKUK dhe është kthyer në Qendrën 

Korrektuese, e njëjta rrethanë qëndron edhe sa i përket pikës VIII të aktakuzës sa i përket të 

mbrojturit të tij. Për më tej mbrojtja konsideron se i pandehuri G.A.uk është fajtor, nuk ka 

vepruar në kundërshtim me detyrat e tij të punës, nuk ka liruar në mënyrë të kundërligjshme të 

privuarin nga liria për faktin se ai nuk ka qenë udhëheqës i njësitit transportues as me datë 

21.08.2015 dhe as me datë 22.09.2015, por udhëheqës ka qenë i pandehuri Y.B., i cili në 

deklaratën e tij sqaron se si ka ndodhur ngjarja dhe arratisja e personit të privuar nga liria në 

objektin e QKUK-së, i cili ka deklaruar se vetëm ai ka dalë nga vetura me S.L. dhe është drejtu 

për te mjeku, kurse i mbrojturi i tij G.A.dhe Xh.Z., me urdhrin e udhëheqësit Y.B. kanë mbetur 

në veturë, që nënkupton se i mbrojturi i tij fare nuk ka qenë në afërsi të burgosurit. Për më tej, 

udhëheqësi i Njësitit Transporutes i pandehuri Y.B., posa ka kuptuar se i burgosuri nuk gjendej 

në ordinancë për terapi, menjëherë ka lajmëruar Policinë e Kosovës, gjë që mund të vërtetohet 

përmes provës së titulluar si Llogu i ngjarjeje ditore të Qendrës Operative Komunikuese të 

Policisë së Kosovës që gjykata e ka si provë në formë të memorandumit zyrtar të Policisë së 

Kosovës por edhe nga raporti i Drejtorit Regjional të Policisë për Prishtinë R.S. si dhe 

komandantit të Stacionit Policir Jugun ë Prishtinë B.B., që nënkupton se nuk ka të bëjë me 

lirim të kundërligjshëm të personit të privuar nga liria por me arratisje të personit të privuar nga 

liria, andaj në bazë të thënieve të sipërcekura mbrojtja konsideron se nuk është vërtetuar me 

asnjë provë se i mbrojturi i tij ka kryer veprat penale për të cilat është akuzuar dhe kërkon nga 

gjykata që ndaj të njëjtit të nxjerrë Aktgjykim Lirues dhe ta shpallë të pafajshëm. 

 

Mbrojtësja e të pandehurit Xh.Z., av. Drita Hoxha, në fjalën përfundimtare të 

përgatitur me shkrim, ndër të tjera ka deklaruar se: pas seancave të shqyrtimit gjyqësor, 

prokuroria nuk ka arritur të vërtetojë tezën e akuzës përtej dyshimit të bazuar mirë se i 

pandehuri Xh.Z.ka kryer veprat penale “Lirim i kundërligjshmë i personave të privuar nga 

liria” në kundërshtim me nenin 407 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të përshkruara si në pikat 

VII dhe VIII të aktakuzës  e cila është objekt i këtij shqyrtimi gjyqësor, i njëjti është akuzuar 

padrejtësisht dhe në dëm të tij në dy dispozitivët e aktakuzës, për të njëjtën vepër penale atë 

“Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar nga liria në bashkëkryerje” nga neni 407 lidhur 
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me nenin 31 të KPRK-së, edhe për datën 21.08.2015 po ashtu për datën 22.09.2015, e pasi që 

subjekti dhe objekti janë të njëjtë atëherë do duhej konsiderohej një vepër penale, mirëpo 

pavarësisht kësaj, i mbrojturi i tij fare nuk i ka kryer këto vepra penale dhe në asnjë formë nuk 

është i përfshirë në të njëjtat. Cilat janë provat e propozuara nga prokuroria për të vërtetuar 

pretendimet e aktakuzës se i mbrojturi i tij ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Nga të 

gjitha provat e propozuara ekzistojnë vetëm dy raporte të vëzhgimit të lëvizjes së mbrojturit të 

tij dhe dy të pandehurve tjerë me të paraburgosurin S.L., nga Qendra korrektuese në Dubravë 

për në QKUK – Prishtinë, të cilat raporte mbrojtja i kundërshton sepse të njëjtat janë të 

kundërligjshme sepse ligji nuk lejon lëshimin e urdhrave të tillë në raport me veprën penale për 

të cilën është akuzuar S.L., i cili ishte subjekt hetimi atë kohë, e të cilat raporte në cilësi të 

provës, trupi gjykues nuk duhet të ia falë besimin ngase përmes tyre nuk vërtetohen me saktësi 

të plotë faktet dhe rrethanat vendimtare të ekzistimit të veprës penale. Raportet e tilla janë në 

kundërshtim edhe me urdhëresën e Gjykatës e cila është lëshuar për vëzhgim, fotografim, 

incizim publik, andaj si të tilla nuk janë siguruar fare, po ashtu edhe targat e automjetit të 

precizuara në aktakuzë nuk përkojnë me ato të automjeteve zyrtare të transportit të Qendrës 

Korrektuese në Dubravë. Sa i përket datës 21.08.2015, asnjë pretendim i prokurorisë nuk 

vërtetohet por përkundrazi nga provat në shkresat e lëndës shihet qartë se S.L. me këtë datë 

është dërguar në QKUK, e si provë materiale është se ai është evidentuar në librin e protokolit 

të QKUK-së, se i njëjti është ekzaminuar me datë 21.08.2015, pra oficerët korrektues kanë 

vepruar në pajtim me detyrat e tyre dhe pas ekzaminimit S.L. është kthyer në Qendrën 

Korrektuese në Dubravë. Mbrojtja konsiston në atë se i mbrojturi i tij së bashku me dy oficerit 

korrektues sipas pikës VII të aktakuzës kanë kryer veprën penale “Lirimi i kundërligjshëm i 

personave të privuar nga liria” në kundërshtim me nenin 407 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

ndërsa S.L. njëkohësisht akuzohet për veprën penale “Arratisja e personit të privuar nga liria” 

në kundërshtim me nenin 405 të KPRK-së si në pikën IX të aktakuzës, dhe këto dy vepra nuk 

mund të ekzistojnë sepse shtrohet pyetja a është liruar S.L. në mënyrë të kundërligjshme apo 

është arratisur në mënyrë të kundërligjshme? dhe përgjigja është se as nuk është liruar në 

mënyrë të kundërligjshme nga oficerët korrektues dhe as nuk është arratisur i privuari nga liria, 

mirëpo qëndron fakti se S.L., me datë të përshkruar si më lartë, është dërguar në QKUK dhe 

është kthyer në Qendrën Korrektuese, e njëjta rrethanë qëndron edhe sa i përket pikës VIII të 

aktakuzës sa i përket të mbrojturit të tij. Për më tej mbrojtja konsideron se i pandehuri 

Xh.Z.nuk është fajtor, nuk ka vepruar në kundërshtim me detyrat e tij të punës, nuk ka liruar në 

mënyrë të kundërligjshme të privuarin nga liria për faktin se ai nuk ka qenë udhëheqës i njësitit 

transportues as me datë 21.08.2015 dhe as me datë 22.09.2015, por udhëheqës ka qenë i 

pandehuri Y.B., i cili në deklaratën e tij sqaron se si ka ndodhur ngjarja dhe arratisja e personit 

të privuar nga liria në objektin e QKUK-së, i cili ka deklaruar se vetëm ai ka dalë nga vetura 

me S.L. dhe është drejtu për te mjeku, kurse i mbrojturi i tij Xh.Z.si shofer dhe G.A., me 

urdhrin e udhëheqësit Y.B. kanë mbetur në veturë për ta parkuar, që nënkupton se i mbrojturi i 

tij fare nuk ka qenë në afërsi të burgosurit. Për më tej, udhëheqësi i Njësitit Transporutes i 

pandehuri Y.B., posa ka kuptuar se i burgosuri nuk gjendej në ordinancë për terapi, menjëherë 

ka lajmëruar Policinë e Kosovës, gjë që mund të vërtetohet përmes provës së titulluar si Llogu i 

ngjarjeve ditore të Qendrës Operative Komunikuese të Policisë së Kosovës që gjykata e ka si 

provë në formë të memorandumit zyrtar të Policisë së Kosovës por edhe nga raporti i Drejtorit 

Regjional të Policisë për Prishtinë R.S. si dhe komandantit të Stacionit Policir Jugu në 

Prishtinë B.B., që nënkupton se nuk ka të bëjë me lirim të kundërligjshëm të personit të privuar 

nga liria por me arratisje të personit të privuar nga liria, andaj në bazë të thënieve të 

sipërcekura mbrojtja konsideron se nuk është vërtetuar me asnjë provë se i mbrojturi i tij ka 

kryer veprat penale për të cilat është akuzuar, andaj kërkon nga gjykata që ndaj të njëjtit të 

nxjerrë Aktgjykim Lirues dhe ta shpallë të pafajshëm. 
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Mbrojtësi i të pandehuri A.U., av. Samedin Cena, në fjalën përfundimtare të 

përgatitur me shkrim, ndër të tjera ka deklaruar se: aktakuza në tërësinë e saj, përkatësisht pika 

XII e dispozitivit me të cilën ngarkohet i mbrojturi i tij tani i pandehuri A.U. bazohet në atë se i 

njëjti nuk ka përmbushur detyrat e tij dhe nuk ka ndërmarrë masa ndaj zyrtarëve korrektues  

dhe me dashje ka dështuar të kryej detyrat e tij të kërkuara me ligj dhe Rregulloret ë Shërbimit 

Korrektues, me qëllim që të lëjoi që i burgosuri S.L. të gëzojë masa të pamjaftueshme të 

sigurisë, pretendime të cilat nuk gjejnë mbështetje në asnjë provë bashkëngjitur akuzës. Në 

kohën për të cilën pretendon prokuroria, i pandehuri A.U. ka bartur pozitën e Koordinatorit të 

Trasportit në Burgun e Dubravës, e me datë 22.09.2015, me të pranuar kërkesën nr. 6145/15, të 

datës 22.09.2015, nga Qendra e Njësisë së Transportit në Lipjan, kërkesë e parashtruar nga 

drejtorit i Qendrës Korrektuesen ë Dubravë, I.D., për trasnportimin e të burgosurit S.L. për në 

QKUK, ka organizuar transportimin e të njëjtit. I mbrojturi i tij në cilësinë e Koordinatorit, 

bazuar në kërkesën e konfirmuar nga Qendra e Njësisë së Transportit në Lipjan, ka organizuar 

transportin e të burgosurit S.L. nga Qendra Korrektuesen ë Dubravë për në QKUK, duke 

kaktuse tre oficer korrektues pas sipas dokumentacionit ishte kategorizuar si i burgosur me 

rrezikshmëri të mesme. Sipas detyrave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të Punës së 

Njësitit për Përcjellje të Burgosurve “Koordinatori është përgjegjës për menaxhimin e stafit të 

NJPB-së, caktimin e detyrave, përpilimin e orarit, pushimet vjetore, planin e trajtimeve të 

NJPB-së, të gjitha këto në koordinim me Udhëheqësin e NJPB-së dhe drejtorin e institucionit 

përkatës”. Bazuar në këtë, A.U. nuk ka dështuar në kryerjen e detyrave, në sigurimin kushteve 

të sigurisë, pasi që i njëjti  ka për kompetencë pranimin e dokumentacionit, kërkesën për 

transport, procedimin e saj, caktimin e grupit përcjellës sipas rrezikshmërisë së të burgosurve 

dhe mbylljen e lëndës, ndërsa përgjegjësitë për sigurinë bien në përgjegjësi të dhomës së 

kontrollit. Në rastet kurë transporti i të burgosurve ka zgjatur përtej orës 16:00, pas ika 

përfunduar orari i tij i punës, pranimi gjithmonë është bërë nga dhoma e kontrollit dhe në 

formularin e pranimit asnjëherë nuk ka hasur në ndonjë vërejtje lidhur me mbarëvajtjen e 

transportimit dhe pas kompletimit të dokumentacionit ai ka mbyllur lëndën. Bazuar në listën e 

hyrje-daljeve të regjistruara për të burgosurit, përveç S.L. ka pasur edhe te burgosur tjerë që 

janë kthyer në Qendrën e Paraburgimit në Dubravë pas orës 19:00, varësisht prej rrethanave 

kurë të burgosurit janë trasportuar me urdhër të gjyktës për në ndonjë seancë gjyqësore apo 

trajtim mjekësor. Nga Raporti përfundimtar i incidentit i datës 25.09.2015, shihet qartë se nuk 

është konstatuar asnjë shkelje e Rregullores së Brendshme nga ana e Koordinatorit që dot ë 

arsyetonte kryerjen e veprës penale e cila i është vënë në barrë, përkundrazi është vërtetuat 

vetëm përgjegjësia personale e oficerëve korrektues si dhe shkelja e Rregullores nga ana e tyre. 

Mbrojtja po ashtu konsideron se i pandehuri A.U., me përgjegjësi të plotë i ka kryer detyrat e 

Koordinatorit dhe i ka ndërmarrë të gjitha masat e mundshme në këtë rast, me t’u kontaktuar 

nga udhëheqësi i grupit Y.B. se kanë humbur kontaktin me të burgosurin, i njëjti ka kontaktuar 

me Drejtorin e Qendrës Korrektuesen të Dubravës z. I.D. dhe e ka lajmëruar për rastin si dhe 

Qendrën në Lipjan dhe mënjëherë është kontaktuar policia e cila është marrë me rastin e 

arratisjes, andaj bazuar në këtë prokuroria nuk ka mundur të provojë faktin se i mbrojturi i tij 

ka bërë shkeljen me dashje apo me dijeni të ligjit lidhur me detyrat apo punësimin e tij, 

veprimet e tij nuk konsistojnë në moskryerje me dashje të ndonjë detyre të domosdoshme të 

përcaktuar me ligj dhe aq më pak me asnjë provë të vetme nuk është vërtetuar as edhe dyshimi 

me i vogël se i njëjti ka pranuar ndonjë dhuratë, tarifë apo përparësi të çfarëdo lloji si rezultat i 

kryerjes së detyrës zyrtare, përkundër kësaj, të gjitha veprimet e tij në pozitën e Koordinatorit 

të Njësisë së Transporit, janë konform dispozitave ligjore me të cilat rregullohet puna e kësaj 

njësie, kushteve të punës dhe numrit të oficerëve në dispozicion si dhe kërkesës së pranuar nga 

Qendra e Njësisë së Transporiti në Lipjan, e gjithë këtë e vërteton fakti se ndaj të njëjtit nuk 

është zhvilluar asnjë procedurë disiplinore, të njëjti nuk i është shqiptuar asnjë masë disiplinore 

dhe se raporti i komisionit nuk ka gjetur asnjë shkelje apo lëshim. Përveç kësaj, asnjeri nga 
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dëshmitarët e dëgjuar gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk kishte përmendur emrin e A.U. e aq më 

pak ta ngarkojë me ndonjë veprim apo mosveprim që dot ë konsistonte në kryerjen e veprës 

penale që i vihet në barrë, andaj nga këto arsye, duke marrë parasysh mungesën e provave, nga 

gjykata kërkon që ndaj të mbrojturit të tij të merr Aktgjykim Lirues pasi nuk është vërtetuar se 

i njëjti ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

I pandehuri I.D., në fjalën përfundimtare të përgatitur me shkrim, ndër të tjera ka 

deklaruar se: pretendimet e prokurorisë se ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar, 

nuk gjenë mbështetje në asnjë provë të vetme dhe nuk ekziston një lidhje logjike mes 

veprimeve dhe asaj se në të vërtetë çfarë ka ndodhur. Pozitën e drejtorit të Qendrës 

Korrektueset ë Dubravës e ka pranuar me datë 04.09.2015, që nënkupton 14 ditë para se të 

ndodhë rasti dhe me rastin e pranim dorëzimit të detyrës nga paraardhësi, nuk ka pranuar asnjë 

raport me të cilin kishte me qenë i informuar se i paraburgosuri ka pasur ndonjë vërejtje ose te 

ketë bërë ndonjë shkelje eventuale disiplinore. Sa i përket asaj se nuk ka marrë masa 

disiplinore ndaj të paraburgosurit S.L., pas arratisjes së tij me datë 22.09.2015, PSRK është 

dashur të merrë parasysh faktin se ky i paraburgosur pas arratisjes nuk është kthyer fare në 

Qendrën Korrektuese në Dubravë por është dërguar në Burgun e Sigurisë së Lartë ku në atë 

burg vet nuk ka pasur asnjë kompetencë ligjore dhe këto masa sipas nenit 201 të LESP-së i 

cakton vetëm gjyqtari, ndërsa autoriteteve të Burgut të Sigurisë së Lartë u kishte dërguar 

komplet dosjen e të paraburgosurit dhe aty kanë përfunduar kompetencat e tij. Bazuar në këtë 

PSRK në rastin konkret ka vepruar në kundërshtim me nenin 7 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, për 

shkak se nuk ka marrë parasysh provat që dëshmojnë plotësisht se ka vepruar sipas kontratës së 

punës, Rregulloreve dhe Udhëzimeve Administrative në fuqi dhe nër përputhshmëri të plotë 

me Ligjin mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale (LESP), emmail-i i datës 21.09.2015, me të 

cilin i drejtohet gjykatës ku i dërgohet udhëzimi i mjekut për dërgimin e të paraburgosurit S.L. 

në QKUK dhe kërkohet nga gjykata se si të veprojë më tutje, emmail-i i datës 22.09.2015, me 

të cilin nga I.B., drejtuar I.D.t përmes së cilit informohen se gjyqtari ka autorizuar dërgimin e 

të paraburgosurit S.L. në QKUK – Klinika e Kardiologjisë, për trajtim mjekësor, me datë 

22.09.2015, emmail-i i datës 22.09.2015, nga I.D. për gjyqtarin e rastit të cilin e njofton për 

rastin ashtu siç e kishte për obligim konform nenit 201 të LESP-së, emmail-i i datës 

22.09.2015, nga I.D. ku njoftohen lidhur me rastin Ministri H.K., zv. Ministri L.Q., Drejtori 

E.Th., zv. Drejtori S.Z.si dhe Kryeinspektori Y.T. . Duke pasur parasysh gjendjen faktike e cila 

bazohet në shkresat e lëndës të cilat vërtetojnë se i ka kryer të gjitha detyrat në pajtim e ligjin, 

mirëpo prokuroria pretendon se ka vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 04/L-149 të LESP-së, 

nenet 101 par. 4.10, nenin 107 dhe 201 par. 1 dhe 2 të të njëjtit ligj, ku 101 sipas këtij ligji 

përcakton “Shkeljet dhe dënimet disiplinore”, në paragrafin 4 në mënyrë shprehimore thuhet 

“Personi i dënuar kryen shkelje të rëndë disiplinore nëse: 4.10. Ikë ose largohet nga institucioni 

korrektues, ose pa leje nuk kthehet në të”, pra në asnjë rrethanë nuk flitet për të paraburgosur 

por vetëm për të dënuar. Neni 107 “Procedura disiplinore”, në katër pikat e këtij neni kanë të 

bëjnë vetëm për të dënuar dhe jo të paraburgosur, ndërsa neni 201 vërteton se si drejtor nuk ka 

pasur të drejtë të merrë masa ndaj të paraburgosurit mirëpo obligimi i tij ligjor është që ta 

njoftojë gjyqtarin e të cilin veprim e ka bërë në kohën e duhur, sepe mbikëqyrjen e të 

paraburgosurit, bazuar në dispozitat e Kodit të Procedurës Penale (neni 192). Udhëzimi 

Administrativ MD.nr.07/2015, nenet 70, 71 par. 3.10 dhe 72, kanë të bëjnë me të dënuar dhe jo 

me të paraburgosur. Rregullorja e Brendshme e Punës, Njësiti për Përcjellje e të Burgosurve, 

janar 2012, përcakton se përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm për Siguri në SHKK është 

përgjegjës i drejtëpërdrejtë i NJPB-së. Njësiti për Përcjelljen e të Burgosurve përbëhet nga 

Koordinatori për Njësinë Operative në Dubravë që përfshinë njësitë operative sipas pikës 1.1 

paragrafi 7 dhe raporton tek Udhëheqësi i Njësisë për Përcjelljen e të Burgosurve. Rregullorja e 

Brendshme e Punës lidhur me kategorizimin e të burgosurve sipas nivelit të rrezikut, shtator 

2011, ndërsa në rastin konkret i pandehuri S.L. në Qendrën Korrektuesen ë Dubravë është 
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pranuar me datë 01.06.2013, rasti në QKUK kishte ndodhur me datë 20.05.2014 si hde rasti në 

muajin gusht 2016, koha kurë nuk kishte qenë Drejtor. Pas pranimit të paraburgosurit në këtë 

Qendër Korrektuese, janë mbajtur së paku 13 takime të Komisionit për Kategorizimin e të 

burgosurve dhe asnjëherë nuk ka qenë në rend dite kategorizimi i S.L. e po ashtu nuk ka pasur 

ndonjë raport të vetëm disiplinor ndaj tij. S.L. ka qëndruar në këtë Qendër Korrektuese 14 ditë 

pune sa ishte Drejtor, respektivisht prej datës 04.09.2015, deri me datë 22.09.2015, andaj 

bazuar në të lartcekurat, veprimet te cilat i ka ndërmarrë nuk kanë të bëjnë aspak me 

kualifikimin juridik të veprës e cila i vihet në barrë dhe kërkon nga gjykata që ndaj të njëjtit të 

nxjerrë Aktgjykim Lirues.  

 

I pandehuri N.Sh., në fjalën përfundimtare të përgatitur me shkrim, ndër të tjera ka 

deklaruar se: kundërshton pretendimet e prokurorisë për dy pikat e aktakuzës, lidhur me 

raportet dhe udhëzimet mjekësore për kohën kurë ka punuar në Qendrën Korrektuese në 

Dubravë, pasi që prej datës 01.12.2013, deri me datë 19.09.2014, nuk ka qenë pjesë e 

stacionarit. Me datë 14.09.2013, pacienti S.L. ka pasur një kontrollë mjekësore në Dubravë tek 

kardiologu I.A., i cili rast është protokollar në librin protokollar të këtij të fundit e i cili gjendet 

në arkivin e burgut të Dubravës, me ç ‘rast kardiologu kishte udhëzuar pacinentin për në 

QKUK, për të kryer testin e Ergometrisë. Pacienti në fjalë edhe pas kësaj date ka kërkuar 

ndihmë mjekësore në stacionarin r burgut të Dubravës dhe nga mjeku kujdestar është udhëzuar 

për në Spitalin Regjional të Pejës, me datë 11.10.2013 në ora 21:15. Në Spitalin e Pejës 

pacienti S.L. është kontrolluar dr. I.A., i cili udhëzon pacientin për në QKUK – Klinika e 

Kardiologjisë (udhëzimi i nënshkruar nga dr. A., gjendet në dosjen mjekësore në arkivin e 

Dubravës me nr, rendor 140). Rasti tjetër mbanë datën 25.11.2013, ku mjeku në detyrë i 

stacionarit të Burgut të Dubravës ka kërkuar që pacienti të dërgohet në Spitalin e Pejës për tu 

kryer analizat pas që nuk ishin kryer në stacionarin e Burgut të Dubravës dhe nga Spitali i 

Pejës nga mjeku specialist S.N.– internist, është udhëzuar për në QKUK Prishtinë, i cili 

udhëzim është me numër rendor 150. Në faqe 2932 të materialit të prokurorisë gjendet 

dokumenti 2, i protokollar nga Ministria e Shëndetësisë, se nga data 01.12.2013 pushon të jetë 

në detyrë të udhëheqësit të stafit mjekësor në Dubravë për shkak të obligimit të tij që kishte 

lidhur me specializimin në Pejë dhe Prishtinë në Repartin e Radiologjisë. Dokumenti tjetër të 

cilin ia ka dorëzuar prokurorit, i evidentuar si doc. 2, mbanë datën 19.09.2014, kurë edhe 

rikthehet në pozitën e mëparshme pas kishte përfunduar stazhin e specializantit në lëminë 

përkatëse. Sa i përket datës 09.09.2015, ekzistojnë dy udhëzime që i ka bërë mjeku në detyrë 

në stacionin e burgut dr. O.Sh., ku pasi që ky i fundit e kishte kontaktuar dhe treguar për 

gjendjen e pacientit të cilën e kishte vlerësuar si urgjente, lidhur me këtë kishte njoftuar 

drejtorin dhe kishte nënshkruar raportin dhe kishte vendosur faksimilin e tij përkrah të dr. 

O.Sh., dhe ky dokument gjendet në faqe 3676 të materialit të prokurorisë, po ashtu udhëzimi 

tjetër i po të njëjtës datë i punuar po ashtu nga dr. O.Sh., që rekomandon se pacienti duhet të 

ketë kontrollon e radhës pas dy dite i bazuar në raportin specialistik të datës 09.09.2015, nga 

dr. A.B.1nga QKUK. Gjatë kontrollës që pacienti kishte në QKUK, në Repartin e 

Kardiologjisë, me datë 11.09.2015, pas diagnozës dhe terapisë nga dr. S.Gj., ka kërkuar që 

pacienti të ketë një kontrollë me datë 17.09.2015, ndërsa sa i përket raportit të datës 

18.09.2015, të cilit i referohet prokuroria, në atë raport nuk figuron as nënshkrimi dhe as 

faksimili i tij, që nënkupton se nuk a ka bërë raportin, i njëjti është shkruar dhe nënshkruar nga 

mjeku Sh.B.. Tëgjitha raportet të cilat i ka bërë dhe dërguar drejtorit, i ka nënshkruar dhe ka 

vendosur faksimilin dhe se për kërë nuk ka autorizuar askënd për raste të tilla. Udhëzimin për 

pacientin S.L. duke e shënuar si termin i humbur, nga data 17.09.2015, e ka bërë mjeku i cili ka 

qenë në detyrë dr. K.F., i cili ka shkruar udhëzimin dhe ka shënuar termin i humbur datë 

22.09.2015, në të cilin për shkak të harresës nuk e kishte vendosur faksimilin, për të cilin nga 

ana e tij kishte marrë vërejtje, mirëpo kurë kishte ardhur udhëzimi në drejtori, ata kanë thënë se 
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pacienti nuk mund të dërgohet në spital nëse nuk vendoset faksimili, pasi që kishte qenë 

prezent kishte vendosur faksimilin e tij, për çka e kishte njoftuar udhëheqësin e tij dr. M.Gj.. 

Përveç kësaj, i njëjti thekson se në asnjë moment pacienti L. nuk ka kërkuar nga ai ti bëjë 

ndonjë favor dhe se nuk i ka bërë presion, nuk ka pasur kurrë kontakt me ndonjë anëtar të 

familjes së tij e as avokat të tij, nuk ka zhvilluar me të ndonjë bisedë telefonike gjatë qëndrimit 

të tij në Dubravë. Në përfundim të fjalës përfundimtare, i njëjti kërkon nga gjykata që ta lirojë 

nga akuza.  

  Gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike në këtë çështje penale juridike, duke u 

bazuar në kuptim të dispozitave të nenit 7 dhe nenit 361 të KPPRK-së, bëri administrimin e 

provave materiale të propozuara nga Prokurori Special i PSRK-së, i cili përmes parashtresës së 

datës 28.02.2020, i ka propozuar gjykatës që lidhur me këtë çështje penale juridiket ë 

administrohen provat materiale si në vijim: 

 

Provat materiale të propozuara nga Prokurori i Shtetit i PSRK-së 

 

Dokumentet lidhur me arratisjen nga mbikëqyrja korrektuese 

Letër nga M.B. për Dr. C.Gj.,datë 25/07/2016 

Urdhri i Gjykatës Themelore Mitrovicë në rastin P 938/13,datë 16/01/2014 

Urdhri nga Gjykata Themelore Mitrovicë në rastin P 938/13date19/05/2014 

Transkriptet të ditarit të Shërbimit Korrektues18-19/05/20I4 

Deklarata e Sh. 19/07/2016, Prof.Asoc. Dr. D., 

Raport i oficerit nga M.N., datë20/05/2014 

Fletë-lëshimin për I.H., datë 20/05/2014 

Vërtetim për sekuestrim të përkohshëm të artikujve nga Policia e EULEX-it, datë15/07/2015 

Emaili nga Sh.H. për S.Z., dërguar me datë 20/05/2014, në ora   12:33 

Emmaili nga S.Z.për M.K., dërguar me datë 20/05/2014, 12:39 dhe 14:08, dërguar R.Q. 

Emmaili nga S.D.për S.Z., dërguar me datë 20/05/2014, ora 12:26 

Emmaili nga E.Th. për Sh.H. dhe H.K., dërguar me datë 20/05.2014, ora 13:56 

Emmaili nga Sh.H. për E.Th., dërguar me datë  20/05.2014, ora 13:58 

Emmaili nga Y.I. për F.A. dhe I.B., dërguar me datë 20/05/2014, ora 14:37 

Emmaili nga F.A. për Z.I. dhe I.B., dërguar me datë 20/05/2014, ora 14:44 

Emmaili nga E.Th. për Sh.H., dërguar me datë 20/05/2014, 15:17 

Top Channel, Arratisja e të burgosurve Drenica, datë 20/05/2014 

BalkanInsight, ish guerilët Kosovë arratisen nga Paraburgimi, datë 20/05/2014, 

Zëri,  Të arratisurit nuk ishin transferuar në Dubravë, datë 21/05/2014, 

Uebfaqja e Ministrisë së Drejtësisë 

Sqarim lidhur me ngjarjet e djeshme lidhur me transferimin e të 

paraburgosurve, datë 21/05/2014, 

Gazeta Express, Avokati, S.L. ta mbajë paraburgimin në Prishtinë, datë 20/05/2014, 

Kosova Express, Avokatja Gjinovci për S.L., është në QKUK, datë 20/05/2014, 

Indeksonline, Negociatat me S.L. vazhdojnë, datë 20/05/2014, 

Bota, tre anëtarët e Grupit Drenica u arratisën nga Spitali i Prishtinës, datë 20/05/2014, 

Vendim për transferimin e personit të dënuar S.J., nga Sh.H., datë 20/05/2014, 

Kërkesë për transferimin e të burgosurit për S.J., nga Z.I., datë 20/05/2014, 

Vendim për transferimin e personit të dënuar S.L., nga Sh.H., datë 20/05/2014, 

Kërkesë për transferimin e të burgosurit për S.L., nga Z.I., datë 20/05/2014, 

Vendim për transferimin e  personit të dënuar A.Z.n, nga Sh.H., datë 20/05/2014, 

Kërkesë për transferimin e të burgosurit për A.Z.n, nga Z.I., datë 20/05/2014, 

Vendim për transferimin e personit të dënuar S.G., nga   Sh.H., datë 20/05/2014, 
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Kërkesë për transferimin e të burgosurit për S.G.n, nga Z.I., datë 20/05/2014, 

Vendim për transferimin e personit të dënuar S.S.N nga Sh.H., date 20/05/2014 

Kërkesë për transferimin e të burgosurit për S.S.n, nga Z.I., datë 20/-5/2014, 

Vendim për transferimin e personit të dënuar I.H., nga Sh.H., datë 19/05/2014, 

Kërkesë për transferimin e të burgosurit per I.H., nga E.Th., datë 19/05/2014, 

Emmaili nga E.Th. për N.K., dërguar me datë 20/05/2014, 15:11, 
Emmaili nga E.Th., B.Sh., dërguar me datë 20/05/2014, 14:48 

Emmaili nga  E.Th. për R.Q. dhe A.A., dërguar me datë 

20/05/2014, 14:48, 

Emmaili  nga  E.Th.për R.Q. dhe A.A., dërguar me 20/05/2014, 14:21, 

Emmaili  nga N.K.për E.Th., dërguar me 20/05/2014, 14: 17 

Ditari   i   dhomës  operative   instaluar nga  Policia  e  Kosovës  në  QKUK  - spital  për ditët 

20/05/2014, Raport  Policor  nga  S.K., datë  19/06/2014, 

Urdhërarresti lëshuar për   S.L., datë 20/05/2014,  

Urdhërarresti     lëshuar për S.J., datë 20/05/2014,  

Emmaili nga E.Th., për R.H., dërguar me 20/05/2014, 14:20, 

Raport i ekzaminimit të vendit të ngjarjes nga E.G., datë 25/05/2014, 

Raport inforrnues lidhur me  arratisjen e tre personave nga QKUK-ja nga N.Xh., datë 

21/05/2014, 

Letër nga E.Th. për Sh.H.n, S.Z. dhe B.B., datë 21/05/2014, 

Memorandum Zyrtar nga A.V., datë 22/05/2014,  

Emmaili nga E.Th. për Sh.H.n, dërguar me 21/05/2014, 

Urdhërarresti kundër S.J., S.L. dhe I.H., në rastin P 938/13, lëshuar nga Gjykata 

Themelore e Mitrovicës, me 22/05/2014, 

Tërheqje e Letërrreshtimit kundër S.L., datë 23/05/2014, 

Tërheqje e  letërrreshtimit kundër S.J., datë 23/05/2014, 

Emmaili nga B.B. për M.K., dërguar me 23/05/201414:35 

Emmaili nga B.B. për M.K. dërguar me 23/05/2014, 06:27 

Emmaili nga Sh.H. për D.G., dërguar me 23/05/2014, 16:17 

Memorandum Zyrtar nga S.K., datë 09/06/2014, 

Urdhër nga Gjykata Themelore e Mitrovicës, datë 22/09/2015, 

Letër nga C.M. për S.Z., datë  07/10/2015,  

Forrnulari i vlerësimit të rrezikut të të burgosurve S.L., datë 21/ 10/2015,  

Letër nga S.Z.për C.M., datë 01/06/2016,  

Letër nga M.K. për E.Th., datë 01/12/2014,  

Letër nga M.K. për E.Th., datë 04/12/2014,  

Letër nga M.H. për E.Th., datë 23/05/2015,  

Letër nga G.M. për E.Th., datë 30/06/2015,   

Raport lidhur me pretendimet për arratisjen e të paraburgosurve nga spitali - repartet e QKUK-

së, datë 06/06/2014, 1780-1811 

Vendim nga Sh.H., datë 22/05/2014,  

Letër nga H.K. për E.Th., datë 28/07/2015,  

Vendim nga E.Th., datë 18/06/2014, 

Propozim nga Komisioni Disiplinor, datë 20/06/2014, 

Vendim nga Komisioni Disiplinor, datë 20/06/2014, 

Gazeta Tribuna, Denuar vetëm pak, ,datë 07/09/2014, 

Raport i Oficerit nga S.J., datë 20/08/2015, 

Propozim nga Komisioni Disiplinor, datë 20/06/2014, 

Vendim nga E.Th., datë 20/06/2014, 

Propozim nga Komisioni Disiplinor, datë 20/06/2014, 
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Vendim nga E.Th., datë 20/06/2014, 

Propozim nga Komisioni Disiplinor, datë 20/06/2014, 

Vendim nga E.Th., datë 20/06/2014, 

Vendim nga Sh.H., datë 22/07/2014, 

Vendim mbi urdhrin e paraburgimit në rastin P.938/13, nga Gjykata Themelore e 

Mitrovicës, datë 27/05/2015, 

Raport mjekësor nga S.Gj., datë 14/08/2015, 

Raport mjekësor nga S.Gj., datë 14/08/2015, 

Raport mjekësor nga N.Z., datë 18/08/2015, 

Emmaili nga Z.I. për F.A.,  dërguar me 19/08/2015, 13:16, 

Raport mjekësor nga S.Gj. datë 21/08/2015, 

Emmaili nga A.Sh. për D.S., dërguar me 25/08/2015, 10:22, 

Caktimii veturave për Njësinë e Shoqërimit të të Burgosurve, datë 21/08/2015, 

Qarkorja e Njësisë së Shoqërimit të të Burgosurve, datë 25/05/2016, 

Lista e Transportimit e Njësisë  së Shoqërimit të të Burgosurve, datë 21/08/2015, 

Lista e Transportimit e Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, datë 21/08/2015, 

Lista e Transportimit e Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, datë 01/09/2015, 

Lista e Detyrave të Njësisë së Shoqërimittë të Burgosurve, datë 21/08/2015, 

Ditari i Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, datë  14/08/2015, 

Ditari i shënimeve të Qendrës së Paraburgimit të Dubravës për lëvizjet e Grupit Drenica jashtë 

burgut, date 14/08/2015, 

Ditari i Njësisë Emergjente Kardiologjisë, datë 14/09/2015, 

Ditari i Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, datë 18/08/2015, 

Ditari i shënimeve të Qendrës së Paraburgimit të Dubravës për lëvizjet e Grupit Drenica jashtë 

burgut, date 18/08/2015, 

Ditari i Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, date 18/08/2015, 

Ditari i shënimeve të Qendrës së Paraburgimit të Dubravës për lëvizjet e Grupit Drenica jashtë 

burgut, date 21/08/2015, 

Ditari i Qendrës  së Paraburgimit të Dubravës, datë 21/08/2015, 

Orari i punës për Dubravë 27/07-27/08/2015, 

Kërkesë nga Z.I. për Njësinë për Shoqërirnin e të Burgosurve datë 20/08/2015, 

Ditari i Transportimit i Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, date 21/08/2015, 

Kërkesë për masa të fshehta, vezhgim me fotografi dhe video, monitorim i fshehtë i bisedave 

në vende publike për Gjykatën Themelore të Prishtinës datë 07/08/2015, 

Kërkesë për përgjimin e telekomunikimit duke përfshirë të dhënat IMEI dhe komunikimet me 

tekst mesazhe (SMS porosi) dhe regjistrim të thirrjeve telefonike per Gjykatën Themelore të 

Prishtinës, datë 07/08/2015, 

Urdhër për masa të fshehta, vëzhgim me fotografi dhe video, monitorim i fshehtë i bisedave në 

vende publike nga Gjykata Themelore e Prishtinës datë  12/08/2015,  

Urdhër përpergjimin e telekomunikimit duke përfshirë të dhënat IMEI dhe komunikimet me 

tekst mesazhe SMS porosi dhe regjistrimet e thirrjeve telefonike nga Gjykata Themelore e 

Prishtinës, date 12/08/2015, 

Raport policor nga Matti Raatikannen, datë 28/08/2015,   

Ditari i Qendrës së Paraburgimit të Dubravës datë 21/08/2015,   

Raport policor nga S.H., datë 14/04/2016 (bashkëngjitur me: 

transkriptet e përgjimeve ndërmjet19/08/2015-21/08/2015,  

Përgjimet ndërmjet 19/08/2015-21/08/2015, 

Lista e stafit të  Dubravës dhe ID-të dhe numrat e telefonit,  

lnformacionet e abonuesit për 044  850896, 

Raportpolicornga E.G., date 10/03/2016, 
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Harta google e rrugës nga Dubrava për në QKUK – spital, 

Përmbledhje e vëzhgimeve, date 21/08/2015, 

Harta e vëzhgimit në Prishtinë, date 21/08/2015, 

Akronimet e regjistrimit, 

Harta google e rrugës nga Dubrava për në QKUK – spital, 

Regjistrimet për numrin e telefonit ..., nga 20/08/2015-23/08/2015, 

Regjistrimet për nurnrin e telefonit ...,  nga 20/08/2015-22/09/2015, 

Lokacioni i kullës së qelisë për ..., datë 21/08/2015, 

Regjistrimet për numrine telefonit ... nga 19/08/2015- 

22/09/2015, 

Lokacioni i kullës së qelisë për ..., datë 21/08/2015, 

Regjistrimet për numrin e telefonit ..., nga 20/08/2015-22/09/2015, 

Regjistrimet për numrine telefonit ..., nga 20/08/2015-23/08/2015, 

Lokacioni i kullës së qelisë për ..., datë 21/08/2015, 

Emmaili nga D.S. për I.B., dërguar me  17/09/2015, 11:32, 

Emmaili nga I.D. për F.A., I.B. dhe A.Sh. dërguar me 17/09/2015, 10:58, 

Emmaili nga I.B. për I.D., dërguar me 17/09/2015, 11:48, 

Emmaili nga I.D. për F.A., I.B. dhe A.Sh., dërguar me  18/09/2015, 13:18, 

Emmaili I.D. për I.B., F.A. dhe A.Sh. dërguar me 21/09/2015, 15:00, 

Emmaili nga I.D. për F.A., I.B. dhe A.Sh. dërguar me  21/09/2015, 15:05, 

Kërkesa e Doktorit, datë 18/09/2015, 

Emmaili nga Dariusz Sielicki për I.B. dërguar me 22/09/2015, 10:13, 

Lista e transportit e Njësisë së Shoqërimit të të Burgosurve datë 22/09/2015, 

Raport mjekësor, datë 20/09/2015, 

Raport mjekësor, datë 19/09/2015, 

Ditari i shënirneve të Qendrës së Paraburgimit të Dubravës për levizjet e Grupit Drenica  jashtë  

burgut, datë 19/09/2015, 

Ditari i Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, datë 19/09/2015, 

Kërkesë e doktorit, datë 22/09/2015, 

Ditari i shenimeve të Qendrës së Paraburgimit të Dubravës për lëvizjet e Grupit Drenica jashtë 

burgut, date 22/09/2015, 

Lista e Detyrave të Njesisë së Shoqërimit të të Burgosurve, datë 22/09/2015, 

Ditari i Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, datë 22/09/2015, 

Ditarii Qendrës së Paraburgimit të Dubravës, datë 22/09/2015, 

Orari i punës për Qendrën e Paraburgimit e Dubravës, date 21/09/-18/10/2015, 

Raport policor nga  E.G.,  date 22/09/2015, 

Raport policor nga M.N., datë 22/09/2015, 

Kallëzim Penal nga E.G., datë  15/03/2016, 

Pergjimet ndërmjet 17/09/2015, 

Lokacionet e kullës së qelisë për S.L., datë 22/09/2015, 

Regjistrimet për Y.B., datë 21/09/-22/09/2015, 

Lokacionet e kullës së qelisë për Y.B., datë 22/09/2015, 

Regjistrimet për Xh.Z., datë 21/09/-22/09/2015, 

Lokacionet e kullës së qelisë për Xh.Z., datë 22/09/2015, 

Regjistrimet për G.A., datë 21/09/-22/09/2015, 

Regjistrimet për numrin e telefonit ..., datë 21/09/-22/09/2015, 

Përmbledhje e vëzhgimeve, datë22/09/2015, 

4 foto te objekteve të QKUK-së - spitalit, Prishtinë 

Raport policor nga A.H., 22/09/2015, 

Raport policor nga B.B., datë 22/09/2015, 
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Emmaili nga H.M. për Alfa Kontroll, dërguar me 22/09/2015, 18:18, 

Raport policor nga R.S., datë 22/09/2015, 

Qendra për komunikime operative, Ditari i aktiviteteve ditore, datë 22/09/2015, 

Vendim lidhur me G.A. nga I.D., datë 22/09/2015, 

Vendim lidhur me Xh.Z. nga I.D., datë 22/09/2015, 

Vendim lidhur me Y.B. nga I.D., datë 22/09/2015, 

Kërkesa për transportim të S.L. nga I.D., datë 22/09/2015, 

Kërkesë nga H.S. për G.A. të paraqitet para Bordit Disiplinor, datë 02/10/2015, 

Kërkesë nga H.S. për Y.B. të paraqitet para Bordit Disiplinor, datë 02/10/2015, 

Kërkesë nga H.S. për Xh.Z. të paraqitet para Bordit Disiplinor, datë 02/10/2015, 

Procesverbali nga Bordi Disiplinor për G.A., datë 15/02/2016, 

Procesverbali nga Bordi Disiplinor për Y.B.n,  datë 15/02/2016, 

Procesverbali nga Bordi Disiplinor për Xh.Z., datë  15/02/2016, 

Vendim në lidhje me Xh.Z. nga I.D., datë 03/05/2016, 

Vendim në lidhje meY.B.n nga I.D., datë 03/05/2016, 

Vendim në lidhje me G.A., nga I.D., datë 03/05/2016, 

Urdhri i prokurorit për  arrestim dhe paraburgim lidhur me S.L., datë 22/09/2015, 

Dokumentacioni për arrestim dhe paraburgim për S.L., datë 22/09/2015, 

Dokumentacioni për arrestim dhe paraburgim për Y.B.n, datë 23/09/2015, 

Urdhër i prokurorit për arrestim dhe paraburgim lidhur me Xh.Z.,  G.A. dhe Y.B.n, datë 

23/09/2015, 

Dokumentacioni për arrestim dhe paraburgim për G.A., datë 23/09/2015, 

Raport i njoftimit për arrest lidhur me Xh.Z., datë 23/09/2015, 

Thirrjet për M.L.1, 

Urdhri  iprokurorit për arrestim dhe paraburgim lidhur me Xh.Z., G.A. dhe Y.B., datë 

23/09/2015, 

Dokument lidhur me Xh.Z., 

Kontrata e punës për I.D., datë  01/09/2015, 

Raporti përfundimtar i SHKK-së mbi incidentin që ka ndodhur me 22/09/2015, datë 

25/09/2015, 

Ditari i Qendrës së Paraburgimit të Dubravës datë 01/12/2014-25/09/2015, 

Kërkesë për sekuestrimin e përkohshëm dhe bastisje për telefon mobil, datë 08/03/2016,  

Urdhër nga Gjykata Themelore e Prishtinës, datë 15/03/2016,  

Raporti i  ekzaminimit të dëshrnisë, datë 24/03/2016,  

Emmaili nga I.D. për H.K., dërguar me 22/09/2015, 22:55, 

Emmaili nga I.B. për I.D. dërguar me 22/09/2015, 01:22, 

Emmail nga I.K. për R.S., I.D., Sh.S., S.G., A.B., H.S., Z.I., N.Th., M.Sh. dhe O.Z., dërguar 

me 25/07/2016, 11:39, 

Emmaili nga I.K. për R.S., I.D., O.Z., N.H. dhe M.A., 

Letër nga E.Th. për R.M. (bashkëngjitur me: Vendimi i transferimit për I.H., date 

19/05/2014, 

Emmaili nga Z.I. për E.Th., dërguar me 03/07/2015, 17:59, 

Emmaili nga E.Th. për Z.I., dërguar me 13/07/2015, 13:14, 

Emmaili nga B.B. për E.Th., dërguar me 13/05/2013, 19:45, 

Vendim për Burgun e Sigurisë së Lartë në Podujevë nga H.K., 

LETËR NGA Z.I. për E.Th., datë 02/06/2-14, 

Dokumenti i dorëzimit nga E.Th., datë 11/06/2014, 

Letër nga C.M.;czuk për B.S., date  01/04/2015, 

Dokumentacioni mjekësor lidhur me S.L. nga Qendra e Paraburgimit në Dubravë dhe QKUK – 

Spitali, për periudhën 01/01/2015 – 31.01/2016, 
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Dokumentacioni mjekësor lidhur me S.L. nga Qendra e Paraburgimit në Dubravë dhe QKUK – 

Spitali, për periudhën 01/01/2013 – 31/12/2014. 

 

 

Dëshmitari A.Sh., polic i Stacionit Policor Jugu i cili në pytjen e prokurorit deklaron:   

Me dt. 02.04.2014 kam qenë në punë dhe pas marrjes së një iformate nga QKUK se disa 

persona janë vedosur para një reparti, dyshimi ynë ka qenë sa mos ishin pjesëtar tëlëvizjes e që 

dotë pengonin inagurimin e repartit. Unë si mbikëqyrës i njësive patrolluese jam detyruar të 

dalë në vedin e  ngjarjes se për të parë se çfarë kishte ndodhur. Me mua ka qenë zyrtari A.K.  

tjetër nuk më kujtohet. Në mometin kur kemi ardhur në QKUK kemi vërejtur disa persona në 

numër prej 40 personave dhe nuk kanëqenë bashkë, kanë qenë në grupe. Fillimish kemi 

kontaktuar me një pjesëtar të sigurimit të spitalit dhe i njëjti na ka njoftuar  lidhur me thirrjen e 

bërë  në nr.192 dhe kemi verifikuar qëllimin e thirrjes.Se në QKUK dotë bëhet inagurimi i një 

reparti dhe unë për këtë informacion kam njoftuar bazën, pasi për inaugurimin e këtij reparti 

kishte figura publike. Unë kam  biseduar edhe me B.B.1për të cilin kemi marrë imformacione 

se pse ekziston grumbullimi i njerëzve  në grupe, mirëpo pasi ne qëndronim në Oborrin e 

QKUK-së kam marrë informata  nga komadanti i Stacionit Policor Jugu B.B., se ekzistojnë  

informacione  nëpërmjet  mjeteve të informimit se ka të bëjë me S.L..Nga stafi mjekësor kemi 

marrë iformacione se L. gjedet brenda dhe ka disa vizita mjekësore dhe brenda ka disa 

familjarë.Unë kam iformuar  zingjirin komandues dhe është pritur të vinë njësitet relevante. 

Unë kam qëndruar edhe për pak kohë dhe më është caktuar  një detyrë e re.Në pyetjen e 

prokurores se a ka qenë dera mbyllur apo e hapur?, deshmitari eshtë pergjigjur se ka qenë e 

mbyllur se i kemi besuar gadianit, dhe i njëjti çka na ka deklaruar ne kemi njoftuar zingjirin 

komandues, dhe pasi që ne për herë të dytë kemi shkuar tek dhoma e L. dhe kemi hyrë brenda 

aty kemi parë dy femra me siguri familjar tëL., ne e kemi pyetur për S. dhe përgjigja e tyre 

ishte se i njëjti i ka disa kontrolla mjekësore.Në këtë kontroll sipërfaqësore konstatuam se S. 

nuk ishte aty.Personat që kam takuar janë sjellë shumë mirë. Në pyetjen e mbrojtësit S.L. av. 

Arton Qerkini,  ju deklaruat se jeni futur në dhomën e S.L. a keni pasur urdhëresë nga gjykata? 

Dëshmitari përgjigjet se nuk ka pasur urdhër nga gjykata por të njëjtin e ka marrë nga zingjiri 

komandues dhe nuk jam në dijeni se a ka pasur urdhër retroaktiv.  Në pyetjen e ktgj se: gjatë 

punës suaj a keni pasur pengesë? Dëshmitari deklaron se gjatë punës tonë nuk kemi pasur 

pengesa as brenda objektit dhe as në oborrin e QKUK-së. 

 

Dëshmitari A.K., në deklaratën e tij ndër të tjera deklaroi se: unë punojë nëPolicinë e 

Kosovës, polic kufitar, ndërsa në vitin 2014, në Stacionin Policor Jugun ë Prishtinë, si zyrtar 

patrollues, ndërsa epror i imi ka qenë A.Sh..Ne kemi   intervenuar fillimisht marrjen e ndonjë 

informatë sipas zingjirit komandues në verifikimin e një informate, se informata  ka qenë 

fillimisht ekzistimi i një proteste që ka qenë në QKUK  para repartit të Internosnga pjesëtarët e 

levizjes .... Kur kemi shkuar në vendin e ngjarjes kemi parë grupe personash, pasi që togeri ka 

biseduar nga dikush nga zingjiri komandues se qëllimi i grumbullimit të këtyre personave 

është pengimi i dërgimit të S.L. në Burgun e Mitrovicës, unë nuk kam biseduar me askend. 

Pastaj unë kam qëndruar në distancë dhe kemi shkuar ti kontrollojmë personat e caktuar, unë 

kam qenë në repartin e Krurgjisë Plastike dhe Repartin Infektiv, ku kemi takuar një 

polic/gardian ku  nuk ka qenë fillimisht mjaftë bashkëpunues. Ne pytjen e prokurores, pse 

skaqenëbashkëpunues? dëshmitari përgjigjet se i njëtikur e kemi pyetur se a është pacienti në 

dhomë? I njëjti ka thënë se, ai ështëbrenda, dhe ne kurëkemi dashtë tëhyjmë,i njëjti nuk na ka 

lejuar me arsyetimin se nuk keni urdhër dhe behet fjalë për repartin e kardiologjisë. Në atë rast 

togeri ka kontatuar me komandatin pastaj eshtë dhënë urdhër që të hyhet brenda, pastaj togeri 

ka hyrëbrenda une jo  dhe i njëjti ka verifikuar  dhe nuk kishte njeri brenda.Pasi ka raportuar 

togeri mbi gjendjen, ka ardhurkomandanti i stacionit policor B.B., ne kemi shkuar në reparte 
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tjera për verifikimin e personave, unë personalisht nuk e kam parë S.L. dhe në kryerjen e 

detyrave tona nuk na ka penguar askush. 

 

Dëshmitari A.P., në deklaratën e tij thekson se:se mbetet pranë deklaratës që ka dhënë 

e datës 22.04.2015, dhe në vitin 2014 kam punuar Zyrtar Kontrollues. Ditën kritike ne kemi 

qenë patrullë në bregun e D. ku kemi pranuar thirrje  për një protestëbrenda QKUK-së, ku më 

pas ne kemi pasur informacione qëështë protestë e Lëvizjes Vetëvendosje. Udhëheqës i 

patrullës ka qenë A.Sh.  dhe kemi shkuar te hyrja e emergjencës, ku jemi drejtuar te shkojmë 

tek dhoma e S.L.  sepse dyshohej se është arratisur. Togeri im ka biseduar me gardianin dhe 

kurë e ka pyetur se a eshtë gjithëçkanë rregull? I njëjti është pergjigjur se: po gjithëçka në 

rregull.Pasi që kemi marrë udhër naështë dashtë me hy brenda në dhomë për verifikimin se a 

gjindet S.L. në dhomën e tij, udhëheqësi im ka hyrë brenda  dhe unë kam qëndruar tedera dhe 

brenda kishin qenë dy gra,  pastaj kemi qëndruar në koridor dhe kemi përcjellur situatën dhe 

nuk kemi pasur ndonjë urdhër prej gjykate për të hyrëbrenda objektit të QKUK-së.. 

 

Deshmitari B.B., në deklaratën e tij ndër të tjera ka deklaruar se: unë  kam dhënë një 

deklaratë me datë 12.12.2014, dhe kam bërë një raport të cilin ia kam adresuar prokurorit  

Ratell  për rastin se ka ekzistuar dyshimi  i arratisjes sëtëparaburgosrve nga QKUK-ja, se si 

jam përfshirë në këtë rast pas një thirrje  nga dispeqeri  se në QKUK  ka protestënë klinikën 

interne, ku bëhej përurimi i një reparti.Unë kam kerkuar nga disa polic që të shkojnë dhe të 

shiqojnë se si është gjendja.Ka shkuar togeri A.Sh., ku i njëjti mëka treguar se nuk bëhej fjalë 

për për lëvizjen ... e as pengimin e përurimit të objektit, por janë disa qytetar të tubuar se ata 

kanë dëgjuar se po trasferojnë në burgun e Mitrovicës S.L., I.H.dhe S.J., unë kam njoftuar  

eprorët dhe kam shkuar të verifikojë se a janënëQKUK, dhe pasi që kam biseduar me togerin, 

jam njoftuar se të njëjtit nuk janë në dhomat e tyre ne kemi vërejtur në menyrë vizuele se S. 

nuk gjedej në dhomën e tyre dhe kam rapotuar se nuk gjedet në dhomë, pastaj jemi shkuar në 

klinikën infektive ku ka qenëi shtrirëI.H. dhe i njëjti nuk ka qenë aty.Në pytjen e av. Arton 

Qerkini se a keni pasur urdhër për bastisje nga gjykata? I njëjti pergjigjet se ne nuk kemi bërë 

bastisje dhe nuk kemi pasur urdhër nga gjykata, ndërsa nga dhoma e S. të njëtit i kanë dërguar  

në burgun e Dubravës, në mometin kurka ardhur prokurori Xhonatan Ratell, gjithçka ka qenë 

nën komandën e tij 

. 

Deshmitari F.A.,në deshminë e tij të dhënë me datë 20.05.2014, ndër të tjera ka 

deklaruar se: pas orës 13:00, së bashku me rreshter M.C.n  dhe V.Z.,  ka dalë komandanti B.B., 

i cili ka kërkuar nga ne që të asistojmë me njërast dhe na ka njoftuar se duhet tëshkojnë në 

QKUK për verifikimin e një rasti të arratisjes,ku ne së bashku kemi shkuar të verifikojmë se a 

gjenden në dhomat e tyre S.L., I.H. dhe S.J., pasi kemi verifikuar se nuk gjedeshin në dhomat e 

tyre dhe pas ardhjes së zyrtarve tjerë policor dhe ptokurori  ështëinformuar, dhoma e Incidentit  

ku unë nuk jam marrë mëtepër me këtëçështje. 

 

Dëshmitari  M.C., në deklaratën e tij ndër të tjera ka deklaruar se: qendrojë pran 

deklaratës sëdhënë me dt. 20.06.2014. Ne me komadantin e Stacionit Policor Jugu B.B., jemi 

ardhur në QKUK dhe i njëjti na njoftoi mbi arsyen e ardhjes se disa të paraburgosur ekziston 

dyshimi se janë arratisur nga QKUK.Në oborrin QKUK-së togeri A. ka njoftuar Komadantin 

pasi që vërtetuam se nuk ështëaskish në dhomat e tyre, pastaj janë mbajtur disa takime,  ka 

qenëProkurori, kurse si nderlidhës ka qenë M.L.,  portë njëjtit kanë qenë komunikues. 

 

Deshmitarja N.B.,  e në deklaratën e saj ndër të tjera ka deklaruar se në maj të vitit 

2014 kam punuar në zyren e kontrollit në Qendrën eParaburgimit në Prishtinë dhe me datë nuk 

më kujtohet por kam kontaktuar me B.D.n i cili e ka kërkuar drejtorin,  po i njëjti nuk ka qenë 
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aty por ka qenëzëvendës drejtoresha  dhe të njëtës i kam dhënë telefonin, unë kam vazhduar në 

zyren time porkam dëgjuar njëbisedë me zë të lartë, unë nuk e kam ditur arsyen e thirrjes 

telefonike por më vonë e kam kuptuar. 

Deshmitarja S.N., në deklaratën e saj ndër të tjera ka deklaruar se: në vitin 2014 kam 

qenë shefe e repartit F, të njësisë Infektive dhe roli im ishte përkujdesja ndaj të sëmuarve. Në 

ora 13:00 të dt. 20.05.2014, pacientiështë kontrolluar nga mjeku  në mometin kur nuk ka qenë 

në dhomë me kanë thirrë mua si shefe se ai nuk është në dhomë por ka ikur sepse i  njëjti ka 

qenë nën përkujdesjen e policisë,unë kam dëgjuar prej kolegve se QKUK-ja ka pasur protesta 

dhe tëgjithëtëparabugosurit kanë ikur  dhe këto i kam dëgjuar nga mediat. 

 

Deshmitari  A.K., në dëshminë e tij ndër të tjera deklaron se: unë jam i punësuar në 

Shërbimin Korrektus tëKosovës, pozita ime zyrtar mbikëqyrës unë  në ditën kritike nuk kam 

qenë në punë kam qenë në pushim, ndërsa në mungesë time më ka zëvendësuar A.K. i cili ka 

qenë atë ditë në detyrë. Drejtori bënë caktimin e orarit mirëpo bashkëme të hartimin e orarit 

merrë pjesë edhe udhëeqësi i personelit. Unë nuk e di kush ka qenë oficeri korrektues në këtë 

periudhë në QKUK, dhe sa unë jam në dijeni se për ruajtjen e një të paraburgosuri  në QKUK  

duhet të jenë më së paku dy oficer korrrektues.Nëse dikush nga oficerët ka pengesa në punë ai 

duhet ti shënojë në fletoren dheta njoftojëdhomën e kontrrolllit, ndërsa për rastin e arratisjes 

nga QKUK unë jam njoftuar nga mediat. 

 

Deshmitari  A.K.1, ndë deklaratën e tij ndër të tjera ka deklaruar se: me dt. 

20.05.2014, mua më kujtohet se kam qenë në punë dhe në mometin që kemi marrë lajmin për 

arratisjen e të paraburgosurve nga QKUK, menjëherë kemi marrë masa në ndërprejen e 

aktiviteteve, vizitave, shetitjeve  dhe kjo është per çështje sigurie. Në pytjen e prokurorit, 

dëshmitari përgjigjet se dërgimi itëparaburgosurve në spital pa urdhër të gjykatës vetëm është 

rast shumë urgjent kur ështënëpytje jeta e të paraburgosurit por duhet të lajmërohet gjykata . 

Oficeri korretues i cili ështëi armatosur nuk mund të qëndrojënë dhomën ku gjendet i 

paraburgosi i shtrirë, nuk lejohen vizita familjare. 

 

Deshmitarja B.S., në deklaratën e saj ndër të tjera ka deklaruar se: unë  nga muaji maj 

i vitit 2011, kam punuar si zëvendës Drejtoreshë e Qendrës sëParaburgimit në Prishtinë, pasi 

që unë isha në pushim të lindjes  nga maji 2013 deri në maj të vitit 2014, dhe me tu kthyer nga 

pushimi i lindjes, kjo ka qenë java e parë e punës sime. Unë nuk e kam ditur se cilët oficer 

kanë qenë në detyrë pasi plani ishte hartuar më herët, unë vetëm jamnjoftuar përms telefonit  

nga oficeri korrektus B.D. dhekam marrë B. në telefon dhe i njëjti përmes telefonit mëka 

treguar se nuk e ka të paraburgosurin I.H.  dhe unë i thash shiqo se ska ku me shku, ai tha se 

janë disa shkallë emergjente dhe mundet përmes tyre të largohet,dhe i njëjti më njoftoi se janë 

një turmë e madhe njerëzve dhe se disa herë kam njoftuar  kërkuar në telefon drejtorin E.Th., 

pastaj kam biseduar me drejtorin E.Th. të cilin e njoftova për rastin dhe i njëjti më tha se jam 

në dijeni. 

 

Deshmitarja  Z.I.,  zevendës drejtoreshë e Qendrës së paraburgimit në Pejë, e cila në 

deklaratën e saj ka thënë se unë kam dhënë një deklaratë në cilësinë e dëshmitares, kam 

ushtruar detyrën edhe si zëvendës drejtoreshë nëQendrën e Paraburgimit në Dubravë, të 

parabugosurit S.L. dhe  S.J. kanë qenë  në Qendrën e Paraburgimit në Dubravë, ndërsa nga 1 

janari 2014 janë vendosur në QKUK Prishtinë. Pasi që mjeku i Qendrës së Paraburgimit 

vlerëson se i njëjti duhet të shkojë për vizitë në QKUK, ku mjekët specialist vedosin per 

gjendjen e tij. Për shkuarje nëspital nevojitet urdhri i  gjyqtarit.Transferi i të paraburgosurve 

prej një qendre paraburgimit në qendrën tjetër bëhet vetëm për shkaqe sigurie, nëse i 

paraburgosri është në rrezik nga të paraburgosurve tjerë,Urdhin për transfer e bënë Gjyqtari, ne 
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jemi të obliguar të zbatojmë urdhrin për transfer.Sa i përket arsyes së urdhëresës, nuk po më 

kujtohet, mirëpo është urdhruar qëtëparaburgosurit të dërgohen në Burgun e Mitrovicës së 

Veriut. Eprori im kaqenë Sh.H. dhe zëvendës drejtori për siguri.  Në pyetjen e av. Artan 

Qerkini, deshmitarja deklaron se ne  nuk kemi pasur mundësi  vlerësimin e sigurisë, në këtë 

rast ne kemi pasur obligim zbatimin e urdhrit të gjyqtarit. Kategorizimi i të parabugosurve 

ekziston rregullore mbi kategorizimin e të paraburgosurve ku pas një hulumtimi paraprak 

lidhur me sjelljet e të paraburgosrit  dhe marrjen e raporteve të ndryshme  ku ekziston një 

panel iveçanti i cili vendosë mbi kategorizimin e të paraburgosurve. Njësiti i  transportit 

ështënëkompetencë të drejtorisë qendrore dhe përgjigjet zëvendës Drejtorit për Siguri,ku 

Qendra e Pararburgimit në Dubravë ka Koordinatorin, ku selia saj është në Lipjan   Pra njësia e 

transportit Dubravëi përgjigjet njësisësëtransportit në Lipjan, njësia Lipjan i përgjigjet 

Drejtorisë Qendrore. Nëse njëi paraburgosur nga Qendra eParaburgimit në Dubravëbartet në 

QKUK, atëherë Drejtoria e Përgjithshme kërkon nga Drejtori i Qendrë sëParaburgimit 

Prishtinë për të caktuar zyrtar personel për Sigurimin e të Paraburgosurve,ndërsa në rastin 

konkret për tëparaburgosurit S.L. dhe S.J.uk ka pasur fletëlëshim nga spitali. 

 

Dëshmitari S.Z.,në deklaratën e tij ndër të tjera deklaroi se: në vitin 2014, kam punuar 

zëvendës Drejtor për siguri në Shërbimin Korrektues të Kosovës, vet koncepti siguri 

nënkupton që të bëhet sigurimi itëgjitha qendrave  korrrektuese neKosovë, ndërsa sa i përket 

S.L. dhe S.J., gjatë periudhës së vitit 2014, nuk kanë qenë të kategorizuar. Për rastin e spitalit  

kemi marrë një urdhëresë për ku brendia e këtij urdhri ka qenë që të zbatohet menjeherë. Pas 

marrjessë urdhrit, ne me drejtorin kemi filluar zbatimin e tij e jo kundërshtimin e këtij urdhri 

por kemi kërkuar kushte për të. Në procesverbalin e dt. 05.12.2019, Burgu iMitrovicës, pas 

shpalljes së pavarësisë nuk ka pasur të punësuar shqiptar, oficer korrektus dhe dërgimi 

itëparaburgosurve në atë qendër paraburgimi nuk ka pasur siguri.Pas marrjes së informacionit 

se tëparaburgosurit janë barikaduar në QKUK, na ka ftuar prokurori i EULEX-it Xh.R., mua, 

Ministrin e Drejtësisë H.K.. I njëjtikërkoi qëpolicia të largohen nga vendi i ngjarjes, sedo të 

bisedojë me tëparaburgosurit e barikaduar, dhe gjyqtari iEULEX-it ta ndërrojë vendimin 

qëmos ti dërgojë në burgun e Mitrovicës  por ti dërgojë aty ku kanë qenë më parë. 

 

Dëshmitari R.Q., në deklaratën e tij ndër të tjera ka deklaruar se: unë punojë në 

Policinë e Kosovës, në vitin 2013 kam ushtruar detyrën e Drejtorit Operativ  në Policinë e 

Kosovës. Fillimisht kurëka ndodhur rasti unë kam qenë në Mitrovicë në takim për përgatitjet 

për aspektin e sigurisë për mbajtjen e seancave gjyqësore, ku fjalën kryesore e kapasur gjyqtari 

iEU:EX-it Darius. Unë kam marrë njoftimin se zoti L. dhe të tjerët  janë arratisur nga QKUK  

dhe unë e kam njoftuar kryesuesin e takimit dhe pas pak është ndërprerë takimi  dhe secili ka 

shkuar në detyrat e veta . Unë e kam thirrëzëvendës kemi formuar dhomën komunikuse me 

tëcilën menaxhohet incidenti. Në rrugë për Prishtinë kam kontaktuar kolegët nga Sëerbimi 

Korrektues iKosovës S.Z., kui njëjti më ka informuar se nuk janë në dhomat ku kanë qenë të 

shtrirë. Drejtori A.A.  ka kontaktuar me komandantin e Stacionit Policor Jugu B.B., ti dërgojë 

polic dhe verifikojë se a është e vërtetëapo jo. Nekemi pasur shumë kontakte me prokurorin 

Xh.R. i cili më ka thirrë dhe më ka pyetur për situatën dhe nga ky momet  ka kërkuar prej meje 

që të veprojë në bazë të udhëzimeve të prokurorit të Eulex-it.Unë kam bisedur me telefon  me 

djalin e S.L.M.L.1  dhe kërkesa kaqenë që të paraburgosurit të shkojnë me avokatët e tyre te 

prokuroi  EU:EX-it, sepse i njëjti ka dhënë garacion për një të mirëtë mundshme.Situataështë 

stabilizuar kur tëpadehurit veçanërisht S.L.,është paraqitur para prokurorit, pasi që qytetartt 

kanë shprehur nje paknaqësi lidhur me dërgimin e zotit L. në Burgun e Mitrovicës, ndërsa sa i 

përket drejtorin Rajonal të Prishtinës A.A..Nëbazëtëstandardeve gjendjes së sigurisë në 

Mitrovicën e Veriut si jo e mirë e sidomos jashtë kur ne jemi përballur shpesh ku janë mbajtur 

aktivitete kundër sistemit tonë. 
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Dëshmitari A.A., në dëshminë e tij deklaron se jam pjesëtar  policisë së Kosovës nga 

viti  1999, ndërsa në vitin 2014 kam qenëzëvendës drejtor Policisë për Regjionin e Prishtinës, 

sa i përket të akuzuarit S.L. unë kam dhënë deklaratë   në vitin 2014  dhe qëndroj pranë saj. 

Informatat për këtë çështjei kemi pasur se një grup njerëzish po pengojnë inagurimin e një 

reparti në QKUK,dhe kur kanëarritur patrullat e policisë kanë parë se bëhet fjalë për një grup 

njerëzish që kundërshtojnë vedimin e gjykatës për trasferimin e S.L. nëQendrën e Paraburgimit 

në Mitrovicë,dhe ketë e kemi kuptuar nga komadanti  i Sacionit Policor Jugu B.B..Pastaj kanë 

shkruar portalet se personat e apostrofuar mund të jenëlarguar  nga QKUK dhe kemi dërguar 

komadatin e Stacionit Policor jugu për të kofirmuar se janë të sakta këto të dhëna, nga 

komandanti kemi marrë informata se numri i protestuesve është deri 50 persona dhe qëndronin 

para derës se S.L..Menjëherë ne kemi aktivizuarUnaza e Qeliktë, është ajo formë që aplikohet 

në polici në raste specifike, ku njoftohet edhe policia  kufitare.Ne kemi kontaktuar me një 

avokat ku thekson se zoti L. është duke marrë infuzion  dhe unë as nuk mund ta pohojë e asta 

mohoj.Në dhomën komanduese që ka ardhë me biseduar njëri nga anëtarët e familjes L. ishte 

djali S. M.L.me avokat  si dhe preset në takim ka qenë prokurori iEULEX-it Xh.R. fillimisht 

gjatë takimit që kishim me prokurorin, avokatin dhe Mërgimin, prokurori ka kërkuar nga 

policija most e ndërrmerrë ndonjë veprim pa kordinim me të. Pra me dt. 22.05.2014, pasi 

qëështë ndërruar vendimi i gjytarit,  masa protestuse u largua  dhe patrulla e policisë ka marrë 

personat e dyshuar dhe këta persona gjeden në QKUK dhe dorëzuan në burgun e Dubravës në 

pytjen e av. Tahir Rrecaj dëshmitari përgjigjet se me operacionin Unaza e Qeliktë, nuk ka 

rezultuar me arrretimin e të paraburgosurve. 

 

Dëshmitari I.K., i cili në pytjen e prokurorit deklaron  se unë kam dhënë një deklaratë 

para prokurorit dhe qëndrojë pranë saj. Unë punojënëshërbimin korrektues tëKosovës nga viti 

2000, ndërsa pozitën e udhëheqësit operativ nga viti 2011, sa ipërketë transferit të burgosurve 

prej një vendi në vedin tjetër rregullohen me rregullore tëbrendshme, të gjithë të 

paraburgosurve që gjykata shqipton dënim mbi 15 vjet ata dërgojmë në Burgun e Sigurisësë 

lartë, ndërsa pjesa tjetër nën 15 vite në burgun e Dubravës,anjëherë nuk ka ardhur ndonjë 

vedim i gjykatës  se ku dërgohen të paraburgosurit pa u konsultu me neve. Transferi i të 

paraburgosurve mund të bëhet vetëm nëse raportohet se ështëi rrrezikuar në atë qendër, ndërsa 

sa i përket Qendrës saë Paraburgimit Mitrovicë kishte shqetësime sidomos drejtori i burgut 

M.R. për shkak të sigurisë së brendshme e sidomos sigurisë sëjashtme  ne kemi kerkuar siguri 

dhe EULEX-i si të qëndrojë  përballë burgut,  trasportin e familjarëve,  po nuk kemi marrë as 

një pergjegje. Rasti ka ndodhur shumë shpejtë,  janë mbajtur takime të shumta  nuk janë 

plotësuar kushtet për transferimin e tyre  pasi nuk kemi mundur të sigurojmë personat.Në 

pytjen e anëtarit të trupit gjykus  se nga kush ka ardhur kërkesa për trasferimin e në burgun e 

Mitrovicës dëshmitari përgjigje se nuk e di. 

 

Dëshmitari B.B., në deklaratën e tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, ndër të tjera ka 

deklaruar se:unë kam dhënë një deklaratë në viti 2015, dhe mbetem pranë asaj deklarate, në 

pyetjen e prokurores i njëjti përgjigjet se në vitin 2014 ka mbajtur detyrën e udhëheqësit prr 

siguri në drejtorin e përgjithshme të Shërbimit Korrektues të Kosovës, sa i përket kontakteve 

me familjar nga ana e paraburgosurve  gjithë herë marrin leje nga gjykata  dhe pas kofirmimit 

nga gjykata janë kabinat ku mund tëshërbehen me telefon, ndërsa për të dënuar është 

kompetencëe Shëbimit Korrektues  për dhënien e lejeve për komunikim me telefon, nëse ka 

pasur shkelje të rregulllave nga i paraburgosuri  jemi njoftuar si instutucion,ndërsa sa përket 

S.L. nuk më kujtohet a kemi marrë ndonjë raport të tillë. Ndërsa sa i përket incidentit të vitit 

2014 në spitalin e Prishtinës unë jam njoftuar nga Komadanti i Stacionit Policor Jugu B.B., ai 

më ka pyetur se çka është duke ndodhur, trasferin  në QKUK unëi kam thënë duke dipor dotë 
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pyes eprorët e mijë dhe do të njoftojë.Kam pyetur S.Z. dhe i njëjti mëtha nuk kemi asnjë 

planifikim për transfer, ndërsa pas dy orëve veç ka ndryshuar gjendja  se stafi jonë nuk ka 

kontroll mbi të paraburgosurit, dhe me kujtohet se me njërin kam kontaktuar ka qenë B.D..Unë 

e kam pyetur seku je? I njëjti me përgjigje se jam në repart por nuk e kam të paraburgosrin. Sa 

i përket numrit të gardianve së paku duhet ekzistojnë dy guardian për një të paraburgosur, dhe 

nuk e di arsyen pse është dërguar vetëm një oficer korrektues, por një ndër faktorët ka qenë 

mungesa e stafit dhe mungesë e stafit nuk kemi mundur me derguar oficer korrektues më tepër. 

Mirëpo vlenë të theksohet se këta tëparaburgosur nuk kanë qenë të kategorizuar. Në pyetjen e 

tëakuzuarit E.Th.,   dëshmitari deklaron se nëse i paraburgosuri vjen nga Dubrava në spital 

tëPrishtinës ka qenë detyrë e drejtorisë përgjithshme të kerkojë nga Qendra e Paraburgimit 

Prishtinë të dërgojnë gardian për sigurimin e të parabugosrit. Në pyetjen e krytarit të trupit 

gjykues se  a mund ta spjegoni çështjen e sigurisënë Burgun e Mitrovicës? dëshmitari deklaron 

se  pas shpalljes së pavarësisë ka pas rrebelim tëstrukturave paralele, është tërhequr stafi 

shqiptar  dhe kur është lëshuar urdhëresa gjykatës për transfer, gjendja e sigurisë ka qenë 

shumëe brishtë dhe zbatimi i urdhëresës dotë ishte shumë e rrezikshme për të paraburgosurit 

dhe familjarët e tyre. 

 

Dëshmitari M.R., në deklaratën e tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor në pyetjen e 

prokurorit deklaron se ju keni dhënë deklarata  me dt 19.07.2016 dhe pasi të njëjtit nuk i 

kujtohet për dhënien e deklaratës dhe pas njoftimit të kryetarit të trupit gjykues  andaj 

dëshmitari deklaron se i kujtohet, pastaj prokuroja  ia ofron një kopje tëdeklaratës në shiqim 

duke verifikuar nënshkrimin e tij, deklaron se është i tij.Dëshmitari deklaron se ka punuar në 

Burgun e Mitrovicës nga periudha e vitit 2005/2015.Sa i përket çështjes së sigurisë sa unë kam 

qenë drejtor i Burgut në vitin 2008,nuk ka pasur të paraburgosur shqiptar, ndërsa çështja e 

kategorizimit ka ekzistuar dhe është bërë në bashkëpunim  edhe me  gjyqtarët e çështjeve.Për 

shkak të gjendjes së përkeqësuar në vitin 2008, Drejtori iPërgjithshëm iShërbimit Korrektues 

ka larguar të paraburgosurit shqiptar  për shkaqe sigurie. Edhe gjatë periudhës së vitit 2014 

nuk ka pasur asnjë të paraburgosur shqiptar.Në pytjen e av. Mahmut Halimi mbrojtës i I.H.,  

dëshmitari  deklaron se nga viti 2008 të gjithë stafi shqiptar që ka qenëi punësuar nëkëtë 

qendër janë tërheqëpoashtu edhe të paraburgosrit shqiptar, dhe ka qenë një situatë e tensionuar 

në veri tëKosovës. Në pyetjen  e anëtarit të trupit gjykues, dëshmitari përgjigjet  se unë kam 

punuar në cilësinë e drejtorit deri në vitin 2015 dhe deri në këtë periudhë kohore nuk kapasur  

ndonjë të paraburgosur shqiptar. 

 

Dëshmitari V.K., në pajtimin e palëve në procedurë trupi gjykues konsideron sitë 

lexuar ku i njëjti para kishte dhënë deklaratë me dt 16.08.2016, me të dëgjuar lajmin mbi 

arratisjen  e tre të pandehurve unë kolegu im J.S. u nisëm në QKUK, me të arritur ajo zonë 

ishte bllokuar dhe askush nuk na njoftonte se çka po ndodhë, kemi tentuar të kontaktojmë me 

zyrtarët e spitalit  por askush nuk deklarohej për media, u mblodhëm të gjithë gazetarët të 

shkojmë në klinikë ku besohej se janë të shtrirë këta pacientë.Kam dëgjuar prej disa njerëzve 

kryesisht familjar se nuk ka  kurrëfar arratisje. Unë pas pak kam telefonuar Sh.H. i cili është 

përgjegjës në telefon a me njoftojë se ështëi njoftuar për këtë arratisje por nuk kishte ndonjë 

kontakt me gardianët,mu më ra të dëgjojë në spital se tëparaburgosrit do të dërgoheshin në 

transfer në Burgun e Mitrovicës dhe sa i kujtohet ai më ka thënë me fjalë. Një transfer i tillë në 

veri nuk do lejohet kurrë  pasi kjo mund tëshpie deri te një konflikt ndëretnik. Në pyetjen se a 

kishi të incizuar deklaratën  dëshmitari thekson nuk kisha mjete incizuese me vete.Para asaj 

bisede telefonike me tëunë nuk kisha degjuar prr ndonjë të dhënë nga gjykata për transfer. 

 

Deklarata e dëshmitarit F.S., e cila me pajtimin e palëve në procedurë  trupi gjykues  

e kosideroj sitë lexuar  unë me 20.05.2014,  kam kryer detyrën  e ushtruesittëdetyrës të 
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mbikëqyrësit për siguri, unë këtë pozitë jam caktuar me 28 shkurt 2013.Me dt 20.05.2014, kam 

qenë në detyrë duke bërë detyrën time. Nuk kam qenë i përfshirë në organizimin dhe 

përcjelljen  e të paraburgosrve. Për rastin e arratisjes kam dëgjuar nga drejtori i cili mëka 

njoftuar se ka biseduar me gardianin B.D., unë i kam telefonuar V. ku mbiemrin nuk ja di dhe 

nëse i burgosri i tij a gjendet në dhomë ai është përgjigjur se po në dhomë gjendet. Një ashtu 

edhe A. ta se paraburgosuri i tij gjendet në dhomëpor ekziston para dere një masë e madhe e 

njerëzve dhe ai nuk mund të hyj brenda dhe ta konfirmojë prezencën e tije. Unë e kam thirrë 

V. prap në telefon dhe e kam pyetur se a gjedet S. aty? I njëjti është përgjigjur se gjedet i njëjti 

në dhomë por ka turmë të madhe të njerëzve dhe pasi bëra këto telefonata unë kam përfunduar 

turnin tim. 

 

Deklarata e deshmitarit M.R., pozita shef i njësis së hetimeve për krime lufte unë me 

njësitin tim kam hetuar z. L. ku ai shpesh shkonte për vizita në spital dhe kam vendosur të 

organizojë një operacion në teren  me dt 22.09.2015, duke marrë pjesë personalisht në këtë 

hetim. Me dt. 22.09.2015, në ora 12:03, me autoveturë golf Karavan hyn në zonën e spitalit ku 

S.L. ishte në automjet së bashku me tre oficer të SHKK-së, të cilët më vonë u identifikuan si 

Y.B., Xh.Z.dhe G.A., ku S.L. së bashku me një oficer në automjet, ata shkuan në katin e parë 

në ndërtesën kardiologjike. S.L. dhe një oficer Y.B.  u larguan nga klinika e kardiologjisëdhe 

kanë dalë nga  ndërtesa e kardiologjisë dolën jashtë ndërtesës ku shkuan te një autoveturë 

Mercedes të cilën e drejtonte një femër. Dy oficer tjerëishin në autoveturën mercedes që 

shkojnë në qendër të Prishtinës ndërsa automjeti golf  është kthyer në rreth rrotullim në drejtim 

të Shkupit dhe autovetura Mercedes përmes rrugës Ahmet Krasniqi hyn në oborrin e një 

shtëpije private ku njësitëe EULEX-it në orën 15.34 ndaluan atomjetin e të cilin ishte S.L. u 

ndalua dhe i njëjti u arrestua.  

 

Deklarata e Deshmitarit M.H., pozita tij Shef i njësisë Korrektuese të EULEX-it, në 

Prishtinë pasi që deklarata e tij  kosiderohet si e lexuar,i njëjti ka dhënë deklaratë para 

prokurorit tëEULEX-it me dt 22.09.2015, në pyetjen e prokurorit, përgjigjet   sipas kërkesës i 

pandehuri paraqitet te mjeku  në objektin e Shërbimit Korrektues nëse nuk janë pajisur me 

pajisje duhet miratohet nga mjeku për tëshkuar në kontroll në spital. Nëse jep gjyqtari leje për 

kontroll në spital, i pandehuri shoqërohet për vizitë në spital, nëse i paraburgosuri duhet 

shtrohet në spital, ai duhet shoqërohet nga oficerët korrektues, ku raporti minimal mes 

shoqëruesit dhe paraburgosrit është më së paku dy oficer korrektues nëse ekziston 

rrezikshmëria e lartë e paraburgosrit atëherë duhet edhe me tepër gardian të mirren me 

sigurimin e tij. Oficerët mbikëqyrës  janëtë obliguar të mbikëqyrin të paraburgosurin  dhe te 

njëjtit të raportojë sipas zingjirit komadues.Në rast të arrratisjes kujt duhet të njoftojnë oficerët 

mbikëqyrës, duhet raportojnë incidentin tek drejtori QPP, dhe së pari duhet të  kërkojnë në 

zona të afërta, pastaj të kerkojnë në zonën spitalore.Sa i përket arratisjes nga QKUK, pas 

urdhrit për transfer, disa shqetësoheshin se nga shkurti i vitit 2008 Qendra e Paraburgimit në 

Mitrovicë nuk kishte personel dhe të paraburgosur shqiptar, nuk kishte personel të mjaftushëm 

për ti vendosur të paraburgosrit shqiptar dhe mungesa e personelit shqiptar ishte shumë e 

rrezikshëme. 

 

Deklarata  e deshmitarit M.K.,  pozita e punës se tij  Këshilltar  Korrektues  ne Eulex,  

deklaratën ka dhënë para  prokurorit 11.09.2015 ku trupi gjykues e konsideron sitë lexuar. në 

deklaratën e tij thekson se një i paraburgosur ka nevojë për trajtim mjekësor, ai së pari duhet të 

lajmërohet tek doktori  i Qendrës së Paraburgimit, nëse ata nuk janë pajisur me mjete për 

trajtim të nevojshëm atëherë duhet ti referohet Institucionit Shëndetësor më të afërt, ndërsa 

jepet njëjta, nga gjykata për trajtim jashtë institucionit atëherë organizohet  Njësia e Transportit 

të Burgosurve për dërgimin në Institucionin përkatës, dhe shefi i kësaj njësie është M.A., por 
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secila Qendër Korrektuese kanë njësitë e veta me dt.20.05.2014, ushtrues detyre Shefe e 

Qendrës së Paraburgimit në Dubravë ka qenë  Z.I., ndërsa në Prishtinë ka qenë E.Th.. Numri 

personave për sigurimin e personave varet prej nivelit të rrezikshmërinë për persona me 

rrezikshmëri të ulët duhet të caktohen së paku dy persona. Për sigurimin e personave që 

gjenden në QKUK, sipas praktikës sigurimin i të paraburgosurve është bërë nga sigurimi 

Qendra e Paraburgimit në Prishtinë,  kështu ka ndodhur në rastin  e dt. 20.05.2014 për S.L. etj. 

Në momentin kur i paraburgosuri vendoset në spital, ai është në mbikëqyrjen e oficerëve 

korrektues. Polictt korrektues gjatë ruajtjes duhet të jenë të pajisur duhet të kenë shkopinjë, 

sprej, duhet jenë të armatosur se kryen sigurimin në  perimetër. Në rast të arratisjes si duhet të 

reagojnë, duhet ta njoftojnë drejtorin e Qendrës së Paraburgimit në Prishtinë dhe njoftohet 

zinxhiri komandues. Policët korrektues në spital duhet të reagojnë shpejtë në kontrollimin e 

toaleteve apo dhomave, e në rast se policia hynë në spital ata duhet të bashkëpunojnë me ta, sa 

i përket vizitave janë të njëjta nuk mund të lejohen pa lejen e Gjykatës. Kategorizimi të 

burgosurve bëhet me vendim të komision ku komisioni ka qenë në përbërje të zëvendësdrejtorit 

të përgjithshëm të Shërbimi Korrektues i Kosovës  ku për kategorizimin e një të paraburgosuri 

ka kritere të posaçëm. Procedura e kategorizimit të paraburgosurve fillon nga Drejtori i 

Qendrës së paraburgimit, se pse komisioni nuk mund ta fillojë  kategorizimin sipas detyrës 

zyrtare. Sa i përket të paraburgosurit S.L., etj nuk ishin të kategorizuar. Dhomat që janë 

përdorur me dt. 20.05.2014, nuk kanë qenë përshtatshëm për mbajtjen e të paraburgosurve e 

sidomos të rrezikshmërisë së lartë, pasi nuk kanë hekura, dritaret, dyer të përforcuara, në 

aspektin procedural çfarë nuk ishte në rregull. Janë bërë shumë gabime  nuk janë kategorizuar 

të burgosurit, nuk janë shtruar spital me të afërt, ketë rast Spitali i Pejës, procedurat e 

përcjelljes nuk janë respektuar për prangosjen e të pandehurve, nuk kishte numër mjaftueshëm 

të stafit të Shërbimit Korrektues  për të siguruar mbikëqyrjen e tyre. Se drejtori i Qendrës 

Paraburgimit në Prishtinë ishte përgjegjës për sigurimin e stafit për mbikëqyrjen e 

paraburgosurve. Në momentin e marrjes së informatës së të paraburgosurit janë arratisur njëjti 

duhet ketë një plan rezervë se si të veprohet. Deklarimi i të pandehurit E.Th. në mbrojtjen e tij 

deklaroj në pyetjen e prokurores deklaron se mbetem pran deklaratave të dhuna para 

Prokurorit, fillimisht konsideroj se provat me të cilat janë mbledhur ndaj meje kanë qenë në 

kundërshtim me ligjin  për shkak të kompetencës lëndorë të prokurorit special, prokurori nuk 

ka pasur kompetencë për marrjen e aktvendimit për fillimin e hetimeve sipas ligjit Nr.03L/052. 

Unë kam qenë drejtor i Qendrës së Paraburgimit në Prishtinë nga viti 2012/2014. Sa i përket 

kompetencave unë jam përgjigjur edhe në fazat më të hershme të procedurës, por ligjet të cilat 

kemi punuar është ligji mbi sanksionet penale, rregulloret e brendshme të Shërbimit 

Korrektues. Sa i përket kompetencave që të paraburgosurit janë në QKUK,  kompetencë 

kryesore ishte e drejtorit të përgjithshëm  të Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe drejtorit për 

siguri të Shërbimet Korrektues të Kosovës, parashtron kërkesën dhe sa i nevojitet numri i 

gardianëve për sigurimin e të pandehurit, ndërsa rrezikshmërinë e të paraburgosurit e përcakton 

drejtori për siguri, sipas rregullores zëvendës  drejtori për siguri i Shërbimit Korrektues është 

kryetar i komisionit për kategorizimin e të paraburgosurve, ndërsa kategorizimi i personave 

behet  duke shqyrtuar kërkesën, sjellja e të paraburgosurit  dhe pas marrjes së njoftimit  për 

kategorizimin e personave njoftohemi lidhur me kategorizimin e personave të paraburgosur. 

Personat të cilët akuzohen tani  nuk kanë  hyrë në grupin e personave të kategorizuar, ndërsa 

për kategorizimin e këtyre personave vendimet vijnë nga lartë, nuk është kompetencë e imja. 

Gjatë periudhës sa kam shërbyer si drejtor, gjithmonë kemi pasur mungesë të stafit, pas 

inaugurimit të Burgut të Sigurisë së Lartë,  një pjesë e madhe e gardianëve kanë kaluar në këtë 

burg, andaj ne kemi pasur mungesë të stafit. Për sigurimin e një të paraburgosuri në QKUK më 

së paku duhet të jenë dy gardian, kjo është çështje formale, ndërsa në praktikë nuk mund të 

plotësohet ky numër për shkak të mungesës së stafit. Oficerët korrektues i kanë pajisjet që 

shërbejnë për sigurimin e të paraburgosurve. Unë kam qenë në një mbledhje ku për rastin e 
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vitit 2014, më ka thirrë zëvendësdrejtori që ka ndodhur diçka në spital, ka përmendur 

fjalën ,,Arratisje,, dhe unë kam lënë takimin dhe kam ardhë në zyre dhe kemi ndërmarrë të 

gjitha masat, njoftimin e policisë ku më vonë jemi thirrur nga prokurori i EULEX-it Xh.R., 

unë, Drejtori i Përgjithshëm, Drejtori për Siguri, Ministri i Drejtësisë H.K., nga policia ka qenë 

N.R.. Aty na ka thënë prokurori nuk ka Arratisje, unë jam i lidhur me të paraburgosurin ata 

kanë shfaqur pakënaqësi lidhur me transferimin e tyre në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë. 

Nga ai moment situatën në dorë e ka marrë prokurori dhe menaxhimin e rastit dhe nëse 

veprohet duhet pyetur prokurorin e EULEX-it, me vendimin e tij gjyqtari ka provuar situatën 

se ai ka ditur se situata na Mitrovicë ka qenë e brishtë, nuk ka pas oficer korrektues shqiptar, në 

pyetjen e kryetarit të trupit gjykues,  i pandehuri përgjigjet se unë nuk kam pasur mundësi ta 

ndryshojë vendimin e kryetarit të trupit gjykues pasi nuk ka kurrfarë dëshmie, sms apo ndo një 

dokument, shkresë. Në pyetjen e prokurores  se cili është raporti me S.Z.? i pandehuri 

përgjigjet se kanë qenë të mira por lufta për pozitën time drejtor i përgjithshëm, në periudhën 4 

vjeçare si drejtor i Qendrës së Paraburgimit në Prishtinë, kam qenë më i miri dhe sa herë kam 

qenë jashtë vendit këtu është bërë nga një skenar, ku prezanton një kopje të gazetës të dt. 9 

qershor 2015, ndërsa gazetari V.K. ka qenë  mysafir S.Z.ku shkruan artikulli se S.L., gjendet në 

stadion  ndërsa i njëjti ka qenë në spital. 

  

I pandehuri Sh.H., në deklaratën e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor ndër të tjera ka 

deklaruar se: unë kam dhënë deklaratë para prokurorit të EULEX-it dhe mbetem pran asaj 

deklarate. Në vitin2014 kam qenë nga pozita e drejtorit në pozitën e zëvendës drejtorit të 

përgjithshëm, lidhur me rastin e S.L. dhe të dt. 20.05.2014, imformacionet i kemi pasur të 

rregullta dhe jemi njoftuar nga  momenti kur kemi marrë urdhrin nga gjykata për transferimin e 

të paraburgosurve me dt. 19.05.2014, në përfundim të orarit të punës, që të paraburgosurit të 

dërgohen në Burgun e Mitrovicës dhe ata kanë qenë 7 të paraburgosur. Sa i përket çështjes së 

sigurisë në vitin 2000, kanë ikur 20 të paraburgosur serb  nga kjo Qendër, të cilët ishin të 

akuzuar për krime lufte. Në vitin 2008  pas shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, 40 gardian 

shqiptar me vendim të drejtorit të përgjithshëm R.H., janë tërhequr nga burgu i Mitrovicës dhe 

stafi administrativ. Unë nuk e kam refuzuar urdhrin e gjyqtarit për zbatimin e tij, unë kam 

dhënë disa intervista  ndërsa në “Klan Kosova” kam dhënë intervistë drejtpërdrejtë, mirëpo 

gazetari ka bërë një interpretim jo profesional nga aspekti gjyqësor, interpretimi juridik i 

deklaratës thotë  ndryshe. Për zbatimin e kësaj urdhërese  unë i jam drejtuar Drejtorit për Siguri  

S.Z. dhe njëjti i është drejtuar drejtorit të burgut të Mitrovicës M.R., për sigurimin e kushteve 

dhe kur e merrë i njëjti shkresën ka për detyrë me siguruar vende të paraburgosurve. Qendra e 

Paraburgimit në Mitrovicë me hapësira ka qëndruar shumë keq, ne kemi biseduar me 

ndërkombëtar M.H.,  i njejti  ka pasur frikë dhe ka thënë kjo është çmenduri pse ky vendim 

rrezikon sigurinë e tyre për dërgim në burgun e Mitrovices,  ka qenë për kidnapim siç ka qenë 

rasti i O.I., ku i njëjti një herë ka kërkuar të dërgohet në Prishtinë e pastaj është  kthyer në 

Mitrovicë, dhe kjo më ka shtyrë të mendoj se rreziku është i drejtpërdrejtë. Sa i përket arsyes 

sëë transferit  në urdhëresa shkruan për shkaqe sigurie mirëpo nuk ka qenë siguria ma e madhe 

në  Burgun e Mitrovicës se sa në Qendrën e Paraburgimit  në Dubravë,  aty ka edhe salla 

Gjykimi, dhe gjykimi të mbahet në Dubravë, për çështje sigurie. Për shkak të mungesës së 

stafit ne nuk kemi pasur mundësi me mbuluar me staf dhe në sigurimin e të paraburgosurve në 

spital  ka qenë vetëm një gardian, sepse ne jemi koncentruar në Burgun e Sigurisë së Lartë dhe 

në institucionet Psikiatrike. Sa i përket gardianëve në Prishtinë, a kanë qenë të armatosur nuk e 

di por të njëjtit kanë qenë me një performancë të shkëlqyer. Nga raporti i dt.20.05.2014 nga ky 

raport mund të kuptojmë se të paraburgosurit nuk kanë qenë në dhomat e tyre por nuk kanë 

qenë jashtë perimetrit të QKUK-së. Nuk e di  unë se të njëjtit si janë informuar  që kanë për tu 

transferuar në Burgun e Mitrovices dhe se oficerët na kanë informuar se nuk është nën 

kontrollin tonë, ne kemi thënë “arratisje në mënyrë hipotetike” dhe në fund nuk është vërtetuar 
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se ka pasur arratisje. Ne kemi përgatitur transferimin e të burgosurve tjerë, sepse ishte një 

vendim Gjykate, por me siguruar qendra ku të njëjtit kanë pasur për të shkuar. Në pyetjen e av. 

Arton Qekini, mbrojtësi i S.L., përgjigjet se po, është e vërtetë se i paraburgosuri O.I. është 

dërguar nga Qendra e Paraburgimit në Mitrovicë në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë për 

shkaqe sigurie, kidnapimit po i njëjti për shkaqe familjare për shkak të vizitave ishte kthyer në 

Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë. Në pyetjen e E.Th. i pandehuri përgjigjeje se: takimin e 

ka udhëhequr prokurori Xh.R., ndërsa pjesëmarrës kanë qenë E.Th., H.K., gjyqtari 

ndërkombëtar S., ku gjyqtari ka theksuar se unë kam qenë në Mitrovicë, siguria  brenda burgut 

është gjithë çka në rregull, ndërsa prokurori Xh.R. ka thënë se prej këtij momenti nuk vlenë 

asnjë urdhër, tani e tutje unë urdhëroj, unë shkoj në QKUK dhe të bisedojë me të 

paraburgosnit, ka ndaluar intervenimin në spital dhe njësitë e EULEX-it kanë qenë jashtë 

rrethojave të QKUK-së. Në pyetjen e anëtarit të trupit gjykues se a është përpiluar 

procesverbali në atë takim? dëshmitari përgjigjet se secili ka mbajtur procesverbal për vete. 

 

 I pandehuri S.L., në mbrojtjen e tij deklaron se, do të deklarohem për pikën e 

aktakuzës  në piken 4, ndërsa  nuk do të përgjigjem  në aktakuzë pikën 9 dhe 10 do të mbrohem 

në heshtje, unë gjatë vitit 2014 kam qenë në Qendrën e Paraburgimit në Dubravë dhe nuk jam 

ndëshkuar për shkelje disiplinore dhe nuk kam qenë i rrezikuar nga të paraburgosurit të tjerë, 

ndërsa gjatë vitit 1999 kam qenë i dënuar 20 vite burgim nga regjimi serb, besoj se as dje e as 

sot nuk kisha pranuar të shkojë në Burgun e Mitrovicës, jo se kam frikë nga vdekja por frika ka 

qenë dinjiteti im se edhe pas dënimit që kam pasur më herët  mundësia ka qenë e mundshme 

dhe të më qojnë të vuaj dënimin prej 20 viteve. Në pyetjen e prokurores i pandehuri përgjigjet 

se unë gjatë kohës sa kam qëndruar në QKUK nuk kam qenë si i paraburgosur i kategorizuar, 

mirëpo sa kam qëndruar në QKUK, ka pasur roje sigurimi, unë nuk e di sa roje sigurimi kanë 

qenë dhe nuk ka qenë problem im. Në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues, i pandehuri 

përgjigjet se për urdhëresën për transferimin tonë unë kam kuptuar nga mbrojtësja ime dhe unë 

asnjëherë nuk jam arratisur nga spitali  por nuk kam dashtë të shkojë në burgun e Mitrovicës 

dhe mbrojtësja ime ka informuar familjarët e mi  ku dhe të njëjtit janë shqetësuar për gjendjen 

time. 

             

  I pandehuri S.J., në seancën e shqyrtimit gjyqësor, në konsultim me mbrojtësin shfrytëzon të 

drejtën që të mbrohet në heshtje. 

             

  I pandehuri I.H., në seancën e shqyrtimit gjyqësor, në konsultim me mbrojt 

ësin e tij av. Mahmut Halimi, shfrytëzon të drejtën që të mbrohet në heshtje.  

            

   I pandehuri M.L., në seancën e shqyrtimit gjyqësor deklaron se do të shfrytëzojë të drejtën e 

mbrojtjes në heshtje. 

             

  I pandehuri D.G., në seancën e shqyrtimit gjyqësor deklaron se shfrytëzoj të drejtën që të 

mbrohet në heshtje.  

               

I pandehuri A.B., në seancën e shqyrtimit gjyqësor deklaron se në konsultim me mbrojtësin 

tim, av. Xhavit Krasniqi, shfrytëzoj të drejtën të mbrohem në heshtje. 

               

I pandehuri  Y.B.  deklaron  se, me dt 21. 08.2015,  kam qenë në PPTH - Pejë në tjetër rast, 

nga ora 11:00 jam kthyer në Dubravë dhe ka pasur një rast emergjent ka qenë S.L., i kemi 

marrë dokumentet dhe udhëzimin nga mjeku, lejen e drejtorit dhe Urdhëresën e Gjykatës për 

sjellje në QKUK, dhe nuk mundemi me thanë se ne kemi bërë planë. Me dt 21.08.2014, S.L.,  

është vizituar nga mjeku  dhe me kohë është kthyer në Dubravë, ndërsa me dt 22.09.2015, kam 
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qenë me një rast tjetër dhe më kujtohet kur kam nënshkruar procesverbalin në gjuhën angleze. 

Në pyetjet e kryetarit të trupit gjykues se në shtator të vitit 2015, me kënd keni qenë duke e 

transportuar të pandehurin S.L.? i pandehuri përgjigjet se, me G.A. dhe Xh.Z., nuk më kujtohet 

auto vetura me cilën kemi transportuar, por i pandehuri ulet çdoherë në ulësen e mbrapme, 

gjatë rrugës i njëjti nuk ka përdorur telefon por ka mundur të inkuadrohet në biseda me ne gjatë 

rrugës. Me dt 22.08.2015, ne jemi shoqëruar në polici dhe në momentin kur na kanë shoqërua 

policia i pandehuri nuk ka qenë në auto veturë me neve dhe për këto veprime ne kemi dalë, 

komisioni disiplinor i cili na ka suspenduar për 6 muaj, dhe pastaj jemi kthyer në punë në 

institucionin ku kam qenë. 

           

  I pandehuri B.D., në deklaratën e tij thekson se unë kam qenë i caktuar në QKUK në 

klinikën infektive tek i paraburgosuri I.H., kam qenë vetëm   në mbikëqyrje të pandehurit dhe 

atë 12 orë nga ora 07:00 në mëngjes deri në ora 19:00 në mbrëmje, varësisht nga rrezikshmëria 

e të paraburgosurit duhet të jenë më së paku dy oficer korrektues në mbikëqyrje të pandehurit. 

Ne gjatë detyrës  kemi qenë të pajisur me mjete të nevojshme dhe armë mirëpo sipas 

rregullores nuk kemi të drejtë të futemi me armë brenda dhomës ku gjendet i shtrirë i 

paraburgosuri. Dhoma ku ka qenë i shtrirë i pandehuri ka qenë me derë të drurit,  poashtu ka 

pasur shkallë emergjente që mund të ketë qasje, kurë ka pasur nevojë me thirrë mjeku ne kemi 

shkuar dhe kemi thirrë apo  ndërrimin e infuzioneve por kushtet e punës sonë kanë qenë të 

tmerrshme. Unë pauzën e kam pasur në ora 12:00  por ne nuk kemi pasur ,umdësi ta 

shfrytëzojmë në mënyrë të rregullt pasi i pandehuri do të mbetej pa mbikëqyrje, edhe në ditën 

kritike i pandehuri ka qëndrua në shtrat duke marrë infuzion. Pasi që unë kam shkuar në toalet 

dhe pasi që jam kthyer  nuk e kam pa të paraburgosurin pasi që dritarja e ballkonit ka qenë 

hapur dhe kam dalë në ballkon kam parë turma njerëzish dhe jam munduar të fokusohem mos 

po vërejë në njerëz  dhe unë jam kthyer në dhomë dhe kam njoftuar institucionin përkatës. 

Fillimisht kam tentuar ta kontaktojë E.Th. por nuk ka qenë i qasshëm në telefon, kam 

kontaktuar N.B. ka qenë në dhomën e kontrollit pastaj kam biseduar me B.S. zëvendës 

drejtoreshën,  ku e kam njoftuar  edhe për turmën e njerëzve dhe për situatën dhe të njëjtit kanë 

thënë të qëndrojë në vendin e punës deri në ora 19:00, pastaj kanë ardhur policia dhe kam 

njoftuar se si ka ndodhur rasti, për ketë rast unë kam dalë para komisionit disiplinor dhe si 

masë ndëshkuese ka qenë  ndërrimi i vendit të punës. I pandehuri në pyetje të prokurores 

përgjigjet se Z.D. i cili ka ardhur dhe ka thënë duhet të zhvendosemi te kardiologjia se aty janë 

vendosur të paraburgosurit. Ne për vështirësitë tona në punë kemi njoftuar eprorët tanë, po të 

njëjtit janë përgjigjur se nuk kanë mundësi për shkak të mungesës së stafit. Në pyetjen e 

kryetarit të trupit gjykues, i pandehuri ka deklaruar se atë ditë i paraburgosuri  ka qenë mjaft i 

shqetësuar  për shkak të vendimit të cilit duhet transferoheshin në Burgun e Mitrovicës, dhe i 

njëjti ka kërkuar të shkojë në dhomën e S.L.  për tu konsultuar me të.  

           

 I pandehuri G.A., në konsultim me mbrojtësin e tij deklaron se do të mbrohem në heshtje. 

          

  I padehuri Xh.Z.,  në konsultim me mbrojtësin e tij deklaron se, e shfrytëzon të drejtën të 

mbrohet në heshtje. 

Seanca  e caktuar me datën 10.04.2020, në fazën e pandemisë, me dt. 19 kryetari i trupit 

gjykues ka marrë të gjitha masat e nevojshme sipas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të 

Shëndetësisë, i pandehuri S.Gj. sipas konfirmim të mbrojtësit të tij  ka ndërruar jetë, atëherë 

trupi gjykues konstatoi se ndaj të njëjtit do të pushohet procedura penale  për shkak vdekjes së 

palës. 

          

 I pandehuri A.U., në deklaratën e tij thekson se si koordinator i njësisë së transportit kam 

filluar nga viti 02.09.2015, detyrat e mija ishin përpilimi i orarit për njësinë e transportit dhe 
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kam caktuar stafin me të cilin është transportuar i paraburgosuri. Pas ardhjes së urdhëresës nga 

njësia e transportit në Lipjan, se i pandehuri është i rrezikshmërisë së lartë, atëherë duhet pasur 

me kujdes gjatë transportit nëse nuk është i kategorizuar atëherë  minimum caktohen tre oficer 

korrektues për transportimin e të paraburgosurit. Me dt. 22.09.2015, kemi pasur një kërkesë për 

transport por kanë pasur me dërguar S.L. në QKUK dhe ne kemi caktuar tre oficer të cilët kanë 

pasur për detyrë ta dërgojnë në QKUK dhe kanë qenë të mjaftueshëm për arsye se nuk kanë 

qenë persona me rrezikshmëri të lartë, për ketë rast unë kam dalë para komisionit disiplinor, 

nuk kanë konstatuar shkelje por nuk jam kthyer në vendin e punës.  

           

I pandehuri I.D., në pyetjen e prokurorit përgjigjet se unë kam dhënë një deklaratë dhe 

qëndrojë pran asaj deklarate. Në pyetjen kryetarit trupit gjykues deklaron se,  për datën për të 

cilën akuzohem unë kam ushtruar detyrën e drejtorit në Qendrën e Paraburgimit në Dubravë 14 

ditë dhe brenda kësaj periudhe nuk kam mundur të përpunojë të gjitha dosjet sepse kanë qenë 

mëse 600 të punësuar dhe 1000 të burgosur dhe në dosjen e S.L. nuk kam vërejtur se ka pasur 

ndonjë shkelje displinore, kur vije raporti prej mjekut unë i dërgojë gjyqtarit ku i njëjti e 

aprovon dhe pas aprovimit nga gjyqtari i drejtohem njësisë së transportit në Lipjan.  

         

 I pandehuri  N.Sh., në pyetjen e prokurorit deklaron se mbetet pran deklaratës së dhënë para 

prokurorit ku gjatë shqyrtimit gjyqësor thekson se kam qenë shef i personelit mjekësor për vitin 

2010-2016,  kompetencat e mija  janë të shumta, punët menaxher të stafit mjekësor brenda 

burgut të Dubravës, higjienën mjekësore, kontrollet mjekësore si vajtja e specialistëve 

mjekësor  që kanë vizituar Qendrën e Paraburgimit. Nëse një i paraburgosur ka nevojë për 

ndihmë mjekësore, ajo i ofrohet 24 orë  6 ditë në javë i bëjnë kontrollet që munden me 

ndihmua me barna që kanë qenë brenda, ndërsa qendrën e frekuentojnë 12 specialist, për vizitë 

një herë në javë. Sa i përket mjeteve jemi pajisur deri diku por disa mungojnë pasi të shtjerrën 

mundësitë për kontroll brenda qendrës, atëherë me lejen e gjykatës bëhen edhe jashtë qendrës 

në spitale regjionale. 

 

Pas administrit të gjitha shkresave të lëndës, deklaratave të dëshmitarve dhe administrimin e 

provave materiale, konstatoi se me veprimet e të pandehurve Y.B., G.A.dhe Xh.Z., me 

veprimet e tyre janë konsumuar të gjitha elementet e veprave penale  “Lirim i kundërligjshëm i 

personave të privuar nga liria në bashkëkryerje dhe vazhdimësi”  nga neni 407 lidhur me neni 

31 dhe nenin 81 të KPRK-së. 

        

   Këtë gjendje faktike gjykata e vërtetoi nga administrimi i provave personale, deklarata e 

Matia Ratkoinan të cilin gjykata e konsiderojë si të lexuar  ku gjykata ja falë besimin e plotë 

pasi është në përputhshmëri me provat tjera materiale. Pozita e këtij dëshmitari ishte shef i 

njësisë së hetimeve në EULEX, ku ka vendosur një operacion në teren në bazë të urdhrave të 

ligjshëm të lëshuar nga gjykata në vëzhgimin e të pandehurit nga momenti i daljes nga ndërtesa 

e Qendrës së Paraburgimit në Dubravë,  ku për relacion kishin QKUK-në në Prishtinë, se si 

është lënë i lirë S.L. dhe i njëjti është arrestuar nga njësitë e EULEX-it, andaj kësaj deklarate 

gjykata ia fal besimin sepse e njëjta është në përputhshmëri me provat tjera materiale, po ashtu 

i pandehuri Y.B. kishte dhënë deklaratë gjatë shqyrtimit gjyqësor, por gjykata  kësaj deklarate 

nuk ja dhënë besimin sepse ishte e njëanshme dhe në kundërshtim me provat tjera dhe duke 

tentuar që ti ikë përgjegjësisë penale, ndërsa dy të pandehurit tjerë G.A.dhe Xh.Z. kanë 

shfrytëzuar të drejtën të mbrohen në heshtje. Aandaj gjykata konstatoi se me veprimet e 

pandehurve ekzistojnë të gjitha elementet e veprës penale që u vihet në barrë. 
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 Sa i përket të pandehurit S.L., gjykata konstatoj se me veprimet e tij janë  konsumuar të gjitha 

elementet e veprës penale në vazhdimësi “arratisja e personit të privuar nga liria nga neni 405 

par 1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së. 

          Këtë fakt gjykata e konstatoi në radhë të parë si vepër penale në vazhdimësi  pasi që 

gardianët të cilët kanë shoqëruar S.L. kanë qenë të njëjtit si me dt. 21.08.2015 poashtu edhe me 

dt. 22.09.2015, vepra penale ishte identike si dhe faktori kohë ndërmjet veprës së parë dhe 

veprës së dytë nuk kishte më tepër se një muaj, andaj gjykata konstatoi se janë plotësuar 

kushtet ligjore që vepra është kryer në vazhdimësi. I pandehuri S.L. për ketë vepër penale ka 

shfrytëzuar të drejtën të mbrohet në heshtje mirëpo gjendja faktike është vërtetuar në mënyra të 

plotë pas administrimit të provave personale dhe materiale. Nga deklarata e dëshmitarit M.R., 

deklaratë e dhënë para prokurorit të ci;ën gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor e ka konsideruar si 

të lexuar i cili në pozitën shef i njësisë së hetimeve për krime lufte ka organizuar një operacion 

të vëzhgimit dhe përcjelljes së të pandehurit S.L., ku në deklaratën e tij përshkruan se si i 

pandehuri si lihet pa shoqërim nga ana e pjesëtarëve, gardianëve të Shërbimit Korrektues të 

Kosovës të shkojë në lagjen ...  dhe i njëjti ishte ndaluar nga pjesëtarët e EULEX-it në një 

automjet privat ku i njëjti arrestohet dhe njoftohet Qendra e Paraburgimit në Dubravë, gjykata 

kësaj deklarate ia falë besimin në mënyrë të plotë se është në përputhshmëri me provat 

materiale dhe e bazon aktgjykimin në këtë pjesë, konstaton se me veprimet e të pandehurit janë 

plotësuar të gjitha elementet e veprës penale që i vihet në barrë. 

          

 Sa i përket të pandehurit E.Th., gjykata gjatë administrimit të provave personale sikurse edhe 

provave materiale, nuk është provuar se i pandehuri ka kryer veprat penale që i vihen në barrë, 

këtë fakt gjykata e ka vërtetuar se për të kryer veprën penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare 

duhet të vërtetohej se kjo kategori e veprave penale kryhet vetëm me dashje poashtu të 

vërtetohet edhe përfitimi pasuror për vete apo personin tjetër  ku gjykata me asnjë provë nuk ka 

mundur të vërtetojë gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk është konstatuar se i pandehuri ka 

keqpërdorur detyrën zyrtare dhe ju ka mundësuar të pandehurve  të arratisen nga QKUK 

Prishtinë apo të ketë ndikuar në ndryshimin e vendimin të gjyqtarit të EULEX-it lidhur me 

urdhëresën për dërgimin ne Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë. Nga deklarata e S.Z., të 

dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor vërtetohet  se nuk ka pasur kushte për dërgimin e të 

paraburgosurve shqiptar në Qendrën e           

            

Paraburgimit në Mitovicë, pasi që nuk kishte gardian shqiptar të paraburgosur tjerë shqiptar 

dhe çështja e sigurisë ishte e brisht ku kësaj deklarate gjykata ia fal besimin.  Aktgjykimin 

gjykata e ka bazuar edhe në deklaratat e dëshmitarëve tjerë si R.Q. - drejtor për sektorin e 

policisë, për Regjionin e Prishtinës, ku në deklarimet e tij i referohet çështjes së sigurisë  në 

pjesën veriore si një zonë e pasigurtë ku gjykata ia fali besimin deklaratës së tij,  poashtu  

deklarata e drejtorit të Qendrës së Paraburgimit në Mitrovicë, të cilën e kishte dhënë gjatë 

shqyrtimit gjyqësor se në pjesën veriore situata nuk ka qenë në rregull edhe në aspektin e 

sigurisë dhe nuk ka pasur mundësi të ofrojë kushte për të paraburgosurit  shqiptar  etj, të cilës 

deklaratë gjykata ia fali besimin sepse e njëjta është në  përputhshmëri edhe me prova tjera, 

deklaratat e dëshmitarëve të tjerë, po ashtu gjykata shqyrtoi edhe deklaratën e prokurorit të  

EULEX-it Xh.R. si dhe takimin të cilët i kishte ftuar eprorët e policisë, nga Shërbimi 

Korrektues Sh.H.n, S.Z.si dhe gjyqtari ndërkombëtar, ku i njejti në atë takim ka deklaruar se 

nga ky moment të gjithë urdhrat do ti jap unë dhe asnjë veprim nuk mund të merret pa 

konsultën time dhe as policia e Kosovës ku të njëjtit i kishte urdhëruar që të qëndrojnë jashtë 

rrethojave të QKUK-së  ku edhe i njëjti ka ndërmjetësuar në bisedë me të paraburgosurit, andaj 

nga provat e administruara nuk është provuar se i pandehuri E.Th. ka kryer veprat penale që i 

vihen në barrë.  
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Sa i përket të pandehurit Sh.H., me administrimin e provave gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk 

është provuar se i njëjti ka kryer veprën penale që i vihen në barrë, i njëjti akuzohej se 

publikisht ka refuzuar ta zbatojë vendimin e gjyqtarit lidhur me transferimin e të paraburgosurit 

S.L., S.J.dhe I.H., ku të njëjtit ishin të shtrirë  në QKUK, me asnjë provë të administruar gjatë 

shqyrtimit gjyqësor nuk është provuar se  i pandehuri në cilësi të ushtruesit të detyrës së 

drejtorit të Shërbimet Korrektues të Kosovës, se i njëjti ka kryer veprën penale, këto rrethana 

vërtetohen nga deklarata  e S.Z., ku i njëjti kishte pozitën e zëvendës drejtorit për Siguri të 

Shërbimit Korrektues të Kosovës, i cili deklaron gjatë shqyrtimit gjyqësor se me të pranuar të 

urdhëresës nga gjyqtari me dt. 19 05.2014, për dërgimin e të pandehurve, ne kemi kërkuar 

kushte nga Drejtori i Qendrës së Paraburgimit në Mitrovicë dhe kemi kërkuar nga EULEX-i të 

na ofrojë siguri por nga asnjëra palë nuk kemi marrë përgjigje me shkrim, kësaj deklarate trupi 

gjykues ia fali besimin. Deklarata e Komadantit të Policisë së Kosovës R.Q., gjatë shqyrtimit 

gjyqësor ka deklaruar lidhur me gjendjen e sigurisë në pjesën veriore gjatë vitit 2014, ku ka 

qenë mjaftë e brishtë dhe shumë sfiduese për shkak të strukturave paralele,   kësaj deklarate 

gjykata ia fali besimin. Deklarata e drejtorit të Qendrës së Paraburgimit në Mitrovicë, në 

deklaratën të cilën gjykata ia fali besimin sepse ishte në përputhshmëri edhe me deklaratat e 

dëshmitarëve të tjerë se nga viti 2008 nuk ka pasur në këtë qendër  punëtor shqiptar, gardian 

janë tërhequr për shkak të sigurisë. Gjykata shqyrtojë edhe deklaratën  e të pandehurit Sh.H., 

ku i njëjti  ishte në përputhshmëri me provat tjera dhe gjykata  nuk ka arritur të provojë se me 

veprimet e të pandehurit nuk janë përmbushur elementet  e veprës penale që i vihet në barrë.  

           

 Sa i përket të pandehurve S.L., S.J.dhe I.H., nuk është provuar se të njëjtit me veprimet e tyre 

janë përmbushur elementet e veprës penale “arratisja e personit të privuar  nga liria në 

bashkëkryerje” nga neni 405 par. 1 lidhur me neni 31 KPRK-së. Me asnjë provë nuk është 

arritur të provohet se të pandehurit janë arratisur nga QKUK. Këtë fakt gjykata ka vërtetuar nga 

deklarata e drejtorit për Regjionin e Prishtinës  R.Q., se pas marrjes së konfirmimit se të 

paraburgosurit nuk gjendeshin në dhomat e tyre të shtrirë, kemi aplikuar masat policore sipas 

planit Unaza e Qelikt, me të cilën janë urdhëruar të gjitha stacionet policore dhe ato kufitare 

për arrestimin e të pandehurve dhe nuk kemi arritur ti arrestojmë por janë dorëzuar brenda 

QKUK-së Policisë së Kosovës,  kësaj deklarate gjykata ia fali besimin e plotë sa i përket 

deklaratës së prokurorit të EULEX-it i cili ka bashkëbiseduar me familjar të S.L. ku i njëjti 

thekson se në QKUK nuk ka arratisje por të njëjtit janë barikaduar në për shkak të vedimit të 

gjyqtarit të EULEX-it, kësaj deklarate gjykata ia fali besimin. 

          

 Gjatë shqyrtimit gjyqësor i padehuri S.L. ka deklaruar se ne nuk jemi arratisur nga QKUK, 

kemi qenë në dhomën time në kardiologji për shkak se kemi kundërshtuar që të 

transferoheshim në Burgun e Mitrovicës, jo që kam pasur frikë, kam qenë i dënuar me 20 vite 

burgim dhe ka ekzistuar rreziku i kidnapimit tonë. Pas arritjes së marrëveshjes me prokurorin e 

EULEX-it dhe ndryshimin e vendimit nga gjyqtari i EU”EX-it ne jemi dorëzuar Policisë së 

Kosovës dhe të njëjtit na kanë dërguar në Qendrën e Paraburgimit në Dubravë,  të pandehurit 

S.J.dhe I.H. janë mbrojtur në heshtje, andaj gjykata kostatoi se me veprimet e të pandehurve 

nuk formësohen elementet e veprës penale që i vihen në barrë andaj të njëjtit i lirojë nga akuza. 

           

Sa i përket të pandehurit M.L. dhe D.G.,  me provat e administruara  nuk është provuar se të 

pandehurit kanë kryer veprën penale “Mundësimi i arratisjes së personave të privuar nga liria 

në bashkëkryerje” nga neni 406 par 1 dhe 4  lidhur me nenin 31 të KPRK-së  Gjatë shqyrtimit 

gjyqësor nuk është provuar se të pandehurit kanë ndihmuar S.L. etj të strehohen në një vend 

duke lehtësuar arratisjen e personave  që janë paraburgosur. Pas marrjes së njoftimit se të njëjtit 

do të transferohen në Burgun e Mitrovicës, M.L.me anëtarët e tjerë të familjes kanë protestuar 

kundër vendimit për transferimin e tyre, protesta ka qenë paqësore,  kjo është vërtetuar nga 
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deklarata e policëve të Stacionit Policor Jugu – Prishtinë, e veçanërisht Komandantit B.B.,  

deklarata e R.Q. si dhe prokurorit të Eulexit Xh.R., i cili ka biseduar me M.L., këtyre provave 

gjykata ia fali besimin, me provat e administruara,  gjykata konstatoi se nuk janë plotësuar 

elementet e veprës penale që i vihen në barrë, nuk është provuar se ka kryer veprën penale, 

andaj vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit  dhe të akuzuarit lirohen nga akuza. 

          

 Sa i përket të pandehurit B.D. dhe A.B., gjykata konstatoi se me veprimet e të pandehurve nuk 

janë formësuar elementet e veprës penale që i vihen në barrë, se si janë caktuar në vendin e 

punës për ruajten e paraburgosurve në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë. Gjykata ka 

vërtetuar se nga deklarata e E.Th. pasi që në mungesë të të gardianve në Qendra tjera të 

paraburgimit, ishte kërkuar nga Qendra Paraburgimit në Prishtinë, të caktohen gardian të cilët 

kishin për të siguruar të  pandehurit S.L. etj. Edhe pse të njëjtit kanë shërbyer 12 orë në ditë, 

gjykata këtë fakt e ka vërtetuar nga deklarata e të pandehurit V.B., edhe pse kanë punuar në 

kushte të vështira në mungesë të stafit, sjellja e të pandehurve ka qenë e mirë dhe nuk kemi 

pasur pengesa në punë. Pengesat janë shfaqur pasi të pandehurit I.H. ka kuptuar se ka një 

urdhëresë për transferim në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë, i njëjti ishte larguar nga 

dhoma e tij fakt i cili është vërtetuar edhe nga urdhëresa për transferim në Qendrën e 

Paraburgimit në Mitrovicë, të cilin fakt po ashtu gjykata e vërtetoi edhe nga deklarata e të 

pandehurit B.D., ku ka njoftuar zingjirin komandues, dhomën e kontrollit, e poashtu edhe 

zëvendës Drejtoreshën B.S., e cila ka dhënë deklaratë në gjykatë, ku gjykata kësaj deklarate ia 

fali besimin. Gjykata me asnjë provë nuk ka arritur të provojë se të pandehurit kanë pasur 

lëshim në punë, por për shkak të turmës së njerëzve  është pamundësuar kryerja e detyrës, 

ndërsa në veprimet e të pandehurit nuk janë konsumuar elementet e veprës penale “Dhënia e 

ndihmës pas kryerjes së veprës penale”  nga neni 388 par 1  nënpargrafi 2.5 dhe paragrafi 3  si 

dhe veprën penale “Lirim i kundërligjshëm  i personave të privuar nga liria”  nga neni 407 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, andaj në  mungesë të provave gjykata ka liruar të pandehurit 

B.D.dhe  A.B. nga akuza. 

          

 Sa i përket të pandehurit A.U., nga provat e admistruara,  nuk është  provuaë, se i njëjti ka 

kryer veprën penale që i vihet në barrë, i njëjti në cilësi të koordinatorit, ka organizuar 

transportin të pandehurit S.L., në bazë të urdhëresës së shkruar nga drejtori I.D., të urdhëresës 

së arritur nga njësia e transportit me seli në Lipjan, pasi që i pandehuri L., nuk ishte i 

kategorizuar ka caktuar tre gardian  për  zbatimin e urdhëresës, këtë fakt gjykata ka vërtetuar  

nga administrimi i provave materiale,  libri dalje  të paraburgosurve me dt 22.09.2015, Raporti 

policor i dt 28.08.2015 i M.R.  si dhe deklarata e të pandehurit A.U.,  i cili me provat e 

administruara nuk është provuar  se i njëjti ka kryer veprën penale që i vihen në barrë, andaj 

trupi gjykues ndaj të pandehurit  shqipton Aktgjykim Lirues. 

         

  Sa i përket të pandehurit I.D., konstatoi se me veprimet e të pandehurit nuk  janë konsumuar 

elementet e veprës penale që i vihet në barrë. Sa i përket të paraburgosurit S.L. i cili me dt 22 

09.2015 ka pasur një vizitë mjekësore në QKUK, i cili nga Qendra Paraburgimit në Dubravë 

është larguar nën përcjelljen e gardianëve në bazë të dokumentacionit si kërkohet, ndërsa pse i 

akuzuari nuk ka bërë  kërkesë për klasifikimin e të paraburgosurve. I pandehuri  gjatë 

shqyrtimit gjyqësor  kishte  deklaruar se nuk kishte  më tepër se 14 ditë pune në këtë pozitë dhe 

ka qenë e pamundur brenda kësaj periudhe kohore  të ndërmarrë veprimet përkatëse,  ku kësaj 

deklarate gjykata ia fali besimin e plotë dhe nuk ka pasur ndonjë raport përkatës nga 

paraardhësi i tij apo ndonjë vërejtje lidhur me të pandehurin S.L. dhe i njëjti ishte dërguar  në 

Burgun e Sigurisë së Lartë, dhe për rastin konkret kishte njoftuar edhe Institucionin përkatës.  

Drejtori i Shërbimin  Korrektues E.Th. dhe Ministrin e Drejtësisë nëpërmjet shkresave që janë 

pjesë e shkresave të lëndës, andaj gjykata konstatoj se me veprimet e të pandehurit nuk janë 
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përmbushur elementet e veprës penale  të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës,  andaj në 

mungesë të provave gjykata morri aktgjykim lirues.    

           

Sa i përket të pandehurit N.Sh., gjykata me provat e administruara nuk ka arritur të provojë se i 

pandehuri  ka kryer veprat penale që i vihen në barrë, gjatë shqyrtimit gjyqësor të vërtetojë se i 

njëjti i ka ofruar shërbim S.L. të shkojë dhe ti bëjë kontrollet në Qendrën Klinike Universitare 

në Prishtinë, dhe nuk janë trajtuar në Spitalin e Pejës. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk ka qenë 

kardiolog i të paraburgosurit S.L.  por S.L. është kontrolluar te I.D., i cili Udhëzon Pacientin në 

Qendrën Klinike Universitare, duke u arsyetuar se aparatet në Pejë, janë jashtë funksionit, pas 

administrimit të këtyre provave si dhe deklaratën e të pandehurit të cilës gjykata ia fali besimin, 

se nuk është provuar se me veprimet e të pandehurit përmbushen elemente e veprës penale që i 

vihen në barrë, andaj gjykata ndaj të pandehurit ka marrë aktgjykim lirues.  

           

Sa i përket të pandehurit S.Gj., gjykata në kuptim të dispozitave të nenit 363 par. 1 pika 1.3 të 

KPPRK-së, refuzon akuzën dhe pushon procedurën penale për shkak të vdekjes së të 

pandehuri. 

           

Gjatë matjes së shqiptimit të dënimit gjykata ka pasur parasysh si rrethana lehtësuese me të 

cilat ka zbutur dënimin sepse sipas veprës për cilën të pandehurit ngarkohen parashihet dënimi 

vetëm me burgim, gjykata të pandehurve Y.B., G.A.dhe Xh.Z.u ka shqiptuar dënim me gjobë 

në shumë për secilin nga 1000 (njëmijë) euro, të cilët janë të obliguar ta përmbushin në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, pas kryerjes së veprës penale kanë 

pasur sjellje të mira, janë kthyer në vendin e punës, nuk kanë vërejtje tjera, andaj me një dënim 

të tillë gjykata konsideron se do të arrihet efekti i dënimit dhe gjobat e shqiptuara gjykata i ka 

shqiptuar në bazë të gjendjes ekonomike të të pandehurve.  

           

Sa i përket të pandehurit S.L., gjykata ndaj të njëjtit ka shqiptuar një dënim me gjobë prej 

12.000 (dymbëdhjetëmijë) euro, i cili është i obliguar që ti përmbushë në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, edhe ndaj të pandehurit gjatë shqiptimit të dënimit gjykata ka 

zbatuar dispozitat e zbutjes së dënimit dhe të njëjtit i ka shqiptuar dënim me gjobë duke pasur 

për bazë gjendjen shëndetësore të pandehurit edhe të njëjtit i shqiptohet dënim me gjobë, çka 

edhe do të arrihet efekti i dënimit e poashtu gjykata ka pasur për bazë edhe gjendjen 

ekonomike të kryesit të veprës penale  andaj një sanksion i tillë do shërbejë si preventivë që në 

të ardhmen mos të përsëritet vepra penale e kryer, apo vepra tjera  penale  dhe do shërbej në 

risocializimin e kryesve të veprave penale. 

 

          

 Obligohen të pandehurit në mënyrë solidare të paguajnë  paushallin gjyqësore në bazë të nenit 

450 të KPPRK-së. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andaj, gjykata nga arsyet e cekura më lartë vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA 

PKR.nr.685/16, me dt. 14.04.2020 

 

 

  Sekretarja juridike     Kryetari i trupit gjykues  

       Sadije Istogu              Shashivar Hoti  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga data e marrjes së vendimit, për Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


