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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
SHTATOR 2020
Sqarim për media

Prishtinë, 1 shtator 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, për hir të 
informimit të drejtë e të saktë, njofton opinionin lidhur me prononcimet 
publike të avokates Rina Kika, gjatë ditës së djeshme, me pretendimin se 
aktakuza ndaj personit me inicialet  S.O., është ngritur pa përfshirjen e 
veprës penale “Dhunimi”.

Ju njoftojmë se lidhur me këtë rast, prokurori i çështjes të Departamentit 
të Krimeve të Rënda, ka ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore, ashtu që, 
më 27.04.2020, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit S.O., në drejtim të 
veprave penale “Vrasja e rëndë”, nga neni 173 paragrafi 1 nën paragrafi 
1.1 të KPRK-së dhe “Dhunimi”, nga neni 227 paragrafi 9 dhe 7 lidhur me 
paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i cili më 11 korrik 
2019, në Fushë Kosovë, pasi e kishte dhunuar viktimën K.V., më pastaj 
edhe e kishte vrarë.  

Prokurori i Shtetit, aktakuzën e ngritur e ka proceduar në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë, për trajtim të mëtejmë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Njoftim për media nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës

Prishtinë, 11 shtator 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës 
(PSRK), ka pranuar pyetje të shumta nga mediat lidhur me hetimin 
rreth dërgimit të dokumenteve në Organizatën e Veteranëve të UÇK-së, 
të cilat dokumente potencialisht ndërlidhen me Zyrën e Prokurorit të 
Specializuar në Hagë. 

Aktualisht, Zyra e Prokurorit të Specializuar në Hagë është duke e hetuar 
këtë çështje. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, është e 
gatshme të asistojë, nëse diçka e tillë kërkohet.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, njofton publikun që zbulimi 
i paautorizuar i dokumenteve konfidenciale ose informacionit lidhur me 
dëshmitarët e mbrojtur nënkupton shkelje të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës dhe mund të jetë e dënueshme me dënim me burgim.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Telegram ngushëllimi i Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, me rastin e vdekjes së gazetarit, Sulejman Gashi

Prishtinë, 11 shtator 2020

E nderuara familje Gashi,

Me pikëllim dhe dhimbje të thellë mora lajmin e ndarjes nga jeta të 
familjarit tuaj dhe doajenit të gazetarisë, Sulejman Gashi.

Gazetari Gashi do të mbetet përherë në kujtesën tonë si një mik dhe 
bashkëpunëtor i zellshëm, i cili ishte çdo herë pranë nesh kurdo që 
ishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

Vdekja dhe largimi i tij nga kjo botë është humbje e madhe jo vetëm 
për Ju si familje, por edhe për tërë komunitetin e gazetarëve.

Gazetari Gashi do të kujtohet gjithmonë si një profesionist i madh dhe 
si një misionar i përkushtuar i vendit të tij në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës. 

Me këtë rast shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen, 
të afërmit, kolegët dhe bashkëpunëtorët e tij.

Me ndjesinë dhe respektin më të thellë!

Sinqerisht i Juaji,

Aleksandër Lumezi

Kryeprokuror i Shtetit
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020
Sqarim për Media

Prishtinë, 12 shtator 2020 - Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit me anë 
të këtij sqarimi për media, lidhur me artikullin e publikuar sot më 
12.09.2020 në Gazetën Express, me titull “Aleksandër Lumezi me 
gjashtë vende pune, merr mbi 50 mijë euro të buta në vit”, njofton 
opinionin publik se Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, e ka 
vetëm një vend pune dhe si funksion primar e ushtron vetëm pozitën 
e Kryeprokurorit të Shtetit.

Ndërsa, në bazë të ligjeve në fuqi, Kryeprokurori i Shtetit, sipas 
detyrës zyrtare “ex officio”, e ka për obligim të jetë i angazhuar edhe 
si anëtar i bordeve institucionale të fushës së drejtësisë dhe sigurisë, 
përkatësisht mekanizmave që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit.

Rrjedhimisht, Kryeprokurori i Shtetit nga buxheti i shtetit e merr 
vetëm një pagë.

Ndërkaq nga data 15.03.2018 deri më 15.03.2020 Kryeprokurori 
i Shtetit, Aleksandër Lumezi ka qenë edhe Kryetar i Komisionit për 
Dhënien e Provimit të Jurisprudencës i propozuar nga Ministria e 
Drejtësisë dhe i zgjedhur nga deputetët e Kuvendit të Kosovës.

Të gjitha këto angazhime të Kryeprokurorit Lumezi janë në harmoni 
të plotë me ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës dhe nuk përbëjnë 
konflikt të interesit. Kjo dëshmohet edhe me opinionin juridik të 
Agjencisë Kundër Korrupsionit (AKK) të dhënë më datë 09.07.2018.

Bashkangjitur gjeni opinionin juridik të Agjencisë Kundër Korrupsionit;

https://akk-ks.org/assets/cms/uploads/files/Opinionet/2018/
O p i n i o n i % 2 0 i % 2 0 A g j e n c i s % C 3 % A B % 2 0 d r e j t u a r % 2 0
Kryeprokuroris%C3%AB%20s%C3%AB%20Shtetit.pdf 
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Aktakuzë për ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore 
ose farmaceutike, mbajtja në pronësi të armëve, si dhe shpëlarja e 

parave

Prishtinë, 15 shtator 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit H.P. për shkak të 
veprave penale “Ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore 
ose farmaceutike”, “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve” si dhe për veprën penale “Shpëlarja e 
parave”.

Prokuroria njofton se i pandehuri H.P. prej kohës së pavërtetuar, së 
paku nga data e regjistrimit të biznesit privat me aktivitetin primar 
“aktivitet e tjera të shëndetit të njeriut”, më 15 qershor 2005 deri 
më 26 korrik 2019, pa kualifikime profesionale mjekësore dhe pa 
licencë përkatëse, me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të 
kundërligjshme, e me anë të paraqitjes së rreme të fakteve se kinse 
posedon aftësi mbinatyrore dhe ashtu i mjekon edhe sëmundjet më 
të rënda fizike dhe psikike dhe ndihmon në zgjidhjen e problemeve 
të ndryshme familjare, të dëmtarëve të cilët kanë kërkuar ndihmë, 
iu ka kryer trajtime të improvizuara, të kota, duke i vënë i pandehuri 
H.P. në lajthim dhe duke i nxitur që për këtë t`i paguajnë shuma 
të ndryshme të parave nga 20€ deri në 3000€, ashtu që kjo vepër 
penale e vazhduar ka rezultuar me dobi pasurore të kundërligjshme 
prej rreth një milion euro (1.000.000). Me këto veprime i pandehuri 
H.P. ka kryer veprën penale “Ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë 
mjekësore ose farmaceutike” nga neni 262 paragrafi 1 të KPRK-së, 
lidhur me veprën penale  “Mashtrimi në vazhdimësi” nga neni 335 
paragrafi 5 të Kodit Penal.

Po ashtu, i pandehuri H.P. në shtëpinë e tij pa autorizim përkatës ka 
mbajtur në pronësi dhe posedim armë, pistoletë të tipit “Girsan”, të 
kalibrit 9 mm, me dy karikatorë, 166 fishekë, si dhe një pushkë gjuetie 
të tipit “Super Campion”, dhe 55 fishekë, në kundërshtim me dispozitat 
e Ligjit për armët Nr. 03/L-143,  të cilat janë gjetur dhe konfiskuar me 
rastin e kontrollit nga ana e policisë.  Me këto veprime i pandehuri H.P. 
ka kryer veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK.
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Gjithashtu, i pandehuri, H.P. duke e ditur se pasuria e tij buron nga 
aktivitetet kriminale, është e fituar me kryerjen e veprave penale, 
me qëllim të fshehjes së këtyre aktiviteteve dhe burimit të vërtetë të 
pasurisë,  duke filluar nga viti 2006 parat e tilla i ka futur në sistem 
bankarë përmes deponimit të të hollave të gatshme, kryesisht 
me arsyetimin se ashtu i paguan këstet e kredive, e pastaj e ka 
kryer shtresimin – fshehjen e origjinës së tyre përmes transfereve 
bankare, ashtu që në fund i ka integruar duke i konvertuar në asete 
të luajtshme dhe të paluajtshme. Në këtë rast janë të sekuestruar 
sene të konsiderueshme të luajtshme dhe të paluajtshme. Me 
këto veprime i pandehuri H.P. ka kryer veprën penale “Shpëlarja e 
parave” nga neni 302 të KPRK lidhur me nenin 32 paragrafi 1 dhe 2 
nënparagrafi 2.1. të Ligjit nr. 03/L-96 për Parandalimin e Pastrimit të 
Parave dhe Financimit të Terrorizmit.

Ky rast nga Prokuroria Speciale është i shënjestruar si dhe i koduar 
“Mashtrimi”.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Kërkohet paraburgim ndaj tre personave për krime kibernetike

Prishtinë, 17 shtator 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata Themelore 
në Prishtinë, caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të dyshuarve 
E.J., Ç.B., dhe V.S., për shkak të dyshimit se në bashkëkryerje 
dhe në vazhdimësi kanë kryer veprën penale “Hyrja në sistemet 
kompjuterike”, nga neni 327 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Pas marrjes së një mori veprimesh hetimore, janë identifikuar 
tre (3) persona të dyshuar si pjesë e një grupi hakerësh, të cilët 
kanë poseduar të dhëna kompjuterike të ndjeshme, duke krijuar 
një platformë online përmes së cilës kanë vendosur dhe shitur të 
dhëna të ndryshme elektronike në formë të jashtëligjshme. Më këto 
veprime konsiderohet të kenë shkaktuar dëme te mëdha materiale 
tek te dëmtuarit.

Të dyshuarit, me vendim të Prokurorit të Shtetit gjenden nën masën 
e ndalimit 48 orësh.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

KOMUNIKATË E PËRBASHKËT NGA PROKURORIA THEMELORE 
NË GJILAN, INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS DHE POLICIA E 

KOSOVËS

Gjilan, 18 shtator 2020, 23:30h – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
ju njofton se në mbrëmjen e 18 shtatorit 2020, zyrtarët e zbatimit 
të ligjit nga Policia e Kosovës, Inspektorati Policor i Kosovës dhe 
agjencitë tjera bashkëpunuese kanë ekzekutuar urdhërkontrolle në 
fshatin Karaçevë, komuna e Kamenicës, në rajonin e Prishtinës, si dhe 
lokacione të tjera të vendit.

Operacioni ka filluar si rezultat i një hetimi gati njëvjeçar të udhëhequr 
nga Prokuroria Themelore në Gjilan, lidhur me pretendimet 
për veprimtari të paligjshme, përfshirë bixhozin e paligjshëm, 
trafikimin me njerëz, trafikimin me armë, trafikimin me narkotikë, 
kontrabandimin e mallrave dhe aktivitete tjera kriminale.

Deri në lëshimin e kësaj komunikate, në lidhje me rastin janë arrestuar 
gjithsej 33 persona të dyshuar, në mesin e tyre 10 zyrtarë policorë, të 
cilët brenda afatit ligjor do të paraqiten para gjyqtarit të procedurës 
paraprake, janë sekuestruar aparate të lojërave të fatit, rreth 120 
gjedhe, si dhe gjësende të ndryshme si prova materiale, që dyshohet 
të jenë përdorur në aktivitete kriminale.

Ky operacion, i cili është operacioni më i madh i llojit të tij në 
Republikën e Kosovës, është një shembull i bashkëpunimit ndërmjet 
prokurorisë, policisë dhe inspektoratit policor.

Prokuroria Themelore në Gjilan, në bashkëpunim dhe koordinim me 
Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin Policor, janë duke ndërmarrë 
të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me rastin, ku për detaje dhe 
informacione shtesë do të vazhdojmë të ju mbajmë të informuar pas 
operacionit të përbashkët.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Prezantim i Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjilan, 
Jetish Maloku

Gjilan, 19 shtator 2020 – Prezantim i Kryeprokurorit të Prokurorisë 
Themelore në Gjilan, Jetish Maloku, në konferencën e mbajtur sot, 
lidhur me aksionin e realizuar në fshatin Karaçevë dhe rajone tjera të 
Kosovës. 

Ju njoftojmë se Prokuroria Themelore në Gjilan, pas një hetimi të 
gjatë gati njëvjeçar, gjatë mbrëmjes së djeshme, në bashkëpunim me 
Policinë e Kosovës, Inspektoratin Policor të Kosovës dhe agjencitë 
e tjera të zbatimit të ligjit, ka realizuar aksion në fshatin Karaçevë, 
komuna e Kamenicës, në rajonin e Prishtinës dhe rajonet tjera.

Hetimi ka filluar për shkak të pretendimeve se në atë pjesë janë 
zhvilluar aktivitete nga grupe të ndryshme kriminale, me elemente 
korruptive.

Nga ky aksion, me urdhër të prokurorisë, deri më tani janë arrestuar 
35 persona të dyshuar, prej tyre 12 zyrtarë policorë, kontrabandistë, 
pronarë të kazinove etj. Ndaj tyre prokuroria brenda afatit ligjor do të 
kërkojë masat për sigurimin e të pandehurve në procedurë penale.
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Gjatë aksionit janë rrënuar të gjitha kazinotë të cilat kanë funksionuar 
në atë zonë dhe janë sekuestruar gjësende të ndryshme, si prova 
materiale, që dyshohet të jenë përdorur në aktivitete kriminale.

Operacioni do të vazhdojë edhe më tutje, ku për të gjitha zhvillimet e 
mëtutjeshme do të jeni të informuar me kohë.

Ju faleminderit!

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Kërkohet paraburgim ndaj 30 personave të ndaluar gjatë aksionit 
në Karaçevë të Kamenicës

Gjilan, 19 shtator 2020  – Prokuroria Themelore në Gjilan, ju njofton 
se nga prokurorja e rastit, Rozelida Manastiri është paraqitur kërkesa 
për caktimin e masës së paraburgimit, në afat prej 30 ditësh, në 
Gjykatën kompetente në Gjilan, ndaj tridhjetë (30) personave të 
dyshuar, të cilët janë ndaluar gjatë aksionit të realizuar mbrëmë në 
fshatin Karaçevë, komuna e Kamenicës.

Sipas kërkesës, i dyshuari F.L., në fshatin Karaçevë,  komuna e  
Kamenicës, në cilësi të zyrtarit policor, me qëllim të përfitimit të 
kundërligjshëm pasuror, në mënyrë të vazhdueshme ka ndihmuar, 
fshehur  dhe nuk ka penguar  kryerjen e veprës penale nga ana e 
të dyshuarve të tjerë, të cilët duke kaluar  vijën kufitare kanë 
shmangur kontrollin doganor, përmes rrugëve ilegale dhe kanë bërë 
kontrabandimin  e  mallrave të ndryshme. Po ashtu, i njëjti, në lokalin 
e tij në të njëjtin vend, në vazhdimësi ka organizuar lojërat e fatit, të 
cilat janë të ndaluara me ligj.

Në këtë mënyrë dyshohet se i dyshuari F.L., ka kryer veprat penale 
‘’Kontrabandimi me mallra’’ dhe ‘’Organizimi  i skemave  piramidale  
dhe bixhozit  të paligjshëm’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK).

Të dyshuarit H.K., S.K., I.S., F.K., A.K., F.Z., R.TH., S.G., S.N., S.M. dhe 
Z.A., në cilësinë e zyrtarëve policorë, në mënyrë të vazhdueshme dhe 
me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror kanë ndihmuar, 
lehtësuar, fshehur dhe nuk kanë penguar kryerjen e veprës penale nga 
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ana e të dyshuarve tjerë, të cilët kanë shmangur kontrollin doganor, 
përmes rrugëve ilegale dhe kanë bërë kontrabandimin  e  mallrave të 
ndryshme.

Me këto veprime, të njëjtit dyshohet se kanë kryer veprën penale 
‘’Kontrabandimi me mallra’’, të KPRK-së.

Të pandehurit D.S., F.S., N.K., S.D., E.K., A.S., B.S., A.TH., SH.S., 
F.S., B.S., F.S., V.S. dhe A.S., dyshohet se kanë kryer veprat penale 
‘’Kontrabandimi me mallra’’, pasi në bashkëpunim mes vete dhe 
zyrtarët e dyshuar policorë, në mënyrë të vazhdueshme kanë 
shmangur kontrollin doganor dhe përmes rrugëve ilegale kanë bërë 
kontrabandimin me mallra.

Ndërsa, të pandehurit Y.F., RR.G., N.Ç. dhe L.G., me qëllim të përfitimit 
të kundërligjshëm pasuror, kanë bërë organizimin e lojëra të fatit, të 
cilat janë të ndaluara me ligj, ku me këto veprime të njëjtit dyshohen 
se kanë kryer veprën penale ‘’Organizimi  i skemave  piramidale  dhe 
bixhozit  të paligjshëm’’, të KPRK-së.

Seanca për caktimin e masës së paraburgimit pritet që të mbahet 
nesër, para gjyqtarit të procedurës paraprake.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

KOMUNIKATË E PËRBASHKËT NGA PROKURORIA THEMELORE 
NË GJILAN, INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS DHE POLICIA E 

KOSOVËS

Gjilan, 22 shtator 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Inspektorati 
Policor i Kosovës dhe Policia e Kosovës, ju njoftojnë se si rrjedhojë e 
aksionit të përbashkët në fshatin Karaçevë, komuna e Kamenicës, sot, 
në Policinë e Kosovës, në Sektorin për Hetimin e Krimeve Ekonomike 
dhe Korrupsionit është vetë-dorëzuar edhe një person i dyshuar.

Me vendim të prokurores së rastit, i dyshuari L.S., është ndaluar 
në kohëzgjatje prej 48 orësh, për shkak të dyshimit të bazuar se ka 
kryer veprën penale ‘’Kontrabandimi i mallrave’’, të Kodit Penal të 
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Republikës së Kosovës dhe ndaj të njëjtit, brenda afatit ligjor do të 
paraqitet kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit, në afat prej 
30 ditësh, në Gjykatën kompetente në Gjilan.

Deri më tani ka shkuar në 31 numri i personave të ndaluar si rezultat 
i këtij operacioni.

Prokuroria Themelore në Gjilan, Inspektorati Policor i Kosovës, Policia 
e Kosovës dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit do të vazhdojnë të 
ndërmarrin veprime hetimore lidhur me këtë rast.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Nënshkruhet memorandumi i bashkëpunimit për përmirësimin e 
kapaciteteve të avancimit të konfisikimit dhe rikthimit të aseteve

Prishtinë - Bazel, 23 shtator 2020 - Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi dhe drejtoresha e Institutit të Bazelit për Qeverisje (IBQ), 
Gretta Fenner, si Partner Implementues i Projektit SAEK III të Zyrës së 
UNDP në Kosovë, kanë nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit 
për mbështetjen e IBQ në kuadër të sistemit prokurorial për gjurmimin 
dhe identifikimin e aseteve të fituara në mënyrë të kundërligjshme, 
të cilat gjenden në shtetet tjera, si dhe për kontributin në avancimin 
profesional dhe zhvillimin e programeve të trajnimit.
Kryeprokurori Lumezi me këtë rast potencoi se “angazhimi i IBQ 
në avancimin e mëtejmë të sistemit prokuriorial është një hap i 
domosdoshëm, duke parë sukseset që IBQ ka treguar në shtetet tjera 
ku janë të angazhuar, duke ndikuar në rritjen e aseteve te kthyera në 
shtetin e origjinës të cilat janë fituar në mënyrë të kundërligjshëm”.
Me tutje, Kryeprokurori Lumezi shtoi se ky bashkëpunim është i 
mirëseardhur për Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit në forcim të 
sundimin e ligjit në vendin tonë dhe avancimin e luftës kundër 
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korrupsionit, krimit të organizuar dhe konfiskimit të aseteve të 
përfituara në mënyrë të kundërligjshme.
“Përveç rritjes së bashkëpunimit më Institutin e Bazelit, ky 
memorandum do të ndikoj edhe në thëllimin e bashkëpunimit edhe 
me shtetet tjera të Bashkimit Evropian lidhur me ndihmën juridike, 
përkatësisht, identifikimin e pasurisë e cila gjendet në juridiksionin e 
shteteve tjera”, ka deklaruar në mes të tjerave Kryeprokurori Lumezi.
Në anën tjetër, drejtoresha Fenner, ka theksuar se “rikthimi i aseteve 
është një proces kompleks që kërkon kohë, megjithatë ndikimi është 
i madh dhe i shumëfishtë - jo vetëm që çon në rikthimin e pasurive, 
por gjithashtu parandalon korrupsionin, ul pandëshkueshmërinë 
dhe rrit besimin e publikut. Ky memorandum është një kthesë kyçe 
në luftimin kundër korrupsionit. Kryeprokurorit të Shtetit ne do t’i 
ofrojmë asistencë konkrete”.
Në këtë takim virtual të ceremonisë së nënshkrimit të memorandumit 
të bashkëpunimit, përveç Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër 
Lumezi dhe  drejtoreshës së Institutit të Bazelit për Qeverisje 
(IBQ), Gretta Fenner morën pjesë edhe Përfaqësuesja Rezidente 
të UNDP-së Kosovë, Maria Suoko, Drejtoresha e Zyrës Zvicerane 
për Bashkëpunim, Katharina Stocker, dhe udhëheqësja e Zyrës për 
zhvillim dhe bashkëpunim (SIDA), Nasrin Pourghazian.
Nënshkrimi i memorandumit dhe ky bashkëpunim katër vjeçar u 
mundësua falë ndihmës që Zyra e UNDP në Kosovë është duke i ofruar 
në vazhdimësi Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, përmes Projektit 
SAEK III i cili mbështetet financiarisht nga qeveria zvicerane dhe ajo 
suedeze.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Aktakuzë për vrasje të rëndë

Gjilan, 24 shtator 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit N.M., i cili 
gjendet nën masën e paraburgimit që nga data 25 Korrik 2020.

Sipas aktakuzës, i pandehuri N.M., më 25 Korrik 2020, në fshatin 
Berivojcë, komuna e Kamenicës, për shkak të mosmarrëveshjeve të 
vazhdueshme familjare, me dashje ka privuar nga jeta bashkëshorten 
e tij, tani të ndjerën S.M., ashtu që pas fjalosjes, i njëjti me mjet të 
përshtatshëm – shufër metalike, e ka goditur në dorën e majtë dhe 
në kokë, e cila pasi është rrëzuar në dysheme, përsëri ka vazhduar ta 
godasë disa herë në kokë dhe pjesë tjera të trupit, duke i shkaktuar 
plagë vdekjeprurëse.

Në këtë mënyrë, i pandehuri N.M., ka kryer veprën penale ‘’Vrasja e 
rëndë’’, nga neni 173 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Prokurori i rastit i ka propozuar Gjykatës kompetente në Gjilan, që të 
njëjtit t’i vazhdohet masa e paraburgimit dhe të shpallet fajtor për 
këtë vepër penale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Aktakuzë për kontrabandim me migrantë

Prishtinë, 29 shtator 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë – 
Departamenti Speciale, kundër të pandehurit B.M. për veprën penale 
“Kontrabandimi me migrantë”, në kundërshtim me nenin 170 paragrafi 
1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri B.M. gjatë periudhës kohore 
nga janari i vitit  2013 deri më 14.07.2014, në regjionin e Prizrenit dhe 
tërë territorin e Kosovës, në bashkëpunim me të pandehurit B.A., S.R., 
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R.D., H.P. dhe L.G dhe të tjerët, i kanë gjetur migrantët e interesuar 
për të dalë jashtë Kosovës në mënyrë ilegale pasi që ua kanë siguruar 
dokumentet e nevojshme, duke përfshirë pasaportat dhe lejet e 
qëndrimit, migrantëve të interesuar që të shkojnë në Bashkimin 
Evropian, në mënyrë të kundërligjshme dhe pas marrjes së pagesave 
nga migrantët që silleshin deri ne 5000 euro për person, i kanë dërguar 
migrantët përmes Serbisë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, 
në mesin e të cilëve edhe migrantët: M.M., R.G., T.K., B.K., B.K., F.B., 
F.B., L.G., E.G., N.G., B.Q., I.S., M.Z., Y.Y., D.H., I.F., B.K., L.H.

Me këto veprime i pandehuri B.M. në bashkëkryerje ka kryer veprën 
penale “Konrabandimi me migrantë”, në kundërshtim me nenin 170 
paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. I akuzuar B.M. në shtator 
2020, është ekstraduar nga Zvicra në Kosovë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Aktakuzë për veprën penale “Sulm seksual”

Pejë, 29 shtator 2020 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti 
i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit, N.B., për 
shkak të veprës penale “Sulm seksual”, nga neni 229, paragrafi 3, nën-
paragrafi 3.10 pika 3.10.2 , lidhur me paragrafin 1, të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri N.B., me datë  12 gusht të këtij viti , në  ora 
22:00, në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës, në cilësinë e profesionistit 
shëndetësor, duke keqpërdorur gjendjen shëndetësore të viktimës, 
i pandehuri  cyt të dëmtuarën  që ta prek për qëllime seksuale, pa 
pëlqimin e saj, derisa viktima arrinë të largohet nga i pandehuri dhe 
kërkon ndihmë fillimisht nga rojet e sigurisë , e me pas e raporton 
rastin  në Policinë e Kosovës.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se, i pandehuri  ka 
përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar si me lartë.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që të pandehurin t’a shpallë fajtor dhe t’a dënojë sipas ligjit 
për veprën penale e cila i vihet në barrë.



20

BULETINI 
MUJOR

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi priti në takim 
Ambasadorin e ri të Zvicrës, Thomas Kolly

Prishtinë, 30 shtator 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka pritur në takim njoftues Ambasadorin e ri të Zvicrës në 
Kosovë, Thomas Kolly.   

Fillimisht, Kryeprokurori Lumezi i ka uruar mirëseardhje Ambasadorit 
Kolly në misionin e ri diplomatik, si dhe e ka njoftuar atë me 
funksionimin, punën, të arriturat dhe sfidat e sistemit prokurorial të 
Republikës së Kosovës.  

Pjesë e rëndësishme e diskutimeve në këtë takim ishte edhe vazhdimi 
i partneritetit në projektet e përbashkëta ndërmjet Prokurorit të 
Shtetit dhe Ambasadës së Zvicrës në Kosovë, me theks të veçantë ai 
Kundër Korrupsionit në Kosovë i njohur si SAEK-III, si dhe avancimi i 
bashkëpunimit ndër-institucional në fushën e bashkëpunimit juridik 
ndërkombëtar.

Në këtë kontekst, është vlerësuar bashkëpunimi i shkëlqyer që ka 
pasur dhe vazhdon të këtë Prokurori i Shtetit me institutet zvicerane, 
veçmas në kryerjen e ekspertizave të ndryshme.  
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Po ashtu, të dy palët e kanë çmuar lartë nënshkrimin e Memorandumit 
të  Bashkëpunimit ndërmjet Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe 
Institutit të Bazelit, që ka për qëllim përmirësimin e kapaciteteve 
të konfiskimit dhe rikthimit të aseteve të fituar me anë të veprave 
penale, i cili do t’i shërbejnë institucionit të Prokurorit të Shtetit në 
forcimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

Ndërkaq, Ambasadori Kolly, ka shprehur mbështetjen e tij dhe vendit 
që përfaqëson për ta ndihmuar institucionin e Prokurorit të Shteti në 
fusha të ndryshme.

Në fund të takimit, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka 
falënderuar Ambasadorin e ri të Zvicrës, Thomas Kolly, për vizitën 
dhe interesimin e treguar për sistemin prokurorial, me ç’rast e ka 
vlerësuar mbështetjen dhe përkrahjen e vazhdueshme të shtetit të 
Zvicrës dhënë për Republikën e Kosovës dhe sistemin e drejtësisë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Aktakuzë kundër 15 personave për vepra penale që ndërlidhen me 
falsifikim te dokumenteve dhe krime financiare

Prishtinë, 30 shtator 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë – 
Departamenti Speciale, kundër 15 të pandehurve për veprat penale: 
“Falsifikimi i dokumenteve” nga neni 398 i KPRK-së,  “Legalizimi i 
përmbajtjes së rreme” nga neni 395 të KPRK-së dhe “Shmangia nga 
Tatimi nga neni 313 të KPRK-së”.

Të akuzuarit janë: N.L, B.A, A.K, B.R, B.A, B.Z, B.R, E.P, E.G, F.H, T.V, SH.R, 
A.H, M.H, dhe H.S. Në periudhën kohore nga mesi i vitit 2018 e deri 
më 05.07.2019, në vazhdimësi janë përfshirë në aktivitetin kriminal të 
poshtëshënuar, ku i pandehuri N.L. duke vepruar si i vetëm, e në disa 
raste pas marrëveshjes paraprake në bashkëkryerje me të pandehurin 
B.A, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm material për veti, me 
anë të programit kompjuterik “Corel Draw” me pajisje të sofistikuara 
fillimisht përpilonin dokumente publike të falsifikuara dhe të njëjtat 
më pas edhe pse e kanë ditur se nuk janë të vërteta u kanë siguruar 
dhe shitur personave të ndryshëm, më saktë tani të pandehurve: A.K, 
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B.R, B.A, B.Z, B.R, E.P, E.G, F.H, T.V, SH.R, A.H, M.H, dhe H.S, ku për të 
pandehurit e lartcekur janë siguruar prova nga të cilat vërtetohet se 
të njëjtit kanë aplikuar për vizë në Ambasadën Amerikane në Shkup, 
të cilat të dhëna pas verifikimit dhe krahasimit janë vërtetuar se janë 
të falsifikuara dhe nuk korrespondojnë me të dhënat reale përkatëse. 

Po ashtu, tani i pandehuri N.L. ka deponuar mjete financiare në 
llogaritë përkatëse në bankat afariste të Kosovës, e pastaj ka realizuar 
si transferuare, tërheqje kesh, përshkrimi pagesë për mall në kompani 
të ndryshme, e që në rastin konkret i pandehuri i lartcekur me qëllim 
është munduar të fshehë apo të i shmanget, në tersi, pagesës së 
tatimit, tarifave apo kontributeve tjera që kërkohen me ligj, duke mos 
i përfshirë të dhënat lidhur me të ardhurat e tij, pasurinë e tij, gjendjen 
ekonomike dhe fakte të tjera relevante për vlerësimin e detyrimeve 
të tilla, ku i pandehuri N.L. nga qarkullimi i përgjithshëm bankar në 
periudhën kohore 2014-2019 me bizneset e tij të potencuara në 
aktakuzë, e që nënkupton shumën e parave sipas të dhënave të 
gjetura lidhur me deponimet, transferet dhe importet e realizuara 
nga këto subjekte afariste, gjegjësisht shmangie të përgjithshme në 
TVSH dhe TAK në shumë prej 964,778.77 €, euro, me ç ‘raste i njëjti 
nuk i përfshin këto informata lidhur me të ardhurat e tij dhe në këtë 
mënyrë dëmton buxhetin e Republikës së Kosovës.

Në Aktakuzë i është propozuar Gjykatës që pas administrimit të 
provave dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurit, për 
veprat penale që akuzohen, t’i shpallë fajtor dhe t’i gjykojë sipas ligjit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHTATOR 2020

Aktakuzë për shtytje në kryerjen e veprave terroriste

Prishtinë, 30 shtator 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
– Departamenti Speciale, kundër të pandehurës I.H.,  për shkak të 
veprës penale “Shtytja për kryerjen e veprave terroriste”, nga neni 
134 të KPRK-së.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura I.H., më 04.01.2020, 
përmes rrjetit social “Facebook” në llogarinë në emër të saj, me 
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paramendim dhe me dashje ka postuar thirrje me përmbajtje 
kërcënuese duke bërë nxitje për hakmarrje pas vrasjes nga ushtria 
Amerikane të Qassem Solejmani, gjeneral dhe udhëheqës i gardës 
revolucionare të Iranit dhe Gjeneral Ebu Mehdi Muhendisi, në 
atë mënyrë që ka postuar tekstin si në vijim: “Populli Irakian doli 
në rrugët e Irakut menjëherë pas krimit amerikan, për të dënuar 
ashpër padrejtësinë që iu bë dy figurave eminente në Irak e Iran 
dy gjeneralëve të tyre Gjeneral Sulejmani dhe Gjeneral Ebu Mehdi 
Muhendisi. Zoti i dhashtë durimin ngase të mbysësh zotin e shtëpisë 
i ke mbytë tërë anëtarët e shtëpisë, e pastaj hakmarrja është obligim 
por nuk ka kufi”, dhe në këtë mënyrë ka shkaktuar rrezikun që një ose 
më shumë vepra të këtilla të kryhen. Me këto veprime e pandehura 
I.H. ka kryer veprën penale “Shtytja për kryerjen e veprave terroriste” 
nga neni 134 të KPRK-së.
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