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FJALA HYRËSE E KRYEPROKURORIT TË SHTETIT

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit me qëllim të rritjes së transparencës 
së institucionit të Prokurorit të Shtetit ka përgatitur dhe publikuar 
Buletinin njëmujor.

Opinioni publik do të ketë mundësi të informohet edhe përmes këtij 
Buletini për aktivitetet e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe të 
prokurorive të Republikës së Kosovës.  

Si Kryeprokuror i Shtetit jam i përkushtuar të vazhdojmë punën 
dhe angazhimin që institucioni i Prokurorit të Shtetit të realizojë të 
gjitha obligimet dhe përgjegjësitë, të cilat burojnë nga Kushtetuta e 
Republikës së Kosovës dhe ligjet tjera në fuqi. 

Prokurori i Shtetit përmes publikimit të Buletinit njëmujor ka për 
qëllim që ta mbajë të informuar opinionin e gjerë publik, duke 
përfshirë qytetarët, mediat dhe shoqërinë civile për punën e gjithë 
institucionit të Prokurorit të Shtetit.

Ju faleminderit!
Aleksandër Lumezi
Kryeprokuror i Shtetit
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Aktakuzë për vrasje të rëndë

Prizren, 2 mars 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti 
i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit B.V., i 
cili gjendet nën masën e paraburgimit nga data 06.08.2019 për shkak 
të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale “Vrasja e rëndë” nga 
neni 173 paragrafi 1 pika 1.3 dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose 
posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1, të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, me datë 06.08.2019 rreth orës 23:18 minuta, në 
Prizren, në lagjen “Jeta Re”, në rrugën ”Qenë Qenaj”, i pandehuri B.V., 
me dashje privon nga jeta anëtarin e familjes – bashkëshorten e tij 
A.V., në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshjeje paraprake që kishte 
me bashkëshorten e tij, në momentin kur ajo largohet nga shtëpia, i 
pandehuri pajiset me një pistoletë të tipit “Pietro Beretta Gardone” e 
kalibrit 9 x 19 mm, del nga shtëpia, i afrohet tashmë të ndjerës A.V., e 
drejton pistoletën në drejtimin e saj, duke shtënë 15 herë në drejtim 
të saj, me ç’rast të njëjtën e godet 14 herë në pjesë të ndryshme të 
trupit. 

Nga goditja e predhave viktima rrëzohet për tokë, dhe nga plagët e 
marra ndërron jetë në vendin e ngjarjes, ku pastaj i pandehuri B.V., 
viktimën e mbulon me një fustan të saj dhe e pret ardhjen e policisë.

Me këto veprime i akuzuari B.V., ka përmbushur elementet e veprave 
penale “Vrasja e rëndë” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose 
posedim të paautorizuar të armëve” sipas KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, për 
veprat penale të cilat i vihen në barrë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Aktakuzë për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar

Prizren, 3 mars 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i 
Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve me inicialet 
B.S., dhe L.R., në cilësi të personave zyrtarë – si gjeodetë, për shkak të 
dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës 
apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 2 
nënparagrafi 2.2 Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, i akuzuari B.S., me datë 10.12.2017 në Prizren, në kohë 
të pacaktuar në cilësinë e personit zyrtar - gjeodet i licensuar, duke 
shfrytëzuar detyrën apo autoritetin i tejkalon kompetencat e tij zyrtare 
në kundërshtim me kornizën e punës të Agjencionit Kadastral të Kosovës, 
neni 3 paragrafi 1 për standardizimin e matjeve kadastrale, me qëllim që 
të përfitoj çfarëdo dobie për persona të tjerë në këtë rast vëllezërit P.Gj., 
Gj.Gj., dhe M.Gj., nga fshati Karashëngjergj – Komuna e Prizrenit, duke 
shkelur të drejtat e personit tjetër bashkëpronarit Gj.Gj., në atë mënyrë 
që në cilësi të gjeodetit të licencuar ka bërë ndarjen e parcelave pa 
lejen, dokumentin dhe kërkesën e njërit bashkëpronar Gj.Gj., me ç’rast 
parashtron kërkesën dhe realizon regjistrimin me ndryshime të pronës 
në Kadastral-Map në kundërshtim me rregullativën ligjore.

Ndërsa, e akuzuara L.R., me datë 12.02.2018 në Prizren, në kohë të 
pacaktuar në cilësinë e personit zyrtar- gjeodete në Drejtorinë për 
Gjeodezi dhe Kadastër, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin 
zyrtar tejkalon kompetencat e saj ashtu që me qëllim shkel të drejtat e 
personit tjetër Gj.Gj., duke vepruar në kundërshtim me rregullat ligjore 
të Agjencionit Kadastral të Kosovës. E njëjta, si gjeodete në Drejtorinë 
për Gjeodezi dhe Kadastër bënë regjistrimin me ndryshime të pronës së 
bashkëpronarit Gj.Gj., në Kadastral-Map në kundërshtim me rregullat 
ligjore, ashtu që edhe pse lënda nuk ishte e kompletuar meqë mungonte 
dokumenti i identifikimit si dhe kërkesa dhe i autorizuari i bashkëpronarit 
Gj.Gj., pa pëlqimin e tij bënë ndarjen e parcelave me aktvendim të datës 
12.02.2018. 

Me këto veprime, të akuzuarit B.S., dhe L.R., kanë përmbushur elementet 
e veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” sipas 
KPRK-së. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka 
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propozuar Gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtorë dhe të dënohen 
sipas ligjit, për veprën penale e cilat u vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

NJOFTIM PËR MEDIA

Prizren, 3 mars 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, njofton 
opinionin se sot me datë 03.03.2020 është arrestuar A.H., i dyshuar për 
vrasjen e prindërve të tij në lagjen “Ortakoll” në Prizren. I njëjti, është 
arrestuar në Suedi nga autoritetet suedeze, në bazë të urdhër arrestit 
ndërkombëtar të Prokurorisë Themelore në Prizren.

Prokuroria Themelore në Prizren, njofton se do t’i ndërmarrë të gjitha 
veprimet e nevojshme në bazë të Ligjit për Bashkëpunim Ndërkombëtar, 
dhe do të paraqesë kërkesë për ekstradim.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Sqarim nga Prokurori i Shtetit

Prishtinë, 3 mars 2020 – Sot, në media është deklaruar Ministri i 
Integrimeve Evropiane, z.Blerim Reka, i cili nder të tjera ka theksuar se 
“Prej 61 rasteve të profilit të lartë të korrupsionit nuk është përfunduar 
asnjë, atëherë mos të habitemi pse po ngec ky proces”.

Andaj, Prokurori i Shtetit sqaron opinionin dhe Ministrin e Integrimeve 
Evropiane, z.Blerim Reka, se pohimet e tij nuk janë të sakta, pasi që 
deri më tani, në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, janë 
shënjestruar 61 raste me gjithsej 459 persona të korrupsionit dhe të 
krimit të organizuar.

Po ashtu, njoftojmë opinionin, se nga 61 raste të shënjestruara, 48 
prej tyre janë me aktakuza, ndërkaq, 32 raste për të cilat janë ngritur 
aktakuza i përkasin natyrës korruptive ku janë të përfshirë 229 persona 
të ndryshëm.
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Gjithashtu, nga 61 rastet e përgjithshme, 16 raste janë me aktakuza 
që i përkasin natyrës së krimit të organizuar, ku janë të përfshirë 155 
persona.

Ndërkaq, 14 raste kanë vendim të formës së prerë, 17 raste janë 
vendosur në shkallë të parë, 17 raste i kemi me shqyrtim gjyqësor, 8 
raste janë në fazën e hetimeve ku janë të përfshirë 99 persona, për 
4 raste kanë pushuar hetimet ku kanë qenë të përfshirë 11 persona, 
si dhe 1 rast me pezullim të hetimeve ku është i përfshirë 1 person.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Aktakuzë për ushtrim të ndikimit

Prishtinë, 4 mars 2020 – Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të 
Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë – Departamenti Speciale, kundër dy të 
pandehurve me inicialet R.I dhe B.G. për shkak të veprës penale 
“Ushtrimi i ndikimit” nga neni 424 paragrafi 1 të KPK-së.

Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri R.I. në cilësi të personit 
zyrtar, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, Departamenti i 
Përgjithshëm, Dega Skenderaj, në mënyrë të drejtpërdrejtë ka pranuar 
përfitim pasuror me pretendimin që i njëjti është në gjendje të ushtrojë 
ndikim të padrejtë mbi vendimmarrjen e personit zyrtar. Po ashtu, i 
pandehuri më datën 28.08.2019, në veturën e dëshmitarit F.Z. derisa 
së bashku po udhëtonin nga Skenderaj për në Prishtinë, ka marr nga 
dëshmitari të hollat në shumë prej 1.500.00€ (njëmijepesëqind euro), 
me qëllim që i pandehuri të ushtrojë ndikimin e pa drejtë tek Kryetari 
i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, për të marrë vendim për shtyrjen 
e ekzekutimit të dënimit me burgim, i shqiptuar me Aktgjykimin 
e formës së prerë të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, të datës 
26.07.2018 ndaj dëshmitarit F.Z. në kohëzgjatje prej katër (4) vjet e 
dhjetë (10) muaj dhe ushtrimit të ndikimit të njëjtë tek gjyqtarët e 
Gjykatës Supreme të Kosovës për prishjen e aktgjykimit të lartcekur 
me mjetin e jashtëzakonshëm juridik, kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë.
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Me këto veprime i pandehuri R.I. ka kryer veprën penale “Ushtrimi i 
ndikimit” nga neni 424 paragrafi 1 të KPK-së.

Gjithashtu, i pandehuri B.G. në cilësi të personit zyrtar, polic në 
Policinë e Kosovës, në mënyrë të drejtpërdrejtë ka pranuar përfitim 
pasuror me pretendimin që i njëjti është në gjendje të ushtrojë 
ndikim të padrejtë mbi vendimmarrjen e personit zyrtar, ashtu që i 
njëjti më 28.08.2019, në veturën e dëshmitarit F.Z., në Fushë Kosovë, 
ka marr nga dëshmitari të hollat në shumë prej 1000€ (njëmijë euro) 
me qëllim që i pandehuri të ushtrojë ndikim të padrejtë tek gjyqtarët 
e Gjykatës Supreme të Kosovës për prishjen e aktgjykimit të formës 
së prerë të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, të datës 26.07.2018, 
me mjetin e jashtëzakonshëm juridik, kërkesë për mbrojtjen e 
ligjshmërisë, aktgjykim me të cilin dëshmitarit i ishte shqiptuar dënim 
me burgim në kohëzgjatje prej katër (4) vjet e dhjetë (10) muaj.

Me këto veprime i pandehuri B.G. ka kryer vepër penale “Ushtrimi i 
ndikimit” nga neni 424 paragrafi 1 të KPK-së.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Intensifikohen veprimet për parandalimin e narkotikëve në burgun 
e Dubravës

Pejë, 4 mars 2020 - Koordinatori për veprat penale për narkotikë në 
Prokurorinë Themelore të Pejës, prokurori i shtetit Ardian Hajdaraj, 
ka mbajtur takim koordinues me Policinë e Kosovës, përkatësisht nga 
Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë, Njësitin e hetimin për trafikim 
me narkotikë dhe udhëheqësit e Burgut të Dubravës, lidhur me veprat 
penale të narkotikëve që ndodhin brenda hapësirave të kësaj qendre 
korrektuese.

Gjatë këtij takimi, është diskutuar për intensifikimin e veprimeve për 
parandalimin e trafikimit të narkotikëve brenda Qendrës Korrektuese 
të Burgut të Dubravës, ku gjatë diskutimeve u morën disa rekomandime 
të cilat do ndikojnë në parandalimin e kësaj dukurie.

Disa nga rekomandimet e nxjerra gjatë këtij takimi koordinues, kanë 
të bëjnë me shtimin e masave siguruese brenda burgut të Dubravës.

Gjithashtu, të pranishmit u pajtuan që këto rekomandime të realizohen 
në afatin optimal dhe njëkohësisht takime e tilla të mbahen çdo tre 
muaj.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Aktakuzë për shitje dhe shpërndarje të narkotikëve dhe armëmbajtje 
pa leje

Ferizaj, 5 mars 2020 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër tre (3) personave të 
pandehur, me inicialet H.B., SH.B., dhe K.B., nga Ferizaj, për shkak të 
dyshimit të bazuar mirë se të njëjtit kanë kryer veprat penale “Blerja, 
posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe analoge” nga neni 267 paragrafi 2 lidhur me 
nenin 275 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1, dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll 
ose posedim të paautorizuar të armëve” të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, të pandehurit, nga data 12 shkurt 2019 deri më 23 
dhjetor 2019, duke vepruar si anëtarë të grupit, pa autorizim kanë shitur 
substanca narkotike të llojit marihuanë dhe kokainë, ku gjatë masave 
të fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit, si dhe gjatë kontrollit nga 
Njësiti Antidrogë, në shtëpinë e tyre janë gjetur dhe sekuestruar dy qese 
substancë narkotike të llojit marihuanë në peshë prej 111,7 gramë, një 
qesë kokainë në peshë prej 1.72 gram, dy peshore digjitale, dy mullinj për 
bluarje, si dhe 36 copë qesë të vogla të najlonit, të cilat ju kanë shërbyer 
për ndarjen e substancave narkotike në pjesë të vogla për ti shitur tek 
persona të ndryshëm.

Ndërsa, i pandehuri SH.B., në shtëpinë e tij, në kundërshtim me ligjin mbi 
armët, në mënyrë të paautorizuar ka poseduar revolen e tipit “ZORAKI 
M908”, një karikator me katër fishek 7.65mm, njëzet e një fishek cal 9

mm, 1421389 e kalibrit 8 mm dhe tre fishekë, me ç’rast të njëjtit i janë 
sekuestruar nga ana e policisë.

Në këto veprime të pandehurit kanë përmbushur elementet e veprave 
penale të përshkruara si më lartë.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit, 
për veprat penale të cilat iu vihen në barrë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Prokuroria kërkon koordinim dhe masa konkrete për mbrojtën e 
mjedisit

Pejë, 5 mars 2020 - Koordinatori i veprave penale për degradimin e 
ambienti dhe mjedisit në Prokurorinë Themelore të Pejës, prokurori 
i shtetit, Ersan Qavolli, ka mbajtur takim me Policinë e Kosovës, 
drejtorët e drejtorive të inspektorateve komunale(Pejë, Klinë, Deçan, 
Istog, Junik), ku temë diskutimi e këtij takimi ka qenë parandalimi i 
degradimit të ambientit dhe mjedisit në kompetencën territoriale të 
kësaj prokurorie.

Gjendja në teren u konstatua jo e mirë për shkak se, nga veprimtaria e 
gurthyesve dhe seperacioneve të zhavorrit ka degradim të ambientit 
dhe mjedisit, nëpër zonat ku zhvillohen këto veprimtari, andaj, 
të pranishmit u pajtuan që duhet ndërmarrë masa urgjente për 
parandalimin e kësaj dukurie.

Disa nga konkluzionet e nxjerra nga ky takim janë : Identifikimi i të gjitha 
separacioneve dhe gurthyeseve në hapësirën territoriale të Prokurorisë 
Themelore të Pejës, hartimi i një plani urgjent të veprimit, sekuestrimi 
i pajisjeve me të cilat është kryer vepra penale komform dispozitave 
ligjore.

Pjesëmarrësit e takimit u dakorduan që takimi i radhës të mbahet pas 
tre (3) muajve ku do vlerësohen edhe rezultatet e arritura gjatë kësaj 
periudhe kohore nga secili institucion.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Aktakuzë për vrasje të rëndë

Gjilan, 6 mars 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit V.H., i cili 
gjendet nën masën e paraburgimit që nga data 29 dhjetor 2019, pasi 
që me armë zjarri privoi nga jeta të ndjerin L.S.

Sipas aktakuzës, i pandehuri V.H., më 29 dhjetor 2019, rreth orës 
04:50 minuta, në Gjilan, me armë zjarri ka privuar nga jeta të ndjerin 
L.S., ashtu që derisa ishte duke drejtuar automjetin e tij, pasi arrin 
në rrugën ‘’NATO 99’’, shkaktohet aksident trafiku me kamionin të 
cilin ishte duke e drejtuar viktima, tani i ndjeri L.S., me ç’rast pas 
mosmarrëveshjeve rreth aksidentit me viktimën dhe djalin e viktimës, 
e nxjerrë armën e zjarrit, ndërsa, pasi viktima hyn në kamion dhe e 
mbyll derën, i njëjti afrohet tek dera dhe pasi dritarja ishte hapur, 
gjuan një herë në drejtim të viktimës, ku e godet nën vetullën e syrit 
të djathtë, i cili për shkak të plagëve të marra ndërron jetë në vendin 
e ngjarjes.

Me këto veprime, i pandehuri V.H., ka kryer veprën penale ‘’Vrasja e 
rëndë’’, nga neni 173 paragrafi 1 nënparagrafi 1.5 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Gjithashtu, i njëjti pa autorizim ka mbajtur në posedim edhe dy revole 
të tjera, të cilat iu janë gjetur në automjetin e tij dhe fikshekë të llojeve 
të ndryshëm. Në këtë mënyrë ka kryer veprën penale ‘’Mbajtja në 
pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’, nga neni 
366 paragrafi 1 të KPRK-së.

Po ashtu, para rastit të ndodhur, i pandehuri V.H., në një restorant në 
fshatin Malishevë, gjersa ishte duke dëgjuar muzikë, me armë zjarri 
ka shkrepur disa herë brenda lokalit. Me këto veprime ka kryer veprën 
penale ‘’Përdorimi i armës apo i mjetit të rrezikshëm’’, nga neni 367 
paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 të KPRK-së.
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Kërkohet paraburgim për veprën penale “Vrasje në tentativë”

Ferizaj, 6 mars 2020 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj, 
caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të dyshuarit me inicialet 
S.A., nga komuna e Lipjanit, për shkak të dyshimit të veprës penale 
“Vrasje në tentativë” nga neni 172 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës

Sipas kërkesës së Prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se me datë 
17 Janar 2020, rreth orës 04:20h pas mesnate, në fshatin Babush, 
komuna e Ferizajt, përkatësisht në kafiterinë “Berlini”, i pandehuri me 
dashje ka tentuar që ta privoj nga jeta të dëmtuarin K.I., ashtu që 
pas një mosmarrëveshje mes tyre, nxjerr revolen e kalibrit 7.72mm, 
me të cilën shtie gjashtë herë në drejtim të tij, duke e goditur me një 
plumb në këmbën e djathtë, me ç’rast i shkakton lëndime trupore, për 
shkak të cilave i njëjti kërkon ndihmë mjekësore fillimisht në Qendrën 
Emergjente në Ferizaj dhe më pas në Qendrën Klinike Universitare 
të Kosovës (QKUK), me të cilën do të kryente veprën penale “Vrasje 
në tentativë” nga neni 172 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Gjithashtu, i pandehuri S.A., në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm 
lidhur me armët në Kosovë, ka poseduar pa autorizim revolen e 
kalibrit 7.62mm, e cila është sekuestruar nga ana e policisë, me të 
cilën do të kryente veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose 
posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

I pandehuri S.A., gjendet nën masën e ndalimit që nga data 05 Mars 
2020, ndërsa sot pritet që të mbahet seanca e paraburgimit para 
gjyqtarit të procedurës paraprake.



16

BULETINI 
MUJOR

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Aktakuzë për krime kundër njerëzimit dhe dhunimit gjatë luftës në 
Kosovë

Prishtinë,  6 mars 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
– Departamenti Speciale, kundër të pandehurit Z.V. për vepër penale 
Krimet e luftës kundër popullsisë civile dhe Dhunimit gjatë luftës në 
Kosovë.

Sipas aktakuzës, i pandehuri Z.V. si pjesëtar i forcave policore të 
njësisë rezervë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, në 
kundërshtim me rregullat e të drejtës ndërkombëtare humanitare, 
gjatë luftës në Kosovë, më 22 maj 1999, në bashkëkryerje me 
pjesëtarë të tjerë të forcave ushtarake, policore dhe paramilitare 
serbe, në territorin e komunës së Vushtrrisë, ka marr pjesë në 
dëbimin e popullatës civile shqiptare, kryerjen e dhunës fizike dhe 
psikike ndaj tyre si dhe, me përdorimin e dhunës dhe veprimeve të 
tjera çnjerëzore, ka kryer dhunim seksual, si pjesë e një sulmi të gjerë 
dhe sistematik ndaj gruas së nacionalitetit shqiptarë.

Me këto veprime i pandehuri Z.V. në bashkëkryerje me pjesëtarë të 
tjerë, ka kryer vepër penale “Krimet e luftës kundër popullsisë civile” 
nga neni 142 lidhur me nenin 22 të Ligjit penal të Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë, aktualisht e inkriminiuar si Krimet kundër 
njerëzimit nga neni 143 paragrafi 1 nënparagrafi 1.4, 1.6, dhe 1.7, 
lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Ndalohet një person për kontrabandim me mallra

Gjilan, 6 mars 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
Përgjithshëm, sot ka ndaluar të dyshuarin A.H., në kohëzgjatje prej 
48 orësh, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale 
‘’Kontrabandimi me mallra’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
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Ekziston dyshimi i bazuar se nga data e papërcaktuar, deri më 21 
nëntor 2019, në resortin ‘’Maja e Zezë’’, në fshatin Stanqiq, komuna 
e Gjilanit, i dyshuari A.H., përmes rrugëve dytësore malore, dyshohet 
se nga Republika e Shqipërisë, pa asnjë dokumentacion përcjellës, ka 
sjellë kafshën e llojit ‘’Panthera Leo’’, të racës Luan, ku pas kësaj të 
njëjtin e ka vendosur në resortin e lartpërmendur, ku edhe zhvillon 
biznesin afarist.

Prokurori i rastit, ndaj të njëjtit ka kërkuar caktimin e masës së 
paraburgimit, në afat prej 30 ditësh, nga Gjykata kompetente në 
Gjilan.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Aktakuzë për keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare

Gjilan, 6 mars 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit XH.E., për shkak 
të veprës penale ‘’Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose 
autorizimeve publike’’, nga neni 195 paragrafi 2 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, më 6 shkurt 2020, në shkollën fillore ‘’Dëshmorët e 
Kombit’’, në fshatin Livoq i Ulët, komuna Gjilan, i pandehuri XH.E., si 
mësimdhënës, ka keqpërdorur detyrën dhe autorizimet zyrtare, në 
atë mënyrë që derisa ishte duke mbajtur orën e mësimit, fillimisht e 
pyet të miturin F.B., se pse nuk i kishte flokët, pastaj kërkon nga ai që 
të merr një karrige dhe në prani të nxënësve të tjerë ia pren flokët, ku 
pas reagimit nga i mituri, i njëjti kishte filluar që ta fyente.

Gjithë ngjarja ishte incizuar nga një nxënës i klasës, i cili pastaj e 
kishte shpërndarë videon nëpër rrjetet sociale, ndërsa, prokuroria 
pas publikimit të kësaj video, sipas detyrës zyrtare ka filluar hetimet 
lidhur me këtë çështje penale.
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Kryeprokurori Lumezi kërkon angazhim më të madh nga 
kryeprokurorët e prokurorive

Prishtinë, 10 mars 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, 
ka mbajtur kolegjiumin e radhës  me të gjithë kryeprokurorët e 
prokurorive Themelore në vend, kryeprokurorin e Prokurorisë 
Speciale si dhe me kryeprokurorin e Prokurorisë së Apelit.

Gjatë këtij takimi Kryeprokurori Lumezi, ka kërkuar angazhim më të 
madh dhe rol më aktiv nga kryeprokurorët në mbikëqyrjen e punës 
në prokuroritë të cilat ata i drejtojnë.

Në këtë kontekst, është kërkuar që të ketë raportim javor për punët, 
të arriturat dhe sfidat në menaxhimin e prokurorive përkatëse, duke 
avancuar kështu komunikimin dhe informimin e brendshëm ndërmjet 
kryeprokurorëve me Kryeprokurorin e Shtetit.

Gjithashtu, në këtë takim është kërkuar që të zbatohet në përpikëri 
edhe Rregullorja për Shërbimin e Komunikimit Publik të Sistemit 
Prokurorial nga ana e prokurorëve dhe kryeprokurorëve, ashtu siç 
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është e caktuar edhe me nenet përkatëse të kësaj rregulloreje.

Ky takim ishte në vazhdën e kolegjiumeve të rregullta të cilat i mbanë 
Kryeprokurori i Shtetit me të gjithë kryeprokurorët e prokurorive në 
nivel vendi.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Kërkohet paraburgim ndaj dy personave për grabitje

Gjilan, 12 mars 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata kompetente në Gjilan, 
që të dyshuarve A.T. (1976) dhe F.U. (1998), t’ua caktojë masën e 
paraburgimit, në afat prej 30 ditësh, pasi dyshohet se kanë kryer 
veprën penale ‘’Grabitja’’.

Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar që të pandehurit A.T. dhe 
F.U., më 6 shkurt 2020, në bashkëveprim me një person tjetër, tani 
për tani të panjohur, me përdorimin e forcës dhe kanosjes serioze dhe 
me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, kanë përvetësuar 
pasurinë e tjetrit, në atë mënyrë që marrin një automjet – taxi dhe 
pasi arrijnë tek një kafene në fshatin Stanishor, njëri prej tyre del nga 
automjeti për të bërë një telefonatë, ndërsa, pasi hyn në automjet, e 
urdhëron taksistin, tani të dëmtuarin A.SH., që t’i dërgojë në fshatin 
Strazhë dhe pa arritur në fshat kanë urdhëruar të dëmtuarin që të 
ndalet dhe të dal jashtë, me ç’rast ia grabisin kuletën, telefonin dhe 
veturën, duke e lënë në rrugë.

Me këto veprime të njëjtit kanë kryer veprën penale ‘’Grabitja’’, nga 
neni 317 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës.
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Aktakuzë për mashtrim

Gjilan, 13 mars 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ngritur 
aktakuzë kundër të pandehurit R.V., pasi që për përfitim të 
kundërligjshëm pasuror, i shkaktoi dëm material të dëmtuarit F.M., 
në shumë prej 1.150 euro.

Sipas aktakuzës, i pandehuri R.V., më 29 tetor 2019, në komunën e 
Vitisë, përmes paraqitjes së rreme, duke fshehur faktet dhe me qëllim 
të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, ka mashtruar të dëmtuarin 
F.M., në atë mënyrë që përmes rrjetit social ‘’Facebook’’, kontakton 
me të, duke u paraqitur si pronar i një firme nga Zvicra dhe se është 
duke kërkuar punëtor, mirëpo për t’ia rregulluar dokumentet i kërkon 
të holla, të cilat i njëjti ia paguan përmes ‘’Western Union’’, në shumë 
prej 1.150 euro, ndërsa pasi pranon të hollat më nuk i përgjigjet, me 
ç’rast të njëjtin e ka dëmtuar për shumën e lartshënuar.

Me këto veprime, i pandehuri R.V., ka kryer veprën penale ‘’Mashtrimi’’, 
nga neni 323 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
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Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, priti në takim shefin e 
EULEX-it, Lars – Gunnar Wigemark

Prishtinë, 16 mars 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, 
ka zhvilluar takim njoftues me Shefin e ri të EULEX-it, Lars – Gunnar 
Wigemark.

Fillimisht, Kryeprokurori Lumezi e ka uruar Wigemarkun për detyrën 
e re si Shef i EULEX-it, me ç’rast e ka vlerësuar si të rëndësishëm rolin 
e këtij misioni në monitorimin e punës së institucioneve gjyqësore, 
me theks të veçantë të sistemit prokurorial. 

Në këtë kontekst, është diskutuar nevoja për avancimin e 
bashkëpunimit dhe përpjekjeve të përbashkëta në funksion të 
forcimit të sundimi të ligjit në Republikën e Kosovës.

Po ashtu, Kryeprokurori Lumezi e ka njoftuar Shefin e EULEX-it me 
punën dhe vendosmërinë e Prokurorit të Shtetit në ndjekjen e të 
gjithave formave të krimit, si edhe për sfidat dhe objektivat e këtij 
institucioni që kanë për qëllim fuqizimin e sistemit prokurorial dhe 
ngritjen e besimit qytetarë në institucionet e drejtësisë.
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Tutje, Kryeprokurori i Shtetit gjatë këtij takimi e ka informuar të parin 
e EULEX-it edhe me integrimin dhe punën në Prokurorinë Themelore 
të Mitrovicës, e cila përbënë shembull të mirë të funksionimit 
shumetnik, ndërnjerëzor dhe ndërkolegial.  

Në anën tjetër, Shefi i EULEX-it, Lars – Gunnar Wigemark, shprehi 
gatishmërinë që brenda mandatit të cilin e ka misioni i EULEX-it, të 
përkrah dhe mbështes punën e Kryeprokurorit të Shtetit dhe të gjithë 
prokurorëve në promovimin e sundimit të ligjit.

Të dy bashkëbiseduesit diskutuan edhe për çështjet që ndërlidhen 
me reformat legjislative dhe për ecurinë e tyre. Po ashtu, vlerësuan 
si të nevojshëm thellimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në 
çështjet që kanë të bëjnë me krimet e luftës, personat e pagjetur dhe 
bashkëpunimin juridik ndërkombëtar.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Kërkohet paraburgim për veprën penale “Grabitje”

Ferizaj, 21 mars 2020 -  Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti 
i Krimeve të Rënda, gjatë ditës së sotme ka ndaluar dy persona me 
inicialet B.G., nga komuna e Ferizajt dhe V.S. nga komuna e Vitisë, për 
shkak të dyshimit se të njëjtit kanë kryer veprën penale “Grabitje” 
nga neni 317 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 31 
dhe 28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Po ashtu, Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka bërë kërkesë për 
caktimin e masës së paraburgimit, ndaj dy të pandehurve me inicialet 
B.G., nga komuna e Ferizajt dhe V.S. nga komuna e Vitisë,  për shkak 
të dyshimit se kanë kryer veprën e lartcekur, pasi që ekziston dyshimi 
i bazuar se më 15 janar 2020, në sallonin e automjeteve “Dardani” në 
magjistralen Ferizaj-Prishtinë, me qëllim të përvetësimit të pasurisë 
së luajtshme të personit tjetër e që vetës ti sjellin dobi pasurore të 
kundërligjshme, me anë të përdorimit të forcës, të armatosur, me 
armë AK-47, kanë tentuar që të grabisin të mirat materiale, me të 
cilën do të kryenin veprën penale “Grabitja” në bashkëkryerje dhe 
tentativë nga neni 317 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1, lidhur me 
nenin 31 dhe nenin 28 të të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
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Dy të pandehurit gjenden nën masën e ndalimit që nga data 21 
mars 2020, ndërsa nesër më 22 mars, pritet që të mbahet seanca e 
paraburgimit para gjyqtarit të procedurës paraprake.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Kërkohet paraburgim për shpërndarje dhe shitje të narkotikëve

Ferizaj, 27 mars 2020-  Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti 
i Krimeve të Rënda, me urdhër të prokurorit kujdestar, ka ndaluar 
në kohëzgjatje prej 48 orësh, një (1) person të dyshuar me datë 26 
Mars 2020, rreth orës 21:45, nën dyshimin se i njëjti kishte poseduar 
substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë, në peshë të 
përgjithshme prej 88.7 gram, të cilën kishte pasur me qëllim shitje dhe 
shpërndarje tek personat e ndryshëm, me ç’rast do të kryente veprën 
penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 
narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” nga neni 267 
paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ndërsa, sot me datë 27 Mars 2020, Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, në 
Gjykatën Themelore në Ferizaj, ndaj të pandehurit K.S., për shkak të 
dyshimit të veprës penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 
paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” nga 
neni 267 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Gjithashtu, Prokuroria Themelore në Ferizaj, njofton opinion se 
edhe përkundër situatës së krijuar në vend lidhur me virusin Covid 
19, vazhdon punën e saj dhe mbetet e përkushtuar në luftimin dhe 
parandalimin e krimit.
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Ndalohet një person për vrasje të rëndë në tentativë

Gjilan, 28 mars 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, sot ka ndaluar të dyshuarin B.M., me dyshimin se 
ka kryer veprën penale ‘’Vrasje e rëndë në tentativë’’, të Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës.

Ekziston dyshimi i bazuar se, gjatë ditës së sotme, përkatësisht më 28 
mars 2020, rreth orës 13h, në fshatin Verbovc, komuna e Kllokotit, i 
dyshuari B.M., i nacionalitetit serb, për shkak të një mosmarrëveeshje 
paraprake, ka tentuar që t’a privonte nga jeta, të dëmtuarin Z.J., 
i nacionalitetit serb – zyrtar policor, jashtë detyrës zyrtare, në atë 
mënyrë që me armë zjarri ka shtënë dy herë në drejtim të tij, me 
ç’rast i njëjti ka marrë dy plagë, për të cilat është dërguar për ndihmë 
mjekësore në QKUK, në Prishtinë.

Me urdhër të prokurorit kujdestar, i dyshuari është ndaluar në 
kohëzgjatje prej 48 orësh, me dyshimin e veprës penale “Vrasja e 
rëndë në tentativë” dhe ndaj tij brenda afatit ligjor do të kërkohet 
masa e paraburgimit, nga Gjykata kompetente në Gjilan.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut intervistohet për shkak 
të dyshimit për nxitje të përçarjes dhe mos durimit

Mitrovicë, 30 mars 2020 – Prokuroria Themelore e Mitrovicës 
njofton publikun që me urdhër të prokurorit kujdestar të Prokurorisë 
Themelore të Mitrovicës, është intervistuar sot Kryetari i komunës së 
Mitrovicës së Jugut A.B., për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës 
penale “Nxitja e përçarjes dhe mos durimit”, nga neni 141 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës.

Prokuroria Themelore e Mitrovicës ka filluar hetimet ndaj A.B., pasi 
që dyshohet se i njëjti në një lidhje të drejtpërdrejtë në njërin nga 
televizionet kosovare ka deklaruar se “Presidenti t`i shpallë zgjedhjet, 



25

BULETINI 
MUJOR

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
MARS 2020

ndryshe mund të ketë vëllavrasje“, me çfarë dyshohet se ka kryer 
veprën penale “Nxitja e përçarjes dhe mos durimit”, nga neni 141 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Me urdhër të Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, A.B,. 
është lëshuar në procedurë të rregullt.
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