
Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo

Prokurori i Shtetit / Državni Tužilac / State Prosecutor

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit 
Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca 

Office of the Chief State Prosecutor

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

BULETINI 
MUJOR

JANAR 
2020





BULETINI MUJOR

Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit
Janar 2020

 

Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo

Prokurori i Shtetit / Državni Tužilac / State Prosecutor

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit 
Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca 

Ofce of the Chief State Prosecutor





3

BULETINI 
MUJOR

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

Përmbajtja 

FJALA HYRËSE E KRYEPROKURORIT TË SHTETIT ................................. 5 

Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit, Janar 2020 .................................. 6



4

BULETINI 
MUJOR

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo

Prokurori i Shtetit / Državni Tužilac / State Prosecutor

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit 
Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca 

Ofce of the Chief State Prosecutor



5

BULETINI 
MUJOR

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

FJALA HYRËSE E KRYEPROKURORIT TË SHTETI

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit me qëllim të rritjes së transparencës 
së institucionit të Prokurorit të Shtetit ka përgatitur dhe publikuar 
Buletinin informativ  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 buletineve informative 
tremujore 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
JANAR 2020

Aktakuzë kundër shtatë zyrtarëve për keqpërdorim të pozitës apo 
autoritetit zyrtar

Prizren, 3 janar 2020 - Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti 
i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër S.P., N.K., V.I., B.N., B.K., 
A.Th., dhe N.A., në cilësinë e personave zyrtarë, për shkak të dyshimit 
të bazuar se kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 dhe 2, nënparagrafi 2.2 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës,  i akuzuari S.P., në periudhën kohore 2012-2014, 
N.K., në periudhën kohore 2014 -2016 dhe V.I., në periudhën 
kohore 2016-2017 në Prizren, duke punuar si persona zyrtarë në 
cilësinë e drejtorëve të Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor pranë 
Komunës së Prizrenit, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar 
i tejkalojnë kompetencat zyrtare, me qëllim të përfitimit të dobisë 
pasurore për vete ose personin tjetër në rastin konkret pronarëve të 
objekteve të ndërtuara, e duke i shkaktuar dëm personit tjetër në 
rastin konkret “Hekurudhat e Kosovës” – ‘’InfraKos’’ me seli në Fushë 
Kosovë. Të akuzuarit S.P., N.K., dhe V.I., kanë shkaktuar degradimin e 
pronës si dhe Infrastrukturën e hekurudhës në Komunën e Prizrenit, 
si dhe kanë bërë të papërdorshme duke i shkaktuar kësaj kompanie 
dëme materiale. Në këtë mënyrë, secili prej të akuzuarve veç e veç 
në vazhdimësi kryen veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 dhe 2, nënpagrafi 2.2 të 
KPRK-së.

Ndërsa, i akuzuari B.N., gjatë vitit 2013 në Prizren, duke punuar si 
person zyrtar në cilësinë e Drejtorit për Inspeksion pranë Komunës 
së Prizrenit, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon 
kompetencat ose nuk i përmbush detyrat zyrtare e me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore për vete ose personin tjetër, si dhe 
duke i shkaktuar dëm personit tjetër në rastin konkret “Hekurudhat 
e Kosovës” me seli në Fushë Kosovë, pasi që ka bërë tejkalimin 
e kompetencave. Po ashtu, i akuzuari ka shkaktuar degradimin e 
pronës si dhe Infrastrukturën e hekurudhës në Komunën e Prizrenit 
të cilën e ka bërë të papërdorshme duke i shkaktuar kësaj kompanie 
dëme materiale. Me këto veprime B.N., ka kryer veprën penale 
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“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 
1 dhe 2, nënparagrafi 2.2 të KPRK-së.

I akuzuari B.K., gjatë vitit 2012 në Prizren, duke punuar si person 
zyrtar në cilësinë e Inspektorit të ndërtimit pranë Drejtoratit për 
Inspeksion të Komunës së Prizrenit, duke shfrytëzuar detyrën apo 
autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat ose nuk i përmbush detyrat 
zyrtare e me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete ose 
personin tjetër si dhe duke shkaktuar dëm personit tjetër në rastin 
konkret ‘’Infrakos’’ me seli në Fushë Kosovë, në atë mënyrë që duke 
bërë tejkalimin e kompetencave, me ç’rast pronën, patundshmërinë 
si dhe Infrastrukturën e hekurudhës në Komunën e Prizrenit e ka bërë 
të papërdorshme duke i shkaktuar kësaj kompanie dëme materiale. 
Në këtë mënyrë ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 të KPRK-së.

I akuzuari A.Th., gjatë vitit 2013 në Fushë Kosovë, duke punuar si 
person zyrtar në cilësinë e Kryeshefit pranë “Infrakos”- Hekurudhat 
e Kosovës i zgjedhur në Janar të vitit 2012, duke shfrytëzuar detyrën 
apo autoritetin zyrtar nuk i përmbush detyrat zyrtare me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore për vete ose personin tjetër, shkakton 
dëm personit tjetër në rastin konkret “Infrakos” me seli në Fushë 
Kosovë, në atë mënyrë që nuk i përmbush detyrat zyrtare edhe 
pse ka qenë i caktuar për mbikëqyrjen dhe menaxhimin e pronave 
të hekurudhës duke neglizhuar detyrat dhe obligimet e veta.Me 
këto mosveprime, pronën, patundshmërinë si dhe infrastrukturën 
e hekurudhës në pjesën e Komunës së Prizrenit e ka bërë të 
papërdorshme duke i shkaktuar kësaj kompanie dëme materiale. Me 
çka ka në vazhdimësi ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës 
apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 dhe 2, nënparagrafi 
2.2 të KPRK-së.

I akuzuari N.A., gjatë vitit 2013 në Prizren, duke punuar si person zyrtar 
në cilësinë e Menaxherit të patundshmërive dhe bashkëpunëtor 
profesional pranë “Infrakos”, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin 
zyrtar nuk i përmbush detyrat zyrtare e me qëllim të përfitimit të 
dobisë pasurore për vete ose personin tjetër, duke shkaktuar dëm 
personit tjetër në rastin konkret “Infrakos” me seli në Fushë Kosovë, 
në atë mënyrë që edhe pse ka qenë i caktuar për mbikëqyrjen dhe 
menaxhimin e pronave të hekurudhës, duke neglizhuar detyrat dhe 
obligimet e veta. I akuzuari N.A. pronën, patundshmërinë si dhe 
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Infrastrukturën e hekurudhës në Komunën e Prizrenit, e ka bërë të 
papërdorshme duke i shkaktuar kësaj kompanie dëme materiale. Me 
këto veprime i akuzuari N.A., në vazhdimësi ka kryer veprën penale 
“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 
1 dhe 2, nënparagrafi 2.2 të KPRK-së.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se të akuzuarit  S.P., 
N.K., V.I., B.N., B.K., A.Th., dhe N.A., kanë përmbushur elementet 
e veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” 
sipas KPRK-së, pasi që kompanisë në fjalë i kanë shkaktuar dëm të 
përgjithshëm material në shumën prej 104,674.61 Euro.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas 
ligjit, për veprën penale e cila u vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

Aktakuzë për bashkim apo pjesëmarrje në ushtrinë ose policinë e 
huaj

Prishtinë, 8 janar 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë - 
Departamenti Special, kundër M.T., për veprën penale “Bashkimi 
apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e 
jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore 
apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës” nga 
neni 3 paragrafi 3 të Ligjit për ndalimin e bashkimit në konflikte të 
armatosura jashtë territorit të vendit nr. 05/L-002.

Prokuroria Speciale njofton se, pasi që i fejuari i të akuzuarës nga 
muaji shkurt 2014 ka qenë në Siri, duke luftuar për organizatën 
terroriste ISIS, e pandehura M.T. i është bashkangjitur edhe pse e ka 
ditur se veprimi i tillë është i kundërligjshëm.

Më 20 qershor 2014, përmes Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, 
e pandehura M.T. ka shkuar për në Stamboll dhe me aeroplan tjetër 
menjëherë ka vazhduar për në Gaziantep, e pastaj nga aty me një 
automjet ka kaluar në Siri, ku i është bashkangjitur organizatës 
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terroriste ISIS, dhe ka marrë pjesë në veprimtarinë e kësaj organizate, 
me qëllimin që duke luftuar, padrejtësisht të detyrojnë qeverinë 
Siriane, e pastaj edhe qeveritë e shteteve tjera, që të lënë pushtetin 
dhe të krijojnë Shtetin Islamik, në atë mënyrë që duke e përdorur 
shumën e rregullt mujore të të hollave nga Shteti Islamik, i ka ofruar 
shërbime logjistike ushtarëve.

Gjatë gjithë kohës e pandehura M.T. ka ndërruar vendbanimin 
varësisht nga ndryshimi i territorit të Shtetit Islamik, deri sa ISIS-i ka 
pësuar disfatë të plotë kur kanë qenë të detyruar që të dorëzohen te 
forcat Kurde, të cilët pastaj me ndihmën e ushtrisë Amerikane i kanë 
deportuar në Kosovë më 24 maj 2019.

Me këto veprime e pandehura ka kryer veprën penale “Bashkimi 
apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e 
jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore 
apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës” nga 
neni 3 paragrafi 3 të Ligjit për ndalimin e bashkimit në konflikte të 
armatosura jashtë territorit të vendit nr. 05/L-002

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

Aktakuzë për krime lufte kundër dy personave

Prishtinë, 8 janar 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë - 
Departamenti Special, kundër dy personave me inicialet Z.K dhe D.SH. 
për veprat penale “Krimet e luftës kundër popullatës civile”.

I pandehuri, Z.K., gjatë kohës së luftës në Kosovë, si pjesëtarë i forcave 
policore serbe, ka shkelur rëndë rregullat e të Drejtës Ndërkombëtare 
Humanitare kundër personave civil dhe pasurisë, konkretisht rregullat 
e luftës të përcaktuara me Konventat e Gjenevës të datës 12 Gusht të 
vitit 1949 dhe Protokollet Shtesë.

I pandehuri Z.K. me datë 26 mars 1999, në fshatin Nerodime e Epërme, 
Komuna Ferizaj, ka marrë pjesë direkte në sulmin e popullsisë civile të 
nacionalitetit shqiptarë konkretisht të nëntëmbëdhjetë (19) anëtarëve 
të një familje që nuk kanë marrë pjesë aktive në konflikt të armatosur.
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Gjatë këtij aksioni, i pandehuri përveç tjerash ka marrë pjesë në 
maltretimin e anëtarëve të kësaj familje, shkatërrimin e pasurisë se 
tyre, dëbimin nga vendbanimi i tyre, rrëmbimin dhe vrasjen e civilëve 
O.N., B.N., A.N dhe B.N., anëtarë të kësaj familje.

Me këto veprime i pandehuri Z.K. në bashkëkryerje ka kryer veprën 
penale Krimet e luftës kundër popullatës civile nga neni 142 lidhur me 
nenin 22 të Ligjit Penal të RSFJ-së, e penalizuar edhe me Kodin Penal 
të Republikës së Kosovës me nenin 146 si Krime të luftës në shkelje të 
rëndë të nenit 3 të përbashkët të Konventave të Gjenevës.

Ndërkaq, i pandehuri D.Sh., gjatë kohës së luftës në Kosovë, si 
pjesëtarë i forcave policore serbe, ka shkelur rëndë rregullat e 
të drejtës ndërkombëtare humanitare kundër personave civil, 
respektivisht nenin 130 të Konventës së Katërt (IV) të Gjenevës të 
datës 12 Gusht 1949 në ndërlidhje me Protokollet Shtesë për katër 
Konventat e Gjenevës.

I pandehuri D.Sh., më 01 prill 1999, në cilësinë e inspektorit policorë, i 
armatosur me armë automatike, me qellim të përdhosjes, poshtërimit 
dhe trajtimit nënçmues të trupave të pa jetë të O.N., B.N., A.N., 
B.N dhe I.R, të vrarë nga forcat policore dhe paramilitare serbe, ka 
urdhëruar që trupat e tyre të varrosen pa dinjitet dhe në kundërshtim 
me rregullat e luftës të përcaktuara me të drejtën humanitare 
ndërkombëtare.

Me këto veprime i pandehuri D.Sh., ka kryer veprat penale Krimet e 
luftës kundër popullatës civil nga neni 142 të Ligjit Penal të RSFJ-së, e 
penalizuar edhe me Kodin Penal të Republikës së Kosovës me nenin 
146 si Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët të 
Konventave të Gjenevës’’.
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Reagim i Këshillit Prokurorial dhe Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit 
ndaj kërcënimeve të bëra ndaj prokurores speciale, Drita Hajdari

Prishtinë, 11 janar 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Zyra e 
Kryeprokurorit të Shtetit dënojnë fuqishëm kërcënimin me likuidim 
fizik dhe kërcënimet e tjera, të bëra gjatë ditës së sotme ndaj 
prokurores speciale, Drita Hajdari.

Këto kërcënime serioze ndaj prokurores Hajdari vijnë si rrjedhojë e 
fushatës dhe gjuhës denigruese publike nga një grup individësh, pas 
shpalljes së aktgjykimit nga Gjykata Themelore e Prishtinës në lidhje 
me rastin e ashtuquajtur “Pronto”.

Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit 
qëndrojnë fuqishëm në përkrahje të prokurores speciale, Drita 
Hajdari, duke i ofruar mbështetjen e plotë për punën dhe përkushtimin 
e saj në ushtrimin e funksionit kushtetues dhe ligjor në hetimin dhe 
ndjekjen e kryeseve të veprave penale.

Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit 
sigurojnë opinionin publik se kërcënimet publike ndaj prokurorëve nuk 
do t’i zmbrapsin asnjë hap dhe asnjë çast synimet dhe përpjekjet tona 
të vazhdueshme për krijimin e shtetit ligjor, në të cilin respektohen 
parimet e drejtësisë.

Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit 
njoftojnë se kërcënimet ndaj prokurores Drita Hajdari janë duke u 
trajtuar seriozisht dhe me nivelin e duhur të urgjencës, me ç’rast 
kanë urdhëruar Policinë e Kosovës për të ndërmarrë masa konkrete 
për identifikimin dhe arrestimin e personave, të cilët kanë kërcënuar 
prokuroren Hajdari, si dhe të njëjtit të dalin para organeve të 
drejtësisë.
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Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist

Prishtinë, 14 janar 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
- Departamenti Special, kundër V.K dhe F.D., për veprën penale 
“Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist”, nga neni 143 paragrafi 
2 të KPRK-së, neni 3 të Ligji nr.05/L-002, për Ndalimin e bashkimit në 
konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura, V.K. me qëllim që të marrë 
pjesë në veprimtarinë e grupeve terroriste ISIS në Siri, më 30.03. 2015, 
duke vepruar me dashje dhe në dijeni për veprimet e veta, është nisur 
për në Shkup-Maqedonia e Veriut, së bashku me bashkëshortin e saj 
M.B. dhe me të pandehurit e tjerë, ndër ta edhe F.D., për të arritur 
në drejtim të Stambollit- Turqi, e më pas për të vazhduar për në Siri, 
ku i janë bashkangjitur grupit terrorist. E pandehura këto veprime i 
ka kryer në vazhdimësi, deri në kohën kur është dorëzuar te Forcat 
Kurde, në fillim të vitit 2019, e ku ka qëndruar për rreth dy muaj, 
kurse më 20.04.2019 është deportuar në Kosovë.

Me këto veprime e pandehura V.K. ka kryer veprën penale “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grup terrorist, nga neni 143 paragrafi 2 të KPRK-
së, lidhur me neni 3 të Ligji nr.05/L-002, për Ndalimin e bashkimit në 
konfliktet e armatosura jashtë territorit të vendit.

Ndërkaq, i pandehuri F.D., me qëllim që të marrë pjesë në veprimtarinë 
e grupeve terroriste ISIS në Siri, më 30.03.2015, duke vepruar me 
dashje dhe në dijeni për veprimet e veta, fillimisht nga Kosova ka 
shkuar në Shkup, së bashku me gruan e tij, të pandehurën G.A. dhe 
me të pandehurit e tjerë, ndër ta M.B dhe V.K, kanë udhëtuar në 
drejtim të Stambollit-Turqi, e ku më pas ka hyrë në territorin e Sirisë 
dhe i bashkëngjitet grupit terrorist ISIS.

Me këto veprime i pandehuri F.D. ka kryer veprën penale “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grup terrorist”, nga neni 143 paragrafi 2 të KPRK-
së, nenin 3 të Ligji nr.05/L-002, për Ndalimin e bashkimit në konfliktet 
e armatosura jashtë territorit të vendit.
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Fjalimi i Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi në 
Konferencën Vjetore të Prokurorëve të Shtetit

Prishtinë, 17 janar 2020 – Është kënaqësi t’ju përshëndes dhe t’ju 
dëshiroj mirëseardhje në Konferencën Vjetore të Prokurorisë së 
Shtetit, e cila si në katër vitet e kaluara, ashtu edhe në periudhën e 
fundit dymbëdhjetë mujore, ishte përplot sfida dhe mund të them 
më intensive se kurrë.

Megjithatë nga numri i madh i sfidave më i rëndësishëm është fakti se 
kemi treguar që jemi të gatshëm dhe të aftë që në të gjitha këto sfida 
të reagojmë në mënyrë adekuate.

Sot, dua të theksoj se më e fortë se çdo sfidë apo mëdyshje është forca 
dhe uniteti i sistemit prokurorial, i cili edhe gjatë vitit të kaluar, por 
edhe ne ditët e para të këtij viti ka treguar imunitet ndaj kërcënimeve 
dhe presioneve të ndryshme.

Ne kemi treguar vendosmëri për t’u përballur me çdo formë të 
krimit dhe në këtë rrugë nuk do të na ndalë askush, sepse ky është 
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interesi i shtetit dhe ne veprojmë në emër të shtetit. Prandaj, duhet 
të jemi unik për të treguar forcën që e përbëjmë të gjithë së bashku 
si Prokurori e Shtetit.

Shpresoj që forca e këtij mesazhi do të kuptohet drejtë edhe nga 
kolegët e rinj në duart e të cilëve do të jetë e ardhmja e sistemit 
prokurorial.

Gjatë vitit të kaluar kemi zgjedhur kryeprokurorët e dy prokurorive më 
të rëndësishme në Republikën e Kosovës, atë të Prokurorisë Speciale 
dhe Prokurorisë Themelore të Prishtinës, të cilët duhet të kenë një 
rol më të madh në drejtimin e këtyre prokurorive, por njëkohësisht 
edhe përgjegjësi për punën e tyre ndaj Kryeprokurorit të Shtetit dhe 
Këshillit Prokurorial të Kosovës.

Të gjithë duhet të jeni të vetëdijshëm se besimi, sinqeriteti 
dhe komunikimi në mes të prokurorëve, kryeprokurorëve dhe 
Kryeprokurorit të Shtetit duhet të forcohet.

Kjo është gjëja më e rëndësishme në organet që veprojnë në mënyrë 
vertikale, ashtu siç është i përkufizuar me ligj edhe institucioni i 
Prokurorit të Shtetit.

Kryeprokurorëve të rinj, dua t’ju them se; që nga marrja e këtyre 
detyrave do të ju presin ditë të vështira. Koha nëpër të cilën po 
kalojmë e vërteton këtë.

Përgjegjësia juaj është të tregoni se jeni të gatshëm t’i drejtoni këto 
prokurori dhe se vendimet që do t’i merrni do të jenë të drejta, 
profesionale dhe ekskluzivisht në përputhje me normat kushtetuese 
dhe dispozitat ligjore.

Në punën dhe udhëheqjen tuaj të mëtutjeshme do ta keni përkrahjen 
time dhe të sistemit prokurorial në organizimin dhe funksionimin sa 
më të mirë të këtyre prokurorive.

Të nderuar të pranishëm,

Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është element 
shumë i rëndësishëm drejtë rrugës së integrimit të shtetit tonë në 
familjen e madhe evropiane.

Publiku është duke pritur nga prokurorët që nëpërmjet hetimeve të 
mirëfillta dhe të paanshme të kontribuojnë në pastrimin e shtetit, 
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politikës dhe institucioneve nga korrupsioni, nepotizmi, abuzimi dhe 
çdo formë tjetër e krimit që i cenon marrëdhëniet juridiko-shoqërore.

Çelësi i suksesit në luftën kundër korrupsionit qëndron në konfiskimin 
e pasurisë së përfituar nga vepra penale, si dhe marrja e fuqisë 
ekonomike grupeve kriminale, nëpërmjet ngrirjes e më pastaj edhe 
konfiskimit të pasurisë.

Të gjitha analizat serioze tregojnë se vetëm dënimi me burg i kryesve 
të veprave penale nuk lëvizë seriozisht luftën kundër korrupsionit, por 
krahas dënimeve me burg duhet të nxirren edhe dënimet plotësuese 
për ndalimin e ushtrimit të detyrës zyrtare, por edhe vendimet për 
konfiskimin e përhershëm të pasurisë së fituar me vepër penale.

Gjithashtu është me rëndësi që prokurorët e shtetit të sigurojnë 
mbrojtjen e duhur për informatorët si në sektorin publik ashtu edhe 
në atë privat, pasi që ata luajnë një rol të rëndësishëm në zbulimin e 
veprave korruptive.

Gjatë vitit të kaluar, Prokurori i Shtetit ka treguar përkushtim në 
trajtimin e rasteve të korrupsionit, duke zgjidhur 400 dosje penale me 
771 persona.

Gjithashtu kemi zgjidhur 532 kallëzime penale me 712 persona që 
kanë të bëjnë me krime ekonomike dhe financiare.

Për trajtimin e lëndëve të korrupsionit të nivelit të lartë kemi nevojë 
për njerëz profesionist, të guximshëm, me integritet dhe të trajnuar, 
që sigurisht ekzistojnë brenda sistemit prokurorial.

Prandaj, të gjithë ata prokurorë të rinj që i kanë këto atribute pres që 
të avancohen në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës.

Jam i bindur se ndërthurja e energjisë së prokurorëve të rinj dhe 
përvoja e prokurorëve më të vjetër mund të sjellë rezultate të mira 
brenda sistemit tonë.

Tashmë edhe Gjykata Supreme e Kosovës ka dhënë aktgjykimet e 
para për lëndët e korrupsionit, duke aprovuar kështu kërkesat për 
mbrojtjen e ligjshmërisë të ushtruar nga prokurorët, në rastet kur të 
akuzuarit janë liruar nga gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës 
e dytë, duke konstatuar se gjykatat e shkallës së parë e kanë shkelur 
ligjin duke e interpretuar atë në favor të të pandehurve.
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Me këto vendime është konfirmuar angazhimi i prokurorëve në luftën 
kundër korrupsionit duke ngritur aktakuza të bazuara në prova dhe ligj.

Institucionet e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me partnerët 
ndërkombëtar edhe në vitin e kaluar kanë treguar se janë të vendosur 
të kontribuojnë në luftën kundër terrorizmit, i cili është duke rrezikuar 
sigurinë, paqen dhe drejtësinë në botë, por nuk e ka lënë anash as 
vendin tonë.

Ne kemi qenë të vetëdijshëm se rreziqet bashkëkohore të drejtësisë 
dhe sigurisë nuk mund të zgjidhen nga një shtet i vetëm, prandaj 
kemi rritur bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar, me ç ‘rast kemi 
arritur në mënyrë të suksesshme të kthejmë në Kosovë 110 kosovarë 
të cilët kanë qëndruar në zonat e konfliktit në Siri, dhe për një numër 
të tyre kanë filluar edhe procedurat penale.

Me këtë rast, dëshiroj të falënderoj SHBA-të, për kontributin dhe 
mbështetjen e vazhdueshme në luftën kundër terrorizmit dhe 
ekstremizmit të dhunshëm.

Sa i përket krimeve të luftës, Këshilli Prokurorial i Kosovës, në vitin 
e kaluar ka miratuar strategjinë për hetimin dhe ndjekjen e krimeve 
të luftës. Përveç që jemi duke bërë identifikimin e ngjarjeve të cilat 
po trajtohen me prioritet, jemi duke bërë përpjekje që të mbledhim 
dëshmi dhe prova të cilat i identifikojnë kryesit dhe urdhërdhënësit e 
këtyre veprave penale për t’i vënë ata para përgjegjësisë penale.

Gjatë vitit që lamë pas, rëndësi i kemi kushtuar edhe mbrojtjes së 
viktimave të krimit që kanë pësuar nga aktet e ndryshme kriminale.

Zyra për Mbrojtjen dhe Ndihmë të Viktimave ka ofruar shërbime dhe 
ndihmë për viktimat e krimit, ku gjatë vitit 2019 ka zgjidhur gjithsej 
1567 raste të dhunës në familje, ngacmimit seksual, trafikimit të 
qenieve njerëzore dhe mundësimit të prostitucionit. Kjo zyrë në 
disa raste ka paraqitur edhe kërkesat në Ministrinë e Drejtësisë për 
kompensimin e viktimave të krimit.

Të nderuar të pranishëm,

Prokuroria vazhdimisht është përpjekur të jetë e pavarur në punën e 
saj, megjithatë në vitin që lamë pas ka pasur përpjekje të ndryshme 
grupore, sociale e në disa raste edhe politike për të bërë presion në 
institucionin e Prokurorit të Shtetit.
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Për fat të keq, ne kemi edhe dukurinë ku struktura të caktuara me 
nisma të ndryshme po nxisin urrejtje ndaj Prokurorisë, duke i mohuar 
rezultatet e punës në të gjitha fushat, me qëllim që ta paraqesin 
Prokurorinë si të dështuar. Mirëpo, me bindje të plotë ju them se sot 
sistemi prokurorial është shumë hapa përpara asaj që ka qenë në të 
kaluarën.

Për ta vërtetuar këtë, theksoj faktin se vetëm gjatë vitit 2019 kemi 
zgjidhur gjithsej 79.803 dosje penale të natyrave të ndryshme.

Përveç rëndësisë së zvogëlimit të lëndëve, po aq e rëndësishme për 
ne është edhe mënyra se si zgjidhen ato.

Prandaj, progres është bërë edhe në ngritjen e cilësisë së akteve 
akuzuese, ku gjatë vitit 2019, 93.57% e aktakuzave të ngritura nga 
prokurorët e shtetit kanë përfunduar me aktgjykime fajësuese. Kjo 
më së miri tregon punën profesionale të prokurorëve të shtetit.

Sipas urdhrave të Prokurorisë edhe gjatë vitit të kaluar janë ndërmarrë 
masa dhe veprime të cilat kanë rezultuar me zbardhjen e veprave 
penale më të rënda, ndërsa janë privuar nga liria dhe janë proceduar 
shumë pjesëtar të grupeve të ndryshme kriminale.

Në këtë mënyrë kemi dërguar porosi të qarta tek të gjithë pjesëtarët 
e grupeve kriminale se nuk mund të vihen mbi institucionet e shtetit.

Këto rezultate dhe të arritura të Prokurorisë së Shtetit janë të dukshme 
dhe do të jenë në dispozicion të publikut, jo vetëm për t’i paraqitur 
rezultatet e punës por edhe për të ju shpjeguar qytetarëve të Kosovës 
se çfarë pune bëjnë prokurorët e shtetit.

Kemi vendosur t’i hapim dyert edhe më shumë për qytetarët, me 
ç ‘rast do të ju mundësojmë nxënësve të shkollave të mesme dhe 
studentëve të na pyesin çdo gjë që ju intereson për punën, funksionin, 
sfidat dhe të arriturat e Prokurorit të Shtetit.

Vetëm në këtë mënyrë do të arrijmë që t’i informojmë më mirë 
qytetarët për veprimtarinë tonë, se ne jemi këtu pikërisht për hir të 
tyre dhe për t’i mbrojtur interesat e tyre.

Po ashtu, Prokurori i Shtetit do të jetë i hapur për të komunikuar 
dhe bashkëpunuar me të gjitha mediat dhe shoqërinë civile, me 
porosi të qartë se i konsiderojmë partner në luftën kundër të gjitha 
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fenomeneve kriminale. Mirëpo, këtë komunikimin dhe bashkëpunim 
do ta mbështesim brenda parimeve profesionale dhe standardeve 
ligjore, bazuar në qasje objektive dhe të paanshme.

Një hap i rëndësishëm në funksion të llogaridhënies, profesionalizmit 
dhe disiplinimit brenda sistemit prokurorial ishte edhe hyrja në fuqi 
e ligjit për përgjegjësinë disiplinore të prokurorëve dhe gjyqtarëve si 
dhe miratimi i Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për prokurorë, 
i cili ka filluar të zbatohet vitin e kaluar.

Për këtë falënderoj Ambasadën e Holandës dhe ekspertët holandez 
për kontributin e dhënë në hartimin e Kodit të Etikës. Bazuar në këto 
akte janë zhvilluar 18 procedura disiplinore ndaj prokurorëve dhe 
janë shqiptuar 10 masa disiplinore.

Në anën tjetër, me qëllim të rritjes së përgjegjshmërisë, efektivitetit 
si dhe evitimin e mungesës së prokurorëve në seanca gjyqësore është 
nxjerrë një udhëzim i obligueshëm për prokurorët, i cili rregullon 
çështjen e pjesëmarrjes së prokurorëve në trajnime duke mos cenuar 
kështu mbarëvajtjen e seancave gjyqësore e që është vlerësuar edhe 
nga Ambasada e SHBA-ve.

Po ashtu, gjatë vitit 2019 rëndësi të posaçme i kemi kushtuar edhe 
digjitalizimit dhe modernizimit të punës së Prokurorit të Shtetit.

Me këtë rast kemi bërë përparim të theksuar në avancimin e sistemit 
elektronik të menaxhimit të lëndëve, ku pothuajse të gjitha lëndët e 
vjetra janë regjistruar në këtë sistem, ndërsa të gjitha lëndët e reja do 
të procedohen përmes këtij sistemi, projekt ky që është mbështetur 
dhe bashkë financuar nga Qeveria Norvegjeze.

Vitet e fundit është folur shumë për reformat në drejtësi, vullneti ynë 
në këtë drejtim është i qartë se ky proces duhet të jetë i vazhdueshëm, 
ku në mënyrë të qartë do të demonstrojmë vendosmërinë që kemi 
për të përmirësuar sistemin e drejtësisë në vendin tonë.

Gjithsesi, cilat do qofshin motivet që shtyjnë një shtet të marrë 
iniciativa për reforma në drejtësi, udhëheqës dhe rregullator i këtyre 
reformave duhet të jenë vetë njerëzit e sistemit të drejtësisë, të cilët 
do të kontribuojnë në forcimin e rolit të komisionit për rekrutimin dhe 
avancimin e prokurorëve, komisionit për vlerësimin e performancës 
dhe atij disiplinor.
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Është fakt i njohur se besimi i qytetarëve ne sistemin e drejtësisë 
është i ultë, ndër shumë faktorë, një lidhet me kulturën e 
pandëshkushmërinë dhe distancimin e njerëzve prej drejtësisë.

Statistikat tashmë të raportuara mbi perceptimin e publikut ndaj 
prokurorisë dhe gjykatave nuk janë për tu lavdëruar. Skepticizmi i 
qytetarëve te institucionet e drejtësisë kërkon të pranojmë se sot puna 
jonë ende nuk konsiderohet e suksesshme.

Megjithatë, përpjekjet e prokurorëve për ngritjen e standardeve në 
hetimin, ngritjen dhe përfaqësimin e akuzave para gjykatave janë për 
t’u përshëndetur.

Brenda sistemit të drejtësisë ende ekzistojnë probleme, vështirësi 
dhe sfida të cilat nuk duhet t’i shohim si një pengesë për të ardhmen. 
Përkundrazi, zgjidhjen e tyre jemi duke e parë si një objektiv që duhet 
realizuar sa më shpejtë.

Me Ambasadën e SHBA-së, Britanisë së Madhe dhe Zyrën e BE-së jemi 
duke punuar që të forcojmë sistemin e drejtësisë në Kosovë përmes 
rritjes së llogaridhënies, transparencës, përmirësimit të performancës, 
profesionalizmit dhe profilizimit të prokurorëve. Kjo do të na ndihmojë 
që t’i kryejmë detyrat tona në mënyrë më efikase dhe efektive.

Fuqishëm besoj se në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar do ta 
forcojmë sundimin e ligjit dhe institucionet e pavarura të drejtësisë që 
promovojnë paanshmërinë dhe transparencën, të cilat janë thelbësore 
për përparimin e shtetit tonë.

Më lartë kam konstatuar se gjatë vitit që lamë pas Prokuroria e Shtetit 
ka bërë mjaft, kjo megjithatë s’do të thotë se është bërë mjaftueshëm.

Unë besoj se në këtë vit, ju kolegë të nderuar, do të tregoni përkushtim 
më të madh, profesionalizëm, integritet dhe përgjegjësi në përmbushjen 
e detyrave kushtetuese dhe ligjore, dhe se do të luani një rol më aktiv 
në drejtim të forcimit të pavarësisë, transparencës dhe llogaridhënies, 
në mënyrë që ta forcojmë besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë.

Punë të mbarë dhe suksese në vitin që sapo kemi filluar!

Aleksandër Lumezi
Kryeprokuror i Shtetit
Prishtinë, 17.01.2020
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Prokurorja Pula, paraqet objektivat e Prokurorit të Shtetit

Prishtinë, 17 janar 2020 – Në kuadër të “Konferencës Vjetore të 
Prokurorëve”, prokurorja nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, Laura 
Pula, ka paraqitur objektivat e Prokurorit të Shtetit për vitin 2020, si 
dhe ka prezantuar Planin e punës.

Prokurorja Pula, ka potencuar se objektivat e Prokurorit të Shtetit 
janë, avancimi i punës profesionale të prokurorit të shtetit, fuqizimi i 
besimit të publikut se prokurori i shtetit është profesional, transparent, 
llogaridhënës, efikas, efektiv dhe i pavarur, si dhe forcimi i luftës ndaj 
korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Po ashtu, prokurorja Pula, theksoi se digjitalizimi dhe modernizimi 
i punës, forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe integritetit të 
prokurorit të shtetit, janë objektiva të cilat ka ky institucion.

Ndërkaq, një ndër objektivat e prokurorit të shtetit është edhe 
sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve të fituara me vepër penale.

Prokurorja Pula, tha se mbrojtja e shoqërisë nga kriminaliteti dhe 
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krijimi i një ambienti të sigurt për të gjithë janë gur themele të punës 
së Prokurorit të Shtetit, kurse vendosja para përgjegjësisë e të gjithë 
shkelësve të ligjit dhe ndjekja deri në dënimin meritor është synimi 
parësor, duke theksuar se Prokurori i Shtetit do të vazhdojë të jetë i 
pavarur, i drejtë dhe të kërkojë vënien e drejtësisë në çdo rast, duke 
vepruar me etikë, profesionalizëm të lartë dhe duke u përpjekur për 
të arritur përsosmërinë.
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Prokurori Kelmendi prezantoi përmirësimin e cilësisë së hetimeve

Prishtinë, 17 janar 2020 – Në kuadër të “Konferencës Vjetore të 
Prokurorëve”, prokurori nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, Besim 
Kelmendi, prezantoi përmirësimin e cilësisë së hetimeve, hudhjen e 
kallëzimeve penale, si dhe pushimin e hetimeve.

Ky prezantim përmblodhi mënyrën e regjistrimit të kallëzimeve penale 
në regjistrat e prokurorive, risitë sipas projekt Kodit të Procedurës 
penale, afatet për të paraqitur kallëzim penal nga policia dhe afatet 
për të vendosur sipas kallëzimeve penale nga prokuroria, si dhe 
mënyrat e trajtimit dhe vendosjes së kallëzimeve penale.

Prokurori Besim Kelmendi, shpalosi risitë sipas projekt Kodit të 
Procedurës penale, me theks të veçantë, diskutoi lidhur me kallëzimet 
penale të paraqitura nga policia, konkretisht paragrafi 4 dhe 5 të nenit 
82 nga ky Kod. Derisa, pjesë e këtij prezantimi ishin edhe mënyra, 
kushtet dhe afati brenda tridhjetë (30) ditësh të hudhjes së kallëzimit 
penal nga prokurori i shtetit, si dhe paraqitja e ankesës kundër 
aktvendimit për hudhjen e kallëzimit penal, nga pala e dëmtuar apo 
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parashtruesi i këtij kallëzimi, brenda tetë (8) ditësh në Prokurorinë e 
Apelit përmes Prokurorisë Themelore.

Po ashtu, Kelmendi ka përmendur arsyet e pushimit të hetimit, si dhe 
mundësinë e prokurorit të shtetit për të rihapur hetimin për gjashtë 
(6) muaj, e nëse skadon afati i kësaj periudhe, ai mund të kërkoj 
zgjatjen e periudhës së hetimit edhe për gjashtë (6) muaj të tjerë.
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Prezantohet zbatimi i udhëzuesit për politikat ndëshkimore

Prishtinë, 17 janar 2020 – Në kuadër të “Konferencës Vjetore të 
Prokurorëve”, prokurori nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, Agron 
Qalaj, ka prezantuar para të pranishmëve, rolin e Prokurorit të Shtetit 
për zbatimin e udhëzuesit për politikat ndëshkimore.

Prokurori Qalaj, gjatë prezantimit të zbatimit të udhëzuesit për 
politikat ndëshkimore, ka thënë se detyrë e Prokurorit të Shtetit, 
përveç që të paraqes faktet dhe provat e rastit si dhe dispozitat 
relevante për veprën penale, do të jetë edhe asistimi i tij aktiv për 
gjykatën lidhur me caktimin e dënimit.

Gjithashtu, prokurori Qalaj, ka thënë se duhet të mblidhen informatat 
e nevojshme duke filluar nga faza parapenale nga neni 48 dhe neni 66 
të KPP-së.

Prokurori Qalaj, gjithashtu ka thënë se duhet të merren deklaratat 
personale të viktimës, evidencën për të kaluarën kriminale të 
pandehurit, gjendjen pasurore dhe financiare të pandehurit, kërkesat 
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për konfiskimin e përhershëm të pasurisë, kërkesën për shqiptimin e 
dënimit plotësues.

Prokurori Qalaj, ka potencuar se duhet të bëhet përmbledhja e 
rrethanave lehtësuese dhe rënduese për të pandehurin në relacion 
me përgjegjësinë penale fajësinë dhe dëmit të shkaktuar, përpilimi i 
listës kontrolluese, pjesë e shkresave të lëndës.
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Zëvendëskryeprokurorja Morina prezantoi Ligjin për Përgjegjësinë 
Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

Prishtinë, 17 janar 2020 – Në kuadër të “Konferencës Vjetore të 
Prokurorëve”, zëvendëskryeprokurorja e Shtetit, Sevdije Morina, 
prezantoi Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve.

Ky prezantim u mbështet në disa pika kryesore, të cilat i përmblodhi 
znj. Morina gjatë fjalimit të saj në këtë konferencë. Duke filluar nga 
qëllimi dhe fushëveprimi i këtij ligji, i cili përcakton shkeljet disiplinore, 
procedurat për fillimin e hetimeve për dyshimet për shkelje të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve, sanksionet disiplinore dhe mjetet 
juridike që lidhen me shkeljet disiplinore pranë Gjykatë Supreme.

Po ashtu, znj. Morina ka shpalosur risitë të cilat i përfshinë Ligji 
për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, të 
parapara në këtë ligj edhe ushtrimi i ankesave kundër prokurorëve, 
si dhe autoritetet kompetente të cilat merren me shqyrtimin e këtyre 
ankesave.
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Gjithashtu, në këtë prezantim u diskutua edhe roli i Avokatit të Popullit 
përkitazi me këtë Ligj, si dhe mënyra e shpjegimit të procedurës pas 
pranimit të ankesës deri te mjeti juridik.
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Koordinatori Fazliu informoi prokurorët me ndryshimet e reja 
ligjore në sferën e konfiskimit

Prishtinë, 17 janar 2020 – Në kuadër të “Konferencës Vjetore 
të Prokurorëve”, Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Krimeve 
Ekonomike, Shqipdon Fazliu, informoi prokurorët e Republikës 
së Kosovës mbi ndryshimet e reja ligjore në sferën e konfiskimit. 
Kështu, i njëjti paraqiti shkurtimisht bazën e re ligjore, duke u ndalur 
posaçërisht tek Kodi i ri Penal dhe Ligji mbi Kompetencat e Zgjeruara 
të Konfiskimit.

Po ashtu, Koordinatori Fazliu, theksoi se tashmë baza e re ligjore 
është më e kompletuar, konsistente, më e thjeshtë dhe më lehtë e 
kuptueshme dhe e zbatueshme për zbatuesit e ligjit.

Ajo që kërkohet sipas koordinatorit Fazliu, është një koordinim më 
efikas ndërmjet institucioneve ligj zbatuese në mënyrë që shifrat e 
konfiskimit të rriten sepse vetëm kjo paraqet dëshminë mbi (mos) 
suksesin në konfiskimin e pasurisë së krijuar me aktivitet kriminal.
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Gjithashtu, Koordinatori Fazliu në këtë kontekst ka përsëritur 
se tashmë ka kaluar mbi një vit nga hyrja në fuqi e LKZK-së dhe 
fatkeqësisht nuk është iniciuar asnjë rast sipas këtij ligji pavarësisht 
faktit se i njëjti ligj është një ligj bashkëkohor dhe i ideuar si mjeti më 
i fuqishëm për goditjen dhe shkatërrimin e grupeve të organizuara 
kriminale.

Për fund Koordinatori Fazliu, ka shprehur besimin se fundi i vitit 2020, 
do ta gjej vendin me disa raste të iniciuara nga baza ligjore që jep 
LKZK dhe se një gjë e tillë varet ekskluzivisht nga prokurorët.
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Prezantohen zhvillimet në administratën e sistemit prokurorial të 
Kosovës

Prishtinë, 17 janar 2020 – Në kuadër të “Konferencës vjetore të 
prokurorëve”, Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit 
Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, para të pranishmëve ka folur 
për administratën e sistemit prokurorial.

Drejtori Krasniqi, fillimisht ka thënë se administrata e sistemit 
prokurorial ndahet në dy pjesë, atë të Këshillit Prokurorial dhe të 
Prokurorit të Shtetit, të cilët e përbëjnë një numër të përgjithshëm 
të personelit prej 652 personave, 556 nga Prokurori i Shtetit dhe 
86 nga sekretariati i KPK-së së bashku me Njësitin për Shqyrtimin e 
Performancës së Prokurorisë (NJSHPP).

Krasniqi, theksoi se sekretariati i KPK-së, ndihmon Këshillin në zbatimin 
e rregullave, rregulloreve dhe politikave lidhur me menaxhimin, 
buxhetin dhe administrimin e prokurorive, zhvillon dhe propozon 
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rregulla administrative për zbatimin e vendimeve të Këshillit, i 
propozon Këshillit politika, rregulla dhe rregullore për administrimin 
efikas dhe efektiv të prokurorive, si dhe sipas udhëzimeve të Këshillit 
dhe Komisionit përgatit draft buxhetin dhe administron me buxhetin.

Po ashtu, sipas udhëzimeve të Këshillit dhe Komisionit menaxhon 
me personelin administrativ të prokurorive, përfshirë vlerësimin 
e performancës dhe disiplinimin. Siguron që prokuroritë të kenë 
furnizim të duhur me materiale për funksionim të rregullt, si dhe 
ofron mbështetje administrative për Këshillin, komisionet e tij dhe 
Prokurorin e Shtetit.

Në kuadër të Këshillit Prokurorial funksionin Njësiti për Shqyrtimin 
e Performancës së Prokurorisë (NJSHPP), i cili mbikëqyr dhe 
raporton mbi punën e prokurorive, mbështet procesin e vlerësimit 
të performancës së prokurorëve dhe prokurorive, përgatisin raporte 
të rregullta statistikore sipas kërkesave të KPK dhe PSH-së, si dhe 
kryejnë verifikimin prokurorial dhe mbështesin procesin e emërimit, 
avancimit dhe transferimit të prokurorëve.

Drejtori Lavdim Krasniqi, theksoi se synimi i jonë është, rritja e 
vazhdueshme e profesionalizimit dhe efikasitetit të punës, avancimin 
e llogaridhënies dhe integritetit personal të zyrtarëve, riorganizimin 
dhe klasifikimin e pozitave brenda sistemit prokurorial, rritjen e 
numrit të personelit dhe rishikimin e proceseve të punës në përputhej 
me nevojat e sistemit prokurorial, si dhe rregullimin e statusit të 
zyrtarëve të administratës sipas parimeve kushtetuese.

Ndërkaq, sfidat e administratës së sistemit prokurorial janë, struktura 
aktuale dhe rregullimi ligjor aktual, mos harmonizimi i legjislacionit 
për nëpunësit civil me nevojat e strukturës së sistemit prokurorial, 
pamundësia e përfshirjes së strukturës së re të propozuar, në 
procesin e klasifikimit të pozitave siç është përcaktuar në Ligjin për 
Pagat në Sektorin Publik, si dhe mos përputhja e afateve kohore për 
përgatitjen e dokumenteve për klasifikimin e pozitave dhe atij për 
hartimin e akteve përkatëse nënligjore për riorganizim. 
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Kryeprokurori i Shtetit priti në takim menaxheren e Projektit të 
Iniciativës Rajonale Kundër Korrupsionit

Prishtinë, 20 janar 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, 
ka pritur në takim njoftues menaxheren e Projektit të Iniciativës 
Rajonale Kundër Korrupsionit, Desislava Gotskova.

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi për forcimin e kapaciteteve 
të prokurorëve për zbatimin efektiv të kthimit të pasurisë në 
pajtueshmëri me praktikat evropiane përmes konfiskimit të zgjeruar, 
nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, si dhe promovimin 
e praktikave të suksesshme në rajon në kuadër të projektit “Fuqizimi 
i anti-korrupsionit në Evropën Juglindore përmes përmirësimit të 
masave për sekuestrimin e pasurisë”.

Kryeprokurori Lumezi dhe menaxherja Gotskova kanë vlerësuar faktin 
se bashkëpunimi rajonal, përdorimi i instrumenteve ndërkombëtare 
në ofrimin e kornizës për hartimin e së drejtës vendore dhe zbatimi 
efektiv i legjislacionit ekzistues janë me rëndësi thelbësore për 
suksesin e masave antikorrupsion, luftimin e të gjitha formave të 
krimit dhe ngritjen e besimit në institucionet e drejtësisë.
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Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist

Prishtinë, 20 janar 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë - 
Departamenti Special, kundër V.B., për veprën penale “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grup terrorist”, nga neni 143 paragrafi 2 të KPRK-
së.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura V.B. me qëllim për t’iu 
bashkangjitur grupeve terroriste “ISIS” dhe “AL-Nusra” në Siri dhe 
Irak, më 26.09.2014 duke vepruar me dashje dhe dijeni për veprimet 
e veta, është larguar nga Kosova, duke kaluar përmes pikës kufitare të 
Hanit të Elezit në drejtim të Shkupit- Maqedonia Veriut, me pasaporte 
të Kosovës, së bashku me dy fëmijët e sajë dhe bashkëshortin.

Nga Aeroporti i Shkupit kanë udhëtuar drejtë Stambollit dhe më 
tutje drejtë Sirisë, ku pas bashkimit në grup terrorist, burri i saj 
E.H, është vrarë me datën 30.04.2015 në Siri, kurse e pandehura 
ka qëndruar atje deri në kohën kur është deportuar në Kosovë me 
datën 20.04.2019. Me këto veprime e pandehura V.B. ka kryer veprën 
penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist”, nga neni 143 
paragrafi 2 të KPRK-së.
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Aktakuzë për tentim vrasje

Gjilan, 21 janar 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ngritur 
aktakuzë, kundër të pandehurit A.M., për shkak të veprës penale 
‘’Vrasje në tentativë’’, i cili gjendet në masën e paraburgimit që nga 
data 31 janar 2019. Sipas aktakuzës, i pandehuri A.M., më 30 dhjetor 
2019, rreth orës 16:20 minuta, ka tentuar që të privojë nga jeta të 
dëmtuarin S.J., në atë mënyrë që pranë shtëpisë së të dëmtuarit, 
në fshatin Cërnicë, pas një konflikti verbal, ka goditur gjashtë herë 
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me thikë të njëjtin, në pjesën e shpindës dhe në shpatulla, duke i 
shkaktuar lëndime trupore.

I dëmtuari, si pasojë e plagëve të marra fillimisht është dërguar 
për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Gjilanit, pastaj është 
transferuar në QKUK, në Prishtinë. Me këto veprime, i pandehuri 
A.M., ka kryer veprën penale ‘’Vrasje në tentativë’’, nga neni 172 
lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
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Prokuroria e Prizrenit prezanton raportin e punës për vitin 2019

Prizren, 21 janar 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, sot ka 
mbajtur konferencë për media në të cilën u prezantua raporti i punës 
për vitin 2019 dhe objektivat e kësaj prokurorie për vitin 2020.

Kryeprokurori Admir Shala theksoi se, Prokuroria Themelore në 
Prizren, nga vitet paraprake në fillim të vitit 2019 për personat 
madhor dhe të mitur ka trashëguar gjithsej 987 kallëzime penale me 
1642 persona.

Ndërkaq, gjatë periudhës Janar – Dhjetor të vitit 2019, kundër 
personave madhor dhe të mitur janë pranuar 3474 kallëzime penale 
me 4720 persona, që do të thotë se gjithsej në punë kanë qenë 4461 
kallëzime penale me 6362 persona.

Kështu, gjatë vitit 2019 nga të gjitha departamentet (Departamenti i 
Krimeve të Rënda, i Përgjithshëm dhe për të Mitur), janë kryer 3591 
kallëzime penale me 4961 persona. Kurse, në fund të këtij viti në punë 
kanë ngelur 870 kallëzime penale me 1401 persona.
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Ndërsa, gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2019, në Departamentin e 
Përgjithshëm janë ngritur 2105 aktakuza kundër 2776 personave, 
ndërsa në Departamentin e Krimeve të Rënda janë ngritur 103 
aktakuza kundër 161 personave.

I pari i Prokurorisë së Prizrenit, po ashtu theksoi se, pranë Gjykatës 
Themelore në Prizren, dhe degëve të kësaj Gjykate (Dega në Suharekë 
dhe në Dragash), prokurorët e Prokurorisë Themelore në Prizren, kanë 
përfaqësuar dhe mbrojtur aktakuzat, duke marrë pjesë në gjithsej 
11.021 seanca gjyqësore.

Po ashtu, Kryeprokurori Admir Shala, potencoi se Prokuroria 
Themelore në Prizren, gjatë vitit 2019 ka qenë e përkushtuar në 
zgjidhjen e rasteve, duke aplikuar procedurat alternative siç janë: 
marrëveshja mbi pranimin e fajësisë dhe ndërmjetësimi, ku përmes 
zbatimit të procedurave alternative janë kryer 701 raste ndaj 883 
personave.

Prioritet i rëndësishëm i Prokurorisë Themelore në Prizren, kanë qenë 
dhe mbeten rastet e dhunës në familje. Sa i përket këtyre rasteve, të 
trashëguara nga vitet e tjera kanë qenë 25 kallëzime me 69 persona. 
Ndërsa, të pranuara në punë kanë qenë 259 kallëzime penale me 290 
persona. Gjithsej, në punë gjatë vitit 2019 kanë qenë 248 kallëzime 
penale me 359 persona. Gjatë kësaj periudhe raportuese janë kryer 
260 kallëzime penale me 297 persona. Dhe, në fund të kësaj periudhe 
kanë ngelur në punë 24 kallëzime penale me 62 persona.

Ndërsa, sa i përket veprave penale që kanë të bëjnë me korrupsionin 
zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare, të trashëguara nga 
vitet paraprake kanë qenë 25 kallëzime penale me 58 persona. Të 
pranuara 96 kallëzime penale me 212 persona. Gjithsej në punë kanë 
qenë 121 kallëzime penale me 270 persona. Prej tyre janë kryer 96 
kallëzime penale me 190 persona. Kështu, për lëndët e korrupsionit 
në Departamentin e Krimeve të Rënda, janë ngritur 35 aktakuza 
kundër 55 personave, ndërsa, në Departamentin e Përgjithshëm janë 
ngritur 7 aktakuza kundër 7 personave. Ndërsa, në punë në fund të 
vitit 2019 kanë mbetur 25 kallëzime penale me 80 persona.

Në fund, Kryeprokurori Admir Shala, duke u bërë thirrje qytetarëve 
për bashkëpunim me institucionet e drejtësisë, e ka vlerësuar si të 
suksesshme punën e institucionit të Prokurorisë.
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Prokuroria Themelore në Prizren, do të jetë e përkushtuar në realizimin 
e objektivave të saj duke trajtuar të gjitha rastet me përkushtim 
maksimal, me qëllimin e vetëm, parandalimin e kriminalitetit dhe 
ofrimin e sigurisë për qytetarët.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

NJOFTIM PËR MEDIA

Prizren, 22 janar 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, njofton 
opinionin se me datë 22 janar 2020 është njoftuar policia se në rrugën 
“Jusuf Gërvalla” në lagjen Ortakoll në Prizren, në një shtëpi banimi 
janë gjetur dy persona pa shenja jete me inicialet D.H, dhe S.H, të 
cilët ishin bashkëshortë mes vete.

Në vendin e ngjarjes kanë dalur prokurori kujdestar së bashku me 
policinë dhe ekipin nga Instituti i Mjekësisë Ligjore të cilët edhe kanë 
konstatuar vdekjen e tyre.

Sipas dyshimeve të para të Prokurorisë, në trupat e viktimave janë 
vërejtur plagë të shkaktuara nga arma e zjarrit. Gjatë shiqimit në 
vendin e ngjarjes, është gjetur një armë e zjarrit – pistoletë, për të 
cilën dyshohet se mund të jetë arma me të cilën është kryer vepra 
penale.

Me urdhër të prokurorit trupat e pa jetë të viktimave janë dërguar për 
obduksion në Institutin e

Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.

Prokuroria Themelore në Prizren, është duke i ndërmarrë të gjitha 
veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rastit.
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Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist

Prishtinë, 27 janar 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë - 
Departamenti Special, kundër A.A. për veprën penale “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi 2 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura A.A. më 23.11.2015, 
me vetëdije të plotë, së bashku me bashkëshortin e saj, H.S dhe 
vajzën e tij, D.S. e kanë lëshuar vendbanimin e tyre të përhershëm 
në Republikën e Kosovës, përmes Aeroportit ndërkombëtar “Adem 
Jashari” kanë udhëtuar për në Stamboll – Turqi. Më pas të njëjtit 
kanë hyrë në shtetin islamik në Siri, me qëllim që ti bashkëngjiten 
organizatës terroriste “ISIS”, e nga e cila organizatë është financuar 
rregullisht me një shumë të hollash prej 50 euro në muaj.

Me këto veprime e pandehura A.A. ka kryer veprën penale “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi 2 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

Aktakuzë për veprat penale “Grabitje” dhe “Mbajtja në pronësi, 
kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”

Ferizaj, 29 Janar 2020 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti 
për Krime të Rënda, njofton opinion publik se ka ngritur aktakuzë 
kundër dy personave të pandehur, E.M., dhe E.N., për shkak të 
dyshimit të bazuar mirë se i pandehuri E.M., ka ka kryer veprën penale 
“Grabitje” nga neni 317 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1, ndërsa, i 
pandehuri E.N., ka kryer veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës 
penale “Grabitje” nga neni 317 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 
dhe nenin 33 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe veprën 
penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 
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të armëve” nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, i pandehuri E.M, më datën 18 dhjetor dhe 25 
dhjetor 2019, në Ferizaj, përkatësisht në pompën e derivateve “EX—
FIS”, i maskuar dhe nën kërcënimin e përdorimit të armës kishte 
kryer grabitje, ku ka detyruar të dëmtuarit-punëtorët e pompës së 
derivateve ta hapin e derën e lokalit, me ç’rast ka grabitur shumën e 
përgjithshme prej 1,835 eurove, ndërsa, më datë 31 dhjetor 2019, ka 
tentuar të hy prapë në të njëjtin vend, fillimisht duke tentuar ta hap 
derën me forcë, por meqë nuk vëren ndonjë punëtor, në mënyrë që 
ta detyronte ta hapte derën e lokalit, i njëjti është larguar në drejtim 
të panjohur.

Ndërsa, i pandehuri E.N., nga data 16 dhjetor 2019 deri më datë 31 
dhjetor 2019, kishte ndihmuar të pandehurin E.M., duke i’a vënë në 
dispozicion mjetet për kryerjen e veprës penale si armën e markës 
“Ekol ALP 2”, të cilën e posedonte pa leje.

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.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

NJOFTIM PËR MEDIA

Prizren, 29 janar 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, njofton 
opinionin se me datë 28 janar 2020, rreth orës 20:00 të mbrëmjes, 
gjatë një operacioni bastisjeje në shtëpinë e të dyshuarit I.B., nën 
dyshimin për dhunë në familje dhe posedim të substancave narkotike, 
në fshatin Zhur – Komuna e Prizrenit, ka ndodhur një shpërthim, ku si 
pasojë e këtij shpërthimi kanë pësuar lëndime tre zyrtar policor dhe 
një fëmijë (nga familja e të dyshuarit). Si pasojë e lëndimeve zyrtari 
policor me inicialet S.Th., ka ndërruar jetë, ndërsa dy zyrtarët tjerë 
policor me inicialet A.M, dhe J.H., si dhe fëmiu gjenden të shtrirë në 
spital nën përkujdesje intensive mjekësore por jashtë rrezikut për 
jetë.
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Gjatë veprimeve të ndërmarra nga ana e Prokurorisë, është arrestuar 
i dyshuari me inicialet I.B, për shkak të veprës penale “Shkaktimi 
i rrezikut të përgjithshëm” nga neni 356 paragrafi 5 lidhur me 
paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). Ndërsa, 
me urdhër të prokurorit, i dyshuari I.B, është ndaluar në kohëzgjatje 
prej 48 orësh, kurse gjatë ditës pritet që në Gjykatën Themelore në 
Prizren për të njëjtin të parashtrohet kërkesa për caktimin e masës së 
paraburgimit. 

Prokuroria Themelore në Prizren, është duke i ndërmarrë të gjitha 
veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rastit.
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Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, kërkon përgjegjësi dhe 
efikasitet më të madh nga kryeprokurorët e prokurorive

Prishtinë, 29 janar 2020 - Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka mbajtur sot kolegjiumin e parë për vitin 2020 me të 
gjithë kryeprokurorët e prokurorive Themelore në nivel vendi, 
kryeprokurorin e Prokurorisë Speciale, kryeprokurorin e Prokurorisë 
së Apelit dhe Kryesuesin e Këshillit Prokurorial të Kosovës.

Në fillim të këtij takimi, Kryeprokurori Lumezi është njoftuar nga ana 
e kryeprokurorëve për rezultatet, të arriturat dhe sfidat e prokurorive 
në kuadër të raportit të punës për vitin 2019, me ç’rast ka vlerësuar 
në përgjithësi punën e bërë nga të gjitha prokuroritë gjatë vitit që 
lamë pas.

Po ashtu, gjatë prezantimit të Planit të Punës për vitin 2020, 
Kryeprokurori i Shtetit, ka kërkuar nga kryeprokurorët e të gjitha 
niveleve efikasitet më të madh në trajtimin e rasteve të korrupsionit, 
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krimeve ekonomike, në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së 
fituar në mënyrë të kundërligjshme, si dhe luftimin e të gjitha veprave 
tjera penale të cilat janë në kompetencë të këtyre prokurorive.

Njëra nga pikat e rendit të ditës ishte edhe përgjegjësia e 
kryeprokurorëve në udhëheqjen e prokurorive përkatëse. Në këtë 
drejtim, Kryeprokurori i Shtetit ka kërkuar angazhim dhe rol më 
aktiv nga kryeprokurorët në mbikëqyrjen dhe avancimin e punës 
së prokurorëve, ngritjen e transparencës, llogaridhënies, forcimin 
e komunikimit me mediat dhe shoqërinë civile, si dhe thëllimin e 
bashkëpunimit me institucionet e tjera të zbatimit të ligjit.

Gjithashtu, Kryeprokurori i Shtetit ka kërkuar nga kryeprokurorët 
të kenë koordinim më të madh lidhur me bartjen e lëndëve nga 
prokuroritë Themelore në Prokurorinë Speciale dhe anasjelltas.

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, kërkoi nga kryeprokurorët 
që të intensifikojnë edhe iniciativat për mbrojtjen e ligjshmërisë, pasi 
që kjo tregon vendosmërinë e prokurorëve në luftimin e veprave të 
ndryshme penale.

Gjatë këtij takimi u diskutua edhe për përmirësimin e kushteve të 
punës në sistemin prokurorial, rritjen e numrit të prokurorëve nëpër 
prokurori, me theks të veçantë në Prokurorinë Speciale të Republikës 
së Kosovës.

Lidhur me këtë, Kryeprokurori i Shtetit ka kërkuar nga të gjithë 
kryeprokurorët që t’i identifikojnë prokurorët, të cilët kanë treguar 
performancë të mirë, guxim dhe integritet të lartë, në mënyrë që të 
avancohen në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, pasiqë 
që kjo prokurori duhet të forcohet edhe më tutje me prokurorë të 
tjerë dhe të ketë efikasitet më të madh të punën e saj.
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Arrestohet një person për vrasje të pasluftës

Pejë, 28 janar 2020 - Prokuroria Themelore e Pejës dhe Drejtoria 
Rajonale e Policisë në Pejë njoftojnë opinionin publik se më datën 
28 janar 2020, rreth orës 10:00, në komunën e Klinës, me autorizim 
të prokurorit të shtetit, është arrestuar nga hetuesit rajonalë në 
mbështetje të Njësitit për Reagim të Shpejtë një person i dyshuar për 
një rast të vrasjes në vitin 1999 (pas luftës), nga Neni 30, al.1, të ish-
Ligjit Penal të Kosovës.

I dyshuari pas arrestimit është intervistuar nga hetuesit rajonalë dhe 
ai me aktvendim të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë.

Sektori Rajonal i Hetimeve i Policisë së Kosovës në Pejë për të 
dyshuarin ka parashtruar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore 
në Pejë, kurse prokurori i shtetit për të dyshuarin ka bërë kërkesë për 
caktimin e masës së paraburgimit në Gjykatën Themelore të Pejës, 
Departamenti për Krime të Rënda.

Ky rast në Prokurorinë Themelore të Pejës ka qenë në rastet e 
shenjëstruara të vrasjeve të pasluftës të ndodhura në kompetencën 
territoriale të këtij institucioni.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

Aktakuzë për veprat penale “Grabitje” dhe “Mbajtja në pronësi, 
kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”

Ferizaj, 29 Janar 2020 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti 
për Krime të Rënda, njofton opinion publik se ka ngritur aktakuzë 
kundër dy personave të pandehur, E.M., dhe E.N., për shkak të 
dyshimit të bazuar mirë se i pandehuri E.M., ka ka kryer veprën penale 
“Grabitje” nga neni 317 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1, ndërsa, i 
pandehuri E.N., ka kryer veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës 
penale “Grabitje” nga neni 317 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 dhe 
nenin 33 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe veprën penale 



44

BULETINI 
MUJOR

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

“Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim tëpaautorizuar të armëve” 
nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK).

Sipas aktakuzës, i pandehuri E.M, më datën 18 dhjetor dhe 25 
dhjetor 2019, në Ferizaj, përkatësisht në pompën e derivateve “EX—
FIS”, i maskuar dhe nën kërcënimin e përdorimit të armës kishte 
kryer grabitje, ku ka detyruar të dëmtuarit-punëtorët e pompës së 
derivateve ta hapin e derën e lokalit, me ç’rast ka grabitur shumën e 
përgjithshme prej 1,835 eurove, ndërsa, më datë 31 dhjetor 2019, ka 
tentuar të hy prapë në të njëjtin vend, fillimisht duke tentuar ta hap 
derën me forcë, por meqë nuk vëren ndonjë punëtor, në mënyrë që 
ta detyronte ta hapte derën e lokalit, i njëjti është larguar në drejtim 
të panjohur.

Ndërsa, i pandehuri E.N., nga data 16 dhjetor 2019 deri më datë 31 
dhjetor 2019, kishte ndihmuar të pandehurin E.M., duke i’a vënë në 
dispozicion mjetet për kryerjen e veprës penale si armën e markës 
“Ekol ALP 2”, të cilën e posedonte pa leje.

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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Kryeprokurori Lumezi: Jemi duke punuar me partnerët 
ndërkombëtar në forcimin e sundimit të ligjit

Prishtinë, 30 janar 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka marrë pjesë në prezantimin e raportit përfundimtar të 
Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë “Mbështetja e mëtejshme 
e institucioneve të Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, 
korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”.

Në fillim të fjalës së tij, Kryeprokurori i Shtetit ka thënë së ky projekt, 
por edhe projektet e tjera, janë të një rëndësi të veçantë, sepse kanë 
për qëllim përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në këtë drejtim, 
jemi duke punuar së bashku me partnerët ndërkombëtar në forcimin 
e sundimin e ligjit, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut dhe vlerave të demokracisë.

Me këtë rast, Kryeprokurori Lumezi ka falënderuar bartësit e këtij 
projekti për punën profesionale dhe kontributin e dhënë në plotësim 
- ndryshimin e Kodit Penal, atij të Procedurës Penale dhe Ligjit mbi 
kompetencat e zgjeruara të konfiskimit të pasurisë së përfituar me 
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vepër penale, duke bërë kështu që tashmë në duart e prokurorëve 
të jenë instrumente të cilat e lehtësojnë luftën kundër korrupsionit, 
krimit të organizuar, pastrimin e parave dhe veprave tjera të rënda 
penale.

Po ashtu, Kryeprokurori i Shtetit, ka folur edhe për konfiskimin e 
pasurisë, me ç’rast ka deklaruar se të kaluarën nuk ka pasur rezultate 
të prekshme në sferën e sekuestrimit dhe konfiskimit, dhe në këtë 
drejtim, “vetëm atëherë kur të bëhet konfiskimi i pasurisë dhe marrja 
e pushtetit ekonomik nga duart e grupeve kriminale, e dimë që jemi në 
rrugën e duhur, sepse, çelësi i suksesit në luftën kundër korrupsionit, 
krimit të organizuar, pastrimit të parave dhe terrorizmit qëndron në 
konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme”, ka 
deklaruar ndër të tjera, Kryeprokurori Lumezi.

Të pranishëm në këtë ngjarje ishin bartës të institucioneve të 
zbatimit të ligjit të Republikës së Kosovës, përfaqësues të Zyrës së 
BE-së, organizatave dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare të cilat 
veprojnë në Kosovë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

Aktakuzë për rrezikim të sigurisë në vendin e punës

Gjilan, 30 janar 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurve R.P., S.Q. dhe 
M.L., për shkak të veprës penale ‘’Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e 
pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës’’, nga 
neni 358 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 7 dhe 3 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri R.P., si pronar, punëdhënës dhe person 
përgjegjës i firmës ‘’Rehatia’’, ka vepruar në kundërshtim me Ligjin e 
Punës dhe Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, ashtu që nuk ka 
pasur të lidhur kontratë pune me punëtorin, tani të ndjerin B.E., nga 
fshati Ramjan, komuna e Vitisë dhe nuk ka krijuar kushte të sigurta të 
punës, me ç’rast derisa i ndjeri më 21 gusht 2019, duke punuar në një 
ndërtesë, në ndërtim e sipër, në afërsi të fshatit Shillovë, në Gjilan, 
së bashku me dy punëtorë tjerë, gjersa kishte qenë duke tërhequr 
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një tub-gyp, për dërgimin e materialit për nivelizim të katit të fundit, 
përkatësisht kulmit të objektit, ka ardhur deri tek kontakti i tubit me 
telat e energjisë elektrike, me ç’rast si pasojë e kontaktit me rrymën, 
i ndjeri ka ndërruar jetë në vendin e punës.

Gjithashtu, për këtë rast janë përgjegjës edhe të pandehurit S.Q. dhe 
M.L., të cilët si bashkëpronarë, investitorë dhe persona përgjegjës 
të firmës ‘’M&S Construction’’, kanë vepruar në kundërshtim me 
Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, ashtu që si pasojë që 
nuk kanë krijuar kushte të punës dhe nuk kanë ndërmarrë masa 
për parandalimin e rreziqeve në punë, ka ndërruar jetë në vendin e 
punës, i ndjeri B.E.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR 2020

Aksident trafiku me fatalitet në Gjilan

Gjilan, 30 janar 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ndaluar të dyshuarin O.K., në kohëzgjatje prej 
48 orësh, për shkak të veprës penale ‘’Rrezikim i trafikut publik’’, të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ekziston dyshimi i bazuar se, i dyshuari O.K., më 29 janar 2020, rreth 
orës 20:10 minuta, në Gjilan, duke drejtuar automjetin e markës 
‘’Chevrolet Trailblazer’’, ka shkaktuar vetaksident, ashtu që duke mos 
përshtatur shpejtësinë e lëvizjes, ka humbur kontrollin mbi drejtimin 
e automjetit, ku për shkak të kushteve të rrugës, fillon t’i bartet 
automjeti, del jashtë rrugës dhe godet shyllën elektrike, me ç’rast si 
pasojë e goditjes lëndohet rëndë pasagjeri i tij, tani i ndjeri A.SH, i 
cili fillimisht kërkon ndihmë mjekësore në Emergjencën e Spitalit 
Regjional në Gjilan.

I ndjeri pasi merr ndihmën e parë, transferohet për në QKUK, në 
Prishtinë, me ç’rast gjatë transportit, nga drejtuesi i autoambulancës, 
në fshatin Bresalc shkaktohet vetaksident, ku lëndime trupore pësojnë 
drejtuesi i autoambulancës, mjeku, tekniku dhe i lënduari i cili po 
transferohej. Pas kësaj, të njëjtit transferohen me një autoambulancë 
tjetër, ndërsa rreth orës 23h, i lënduari, tani i ndjeri A.SH., ndërron 
jetë në QKUK, në Prishtinë.
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Në rastin e parë, ndaj drejtuesit që shkaktoi vetaksident në Gjilan, 
prokurori i rastit, brenda afatit ligjor do të kërkojë masën për sigurimin 
e të pandehurit në procedurë penale, në Gjykatën kompetente në 
Gjilan, ndërsa rasti i dytë, në të cilin drejtuesi i autoambulancës 
shkaktoi vetaksident është duke u hetuar dhe është referuar në 
procedurë të rregullt.
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