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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 njëmujore 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
SHKURT 2020

Reagim nga Shoqata e Prokurorëve të Kosovës

Prishtinë, 3 shkurt 2020 – Shoqata e Prokurorëve të Kosovës, 
reagon ashpër lidhur me kërcënimet të cilat i janë bërë Prokurorit 
të Departamentit të Krimeve të Rënda të Prokurorisë Themelore në 
Ferizaj, Rasim Maloku dhe familjes së tij.

Duke marr parasysh kërcënimet e kohëve të fundit ndaj prokurorëve 
të shtetit të niveleve të ndryshme, si shoqatë e prokurorëve të 
Kosovës, dënojmë çdo akt të kundërligjshëm të çdo individi kundër 
prokurorëve.

Andaj, Shoqata e Prokurorëve kërkon nga Policia e Kosovës, që sa më 
parë të kapen ata të cilët kërcënuan, Prokurorin Maloku dhe familjen 
e tij, si dhe të njëjtit të sillen para organeve të drejtësisë.

Po ashtu, njoftojmë opinionin se kërcënimet apo sulmet ndaj 
prokurorëve të shtetit, nuk do të lëkundin asnjë prokurorë që të 
zbatoj ligjin dhe të ndërmerr të gjitha veprimet e mundshme ligjore 
për të sjellë para drejtësisë të gjithë ata që dyshohen se kanë kryer 
vepra penale.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Ferizaj, priti në takim 
Drejtorin e Policisë Rajonale të Ferizajt dhe gjithë shefat e Njësisë 

së Hetimeve

Ferizaj, 3 Shkurt 2020 - Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në 
Ferizaj, Shukri Jashari, ka pritur sot në takim Drejtorin e Policisë 
Rajonale të Ferizajt dhe gjithë shefat e Njësisë së Hetimeve.

Gjatë këtij takimi, u diskutuan të arriturat dhe sfidat mes prokurorisë 
dhe policisë, me qëllim të ngritjes së vazhdueshme të bashkëpunimit 
mes këtyre dy institucioneve.

Gjithashtu, diskutime pati edhe për gjendjen e sigurisë në regjionin e 
Ferizajt, veprat penale kundër pasurisë, grabitjes , vjedhjeve të rënda, 
si dhe dhunës në familje, ku mes tjerash Kryeprokurori Jashari kërkoi 
angazhimin e hetuesve policor, në luftimin dhe parandalimin e këtyre 
veprave penale.

Në fund të takimit, të dy institucionet u shprehën të gatshme në 
përmbushjen e detyrave dhe obligimeve ligjore, duke u koordinuar 
që të kenë angazhim edhe më të madh në luftën kundër të gjithave 
veprimtarive kriminale.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Vetëvrasje aksidentale në komunën e Kamenicës

Gjilan, 4 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, ju njofton se 
gjatë ditës së djeshme, përkatësisht më 03 shkurt 2020, rreth orës 
19:30 minuta, një person, i moshës 18 vjeçare, duke manipuluar me 
një pushke gjuetie, aksidentalisht ka humbur jetën.

Dyshohet se i ndjeri M.B. (2002), nga Gjilani, gjersa kishte qenë në 
shtëpinë e babait të tij, në fshatin Tërsten, komuna e Kamenicës, 
duke manovruar me një armë gjuetie të llojit ‘’Magnum’’, e njëjta 
aksidentalisht kishte shkrepur, duke i shkaktuar lëndime në pjesën e 
majtë të kokës, si pasojë e të cilave ka humbur jetën.

Në vendin e ngjarjes menjëherë kanë dalë prokurori kujdestar, policia 
dhe mjeku kujdestar, i cili edhe e ka konstatuar vdekjen e tij, ndërsa 
rasti është cilësuar si ‘’Vetëvrasje aksidentale’’.

Prokurori i rastit, ka dhënë urdhër që trupi i pa jetë i të ndjerit, të 
dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, për kryerjen 
e obduksionit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Kërkohet paraburgim për veprën penale “Vrasje e rëndë”

Ferizaj, 13 Dhjetor 2019- Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për Krime të Rënda, njofton opinionin se ka paraqitur 
kërkesë në Gjykatën Themelore në Ferizaj për caktimin e masës së 
paraburgimit kundër dy personave të pandehur të cilët gjenden në 
ndalim që nga data 12 Dhjetor 2019.

Sipas kërkesës së Prokurorisë të dorëzuar në Gjykatën Themelore në 
Ferizaj, ekziston dyshimi i arsyeshëm se i pandehuri T.L., ka privuar 
nga jeta viktimën SH.B., me të cilën do të kryente veprën penale 
“Vrasje e rëndë” sipas nenit 173 paragrafi 3, nënparagrafi. 1.4 dhe 
1.6 dhe veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 



9

BULETINI 
MUJOR

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT 
SHKURT 2020

paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1.të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës (KPRK).

Ndërsa, sipas kërkesës, ekziston dyshimi i arsyeshëm se i pandehuri 
tjetër D.L.,ka ndihmuar të dyshuarin T.L., në ndërrmarjen e veprimeve 
pas kryerjes së veprës penale ndaj viktimës SH.B., me të cilën do të 
kryente veprën penale “Ndihma në kryerjen e veprës penale Vrasje e 
rëndë, nga neni 173 paragrafi 1. Nënparagrafi 1.4 dhe 1.6 lidhur me 
nenin 33 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Arrestohet një person për vrasje të pasluftës

Pejë, 4 shkurt 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.



10

BULETINI 
MUJOR

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT 
SHKURT 2020

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Aktakuzë për marrje të ryshfetit dhe mbajtje në pronësi të armëve

Prishtinë, 5 shkurt 2020 – Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale e 
Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë - Departamenti Special, kundër S.B. për 
veprën penale “Marrja e ryshfetit” sipas nenit 421 paragrafi 2 lidhur 
me paragrafin 1 të KPK-së dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim 
apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1 
të KPK-së.

Prokuroria Speciale njofton se i akuzuari S.B. në cilësi të personit 
zyrtar, në mënyrë të drejtpërdrejtë ka kërkuar dhe ka pranuar përfitim 
në mënyrë që të veprojë në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare. Më 
19 shtator 2019, i pandehuri S.B. ishte takuar me dëshmitarin F.Z. me 
të cilin kanë shkuar tek vetura e dëshmitarit dhe pasi që kanë hyrë 
brenda, i akuzuari ka pranuar nga dëshmitari shumën e parave në 
vlerë prej dymijë (2000) euro.

Për shkak se i pandehuri ishte dakorduar me dëshmitarin, që në 
një rast ku i akuzuar ishte vëllai i dëshmitarit F.Z, në të cilin rast i 
pandehuri ishte kryetar i trupit gjykues, të njëjtit t’i shqiptojë dënim 
të favorshëm, me ç’rast i pandehuri ka marrë Aktgjykimin me të cilin 
ka shqiptuar dënim të kushtëzuar me burg prej tre (3) vjet, me kusht 
për dy (2) vjet për dy vepra penale të kontrabandimit me migrantë. 
Me këto veprime i akuzuari S.B. ka kryer veprën penale “Marrja e 
ryshfetit” sipas nenit 421 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPK-së.

Gjithashtu, i akuzuar S.B. deri më 19.09.2019 ka mbajtur në pronësi 
armë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla 
dhe atë një revole të tipit ”Zaza Mini’’ kalibri 8 mm, me numër serik 
T.592372, së bashku me 10 fishekë e cila është gjetur dhe sekuestruar 
me rastin e bastisjes që kishte ndërmarrë policia në banesën e tij në 
Pejë, e për të cilën nuk posedonte leje valide. 

Me këto veprime i akuzuari ka kryer vepër penale “Mbajtja në pronësi, 
kontroll, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve” nga neni 
366 paragrafi 1 të KPK-së.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Aktakuzë për veprën penale fajde

Pejë, 6 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti 
i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit K.B., për 
shkak të veprës penale “Fajdeja”, nga neni 331, të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri K.B., nga muaji shkurt e gjerë në muajin 
shtator të vitit 2019, u ka dhënë pesë (5) personave shuma të 
ndryshme të parave me fajde, me kamata mujore nga 10 deri në 20 
%, derisa njëri nga të dëmtuarit nuk kishte mundësi t’ia paguante të 
pandehurit shumën prej tridhjetegjashtë (36.000) mijë eurove, sipas 
kamatës prej 20%, e pas presionit të vazhdueshëm nga i pandehuri 
për realizimin e pagesës, i dëmtuari raporton rastin në organet e 
hetuesisë.

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 ta shpallën fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit 
për veprën penale e cila i vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Ndalohen tre persona, në mesin e tyre dy zyrtarë për 
“Keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar”

Ferizaj, 6 Shkurt 2020 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, njofton 
opinionin publik, se me urdhër të prokurorit, ka ndaluar në 
kohëzgjatje prej 48 orësh, tre persona të dyshuar, në mesin e tyre 
dy zyrtar, njëri hetues (S.Xh), në Drejtorinë e Krimeve Ekonomike 
dhe Korrupsionit në Prishtinë (DHKEK), një zyrtar (A.M), i Ministrisë 
së Punëve të Brendshme- Kryeinspektor i Agjensionit të Regjistrimit 
Civil, si dhe një person tjetër me inicialet (L.B), për shkak të dyshimit 
se të njëjtit kanë kryer veprat penale “Marrja e ryshfetit” nga neni 
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421, “Ushtrimi i ndikimit” nga neni 424, “Keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar” dhe “Dhënia e ryshfetit” nga neni 422 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Gjithashtu, Prokuroria Themelore në Ferizaj, ju njofton se hetimet 
ndaj të njëjtëve kanë filluar më 17 tetor 2019, me zbatimin e masave 
të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, si dhe në hetim ka qenë 
i përfshire edhe një zyrtar tjetër i Drejtorisë së Krimeve Ekonomike 
dhe Korrupsionit në Prishtinë (DHKEK), i cili një ditë më parë është 
arrestuar nga Inspektorati Policor i Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Aktakuzë për krime të luftës kundër popullsisë civile

Prishtinë, 6 shkurt 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
- Departamenti Special, kundër të pandehurit G.S. për vepër penale 
“Krimet e luftës kundër popullsisë civile” nga neni 142 lidhur me nenin 
22 të Ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, 
aktualisht e penalizuar si Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 
të përbashkët të konventave të Gjenevës nga neni 146 paragrafi 1 dhe 
2 nënparagrafi 2.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës i pandehuri G.S. si pjesëtar i forcës policore rezervë të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë, në muajin 
prill të vitit 1999 gjatë luftës në Kosovë, në kundërshtim me rregullat 
e të Drejtës Ndërkombëtare Humanitare, gjatë një sulmi të gjerë 
dhe sistematik të forcave ushtarake, paramilitare dhe policore serbe, 
kundër popullatës civile shqiptare në fshatrat Sllovi dhe Tërbovcë të 
komunës së Lipjanit, në bashkëveprim me pjesëtarë të tjerë të këtij 
njësiti, ka marr pjesë në dëbimin e popullatës civile shqiptare, në 
kryerjen e vrasjeve dhe veprimeve të tjera të kundërligjshme.

Me këto veprime i pandehuri G.S. ka kryer veprën penale “Krimet 
e luftës kundër popullsisë civile” nga neni 142 lidhur me nenin 22 
të Ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, 
aktualisht e penalizuar si Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 
të përbashkët të konventave të Gjenevës nga neni 146 paragrafi 1 dhe 
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2 nënparagrafi 2.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Ndërkaq, i njëjti 
gjendet në masën e paraburgimit nga 20.07.2019.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Aktakuzë për pengimin e zyrtarit policor gjatë detyrës zyrtare

Pejë, 6 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti 
i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit H.P., për 
veprën penale “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 
zyrtare” nga neni 401, paragrafi 5, lidhur me paragrafin 1, të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri H.P., me datën 9 gusht të vitit 2019, rreth 
orës 13:50, në fshatin Zahaq të Pejës, derisa zyrtari policor S.K., ishte 
në kryerjen e detyrave zyrtare në një vend ngjarje për dëmtim të 
pronës, aty del i pandehuri H.P. dhe i drejtohet me fjalët “largohuni 
prej ktuhi se me bo me ta lidhë ni shuplakë e sheh kush jam unë dhe 
nuk e din me kënd ki punë dhe uniformën nuk ki me vesh nëse unë 
jam gjallë”, me pas i pandehuri shoqërohet në stacionin Policor.

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.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Kryeprokurori Isufaj, kërkon themelimin e departamenteve për 
PSRK

Prishtinë, 7 shkurt 2020 – Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të 
Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, ka dorëzuar sot në Këshillin 
Prokurorial dhe Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, kërkesën për 
themelimin e departamenteve shtesë në Prokurorinë Speciale.

Kërkesa është bazuar në Strategjinë për Riorganizimin e Prokurorisë 
Speciale të Republikës së Kosovës, e cila strategji është përgatitur 
me iniciativë të Kryeprokurorit Isufaj, pas marrjes së pozitës së 
Kryeprokurorit të PSRK-së.

Sipas strategjisë së lartcekur PSRK-ja, përveç Departamentit për Krime 
Lufte që është tani, duhet t’i ketë edhe tri departamente:

1. Departamenti për Krim të Organizuar dhe krime tjera në 
kompetencë të PSRK.

2. Departamenti për Terrorizëm
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3. Departamenti për Korrupsion dhe Krim Financiar

Qëllimi i themelimit të këtyre departamenteve në kuadër të kësaj 
prokurorie do të mundësojë ngritjen e efikasitetit, efektivitetit, 
llogaridhënies dhe kualitetit të punës së PSRK-së.

Strategjia e PSRK-së mbështetet në disa parime të cilat do të ndikojnë 
në rolin proaktiv në hetime, llogaridhënie, kontrollë dhe mbikëqyrje 
permanente të punës së prokurorëve dhe në orientim të rezultateve 
të kësaj prokurorie.

Po ashtu, strategjia ka edhe parimin për promovimin e punës në 
ekipe të prokurorëve në rastet e rënda, ngritjen e profesionalizmit 
dhe profilizimin e prokurorëve, bashkëpunimin, krijimin e kushteve 
adekuate për punë, si dhe komunikimin me publikun.

Për zbatimin e parimeve të lartcekura, PSRK do të funksionojë me 
një strukturë organizative të ndryshme nga ajo aktuale, do të punojë 
bazuar në objektiva strategjike të arritshme, si dhe do të ketë një 
riorganizim të resurseve humane në mbështetje të zbatimit të 
mandatit të vet.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Aktakuzë për rrezikimin e sigurisë në vendin e punës

Pejë, 11 shkurt 2020 - Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti 
i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit I.C., për 
veprën penale “Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse 
dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës”, nga neni 358, paragrafi 2, 
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri I.C., në cilësinë e pronarit të kompanisë 
“Gogaj AG” në Deçan, me datë 29 gusht 2019, nuk vepron në pajtim 
me dispozitat apo rregullat teknike mbi masat për sigurinë e vendit 
të punës, në atë mënyrë, derisa punëtori i kësaj kompanie, i dëmtuari 
V.Ç., ishte në depon e kompanisë në fjalë për tërheqjen e një dush-
kabine, në momentin kur i dëmtuari tërheq paketimin, anojnë edhe 
disa paketime tjera, me ç’rast e godasin të dëmtuarin duke i shkaktuar 
lëndime trupore.

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.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Pejë, 11 shkurt 2020 - Prokuroria Themelore e Pejës, sot ka bërë 
tri (3) kërkesa për caktimin e masës se paraburgimit, ndaj tre (3) të 
pandehurve për vepra të ndryshme penale.

1) Departamenti i Krimeve të Rënda në Prokurorinë Themelore të 
Pejës, ka bërë kërkesë në Gjykatën Themelore të Pejës, për caktimin 
e masës se paraburgimit ndaj të pandehurit Sh.H., me dyshimin se i 
njëjtit ka kryer veprën penale “Vrasjes se mbetur në tentativë”, nga 
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neni 172, paragrafi 1, lidhur me nenin 28, të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës.

Prokurori i çështjes ka marr aktvendim për fillimin e hetimeve ndaj 
të pandehurit Sh.H., për shkak se i njëjtit me datë 11 shkurt të këtij 
vitit, rreth orës 02:30, në rrugën “Zahir Pajaziti” në Istog, ka tentuar 
ta privojë nga jeta të dëmtuarin M.G., duke shtënë me armë zjarri 
disa herë në drejtim të viktimës, duke i shkaktuar plagë në regjionin 
e kraharorit të djathtë.

2) Departamenti i Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore të Pejës, 
ka bërë kërkesë në Gjykatën Themelore të Pejës, për caktimin e masës 
se paraburgimit ndaj të pandehurit R.H., me dyshimin se i njëjtit ka 
kryer veprat penale “Dhunë në familje” nga neni 248 të KPRK-së dhe 
“Lëndim i rëndë trupor”, nga neni 186, të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës.

Prokurori i çështjes ka marr aktvendim për fillimin e hetimeve ndaj 
të pandehurit R.H., për shkak se i njëjtit dyshohet se me datë 10 
shkurt 2020, rreth orës 12:10 në Pejë, i ka shkaktuar lëndim trupore 
dy familjarëve të tij.

3) Departamenti i Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore të Pejës, 
ka bërë kërkesë në Gjykatën Themelore të Pejës, për caktimin e 
paraburgimit ndaj të pandehurit N.S., me dyshimin se i njëjtit ka kryer 
veprën penale “Vjedhje në tentativë”, nga neni 313, paragrafi 1, lidhur 
me nenin 28, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokurori i çështjes ka marr aktvendim për fillimin e hetimeve ndaj të 
pandehurit N.S., shtetas i Shqipërisë, për shkak se i njëjtit dyshohet 
se me datë 10 shkurt 2020, rreth orës 19:00, ka tentuar t’i vjedh disa 
produkte ushqimore në qendrën tregtare “Viva Fresh Store”, mirëpo i 
njëjtit është ndaluar nga sigurimi fizik i qendrës tregtare.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Kërkesë për paraburgim kundër dy personave për veprën penale 
vjedhje e rëndë

Gjakovë, 13 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka bërë 
kërkesë në Gjykatën Themelore në Gjakovë, për caktimin e masës së 
paraburgimit kundër dy të pandehurve, XH.M., dhe B.V., me dyshimin 
e bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Vjedhje e 
rëndë”, nga neni 315 paragraf 2, nen paragraf 2.1 lidhur me nenin 31 
të KPRK-së.

Më 04.02.2020, në rrugën regjionale Rahovec-Suhareke, pikërisht 
në gurëthyesin “Shkoza” në Komunën e Rahovecit, me qëllim të 
përfitimit të kundërligjshëm, dy të pandehurit në bashkëkryerje, duke 
i ndarë rolet, vjedhin pasurinë e të dëmtuarit, shtetas turk E.E.

Duke e shfrytëzuar momentin kur nuk ishin prezent punëtorët, së 
pari kontaktojnë me të pandehurin B.I., me të cilin paraprakisht i 
prezantohen si pronar të gurëthyesit, e më pas dakordohen që pajisjet 
metalike i njëjti ti blejë në vlerë 4400 euro. Të nesërmen, që të tretë 
pajisen me mjete të përshtatshme për prerjen e pjesëve metalike dhe 
transportimin e tyre, duke marrë pjesë të ndryshme të makinerisë së 
gurëthyesit, ku sipas pronarit kanë arritur të shkatërrojnë pjesërisht 
pronën e tij , ku vlera e demit ka arritur shumën rreth 250.000 euro. 
Prokurori i rastit, ndaj të pandehurve ka bërë kërkesë për caktimin e 
masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Prokuroria e Ferizajt ndalon katër persona

Ferizaj, 13 Shkurt 2020 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, njofton opinionin publik, se sot, 
me urdhër të prokurorit kujdestar, ka ndaluar në kohëzgjatje prej 48 
orësh, katër persona të dyshuar, me inicialet A.L., F.S., L.B., dhe A.L, 
për shkak të dyshimit të bazuar se të njëjtit kanë kryer veprat penale 
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“Kontrabandimi i mallrave “, nga neni 311 paragrafi 5, ”Dhënia e 
ryshfetit” nga neni 422 paragrafi 2 dhe “ Mbajtja në pronësi, kontroll 
ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366, paragrafi 1 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Prokurori i çështjes, ndaj të pandehurve, brenda afatit të caktuar 
ligjor, pritet të bëjë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Prokuroria e Ferizajt ndalon një person të mitur

Ferizaj, 13 Shkurt 2020 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për të Mitur, njofton opinionin publik, se sot, me urdhër 
të prokurorit kujdestar, ka ndaluar në kohëzgjatje prej 24 orësh, një 
person të mitur për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer 
veprën penale “Lëndim i rëndë trupor” nga neni 186 paragrafi 3 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Prokurori i çështjes, ndaj personit të mitur, brenda afatit të caktuar 
ligjor, pritet të bëjë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Kërkesë për paraburgim për veprën penale dhunim

Gjakovë, 14 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka bërë 
kërkesë në Gjykatën Themelore në Gjakovë, për caktimin e masës së 
paraburgimit kundër të pandehurit, S.M., me dyshimin e bazuar se ka 
kryer veprën penale “Dhunimi”, nga neni 227 paragraf 4, nen paragraf 
4.1 lidhur me nenin 225 paragraf 2, nën paragraf 2.4 të KPRK-së.

Më 02.02.2020 e deri më 05.02.2020, në Komunën e Gjakovës, 
saktësisht tek baraka e tij, pa pëlqimin e personit tjetër, këtu të 
dëmtuarës A.M., i pandehuri kryen aktin seksual.

Duke e ditur se e njëjta ka çrregullime ose aftësi të kufizuara mendore, 
e shfrytëzon situatën, ku qëndron me të dëmtuarën për tre natë 
radhazi në të njëjtën barakë, e gjatë kësaj kohe në vazhdimësi ka kryer 
akt seksual me të.

Prokurori i rastit, ndaj të pandehurit ka bërë kërkesë për caktimin e 
masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Arrestohen katër persona për marrje dhe dhënie ryshfeti

Prishtinë, 14 shkurt 2020 – Me urdhër të Prokurorisë Themelore 
në Prishtinë janë arrestuar katër persona për veprat penale “Marrje 
ryshfeti” dhe “Dhënie të ryshfetit”.

Dy të arrestuarit janë, personi me inicialet F.K, punonjës i Prokurorisë 
Themelore në Prishtinë, dhe personi me inicialet I.I. punonjës i Gjykatës 
Themelore në Prishtinë. Prokuroria njofton se të njëjtit janë të dyshuar 
për veprën penale “Marrje ryshfeti”.

Po ashtu, Prokuroria njofton se janë arrestuar edhe dy persona tjerë me 
inicialet B.P dhe I.S. të dyshuar për veprën penale “Dhënie të ryshfetit”.

Me urdhër të prokurorit të njëjtit janë ndaluar dhe janë duke u 
intervistuar në Polici.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Gjilan, 18 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ju njofton se sot rreth orës 13h, nga një zyrtare 
policore janë vrarë 4 persona - anëtarë të familjes së saj dhe në fund e 
njëjta ka kryer vetëvrasje.

Sipas informatave të para, dyshohet se në lagjen ‘’Bujanina’’, në Gjilan, 
e ndjera V.B., zyrtare policore, në kuadër të Stacionit Policor në Gjilan, 
me armë zjarri ka privuar nga jeta dy prindërit dhe dy vëllezërit e saj, 
ndërsa, pastaj ka kryer vetëvrasje.

Në vendin e ngjarjes menjëherë kanë dalë policia, prokurori i rastit 
dhe ekipa mjekësore, të cilët edhe kanë konstatuar vdekjen e tyre, 
ndërsa me urdhër të prokurorit trupat e të njëjtëve do të dërgohen për 
obduksion, në Institutin e Mjekësisë Ligjore, në Prishtinë.

Rasti është duke u hetuar, ndërsa për detajet e tjera do të informoheni 
me kohë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Reagim nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit për kërcënimet ndaj 
prokurorit, Rasim Maloku

Prishtinë, 19 shkurt 2020 – Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, është 
njoftuar se prokurori i Krimeve të Rënda në Prokurorinë Themelore të 
Ferizajt, Rasim Maloku, nëpërmjet një mesazhi telefonik ka pranuar 
sërish kërcënime me likuidim fizik të familjarëve të tij.

Këto kërcënime serioze ndaj prokurorit Maloku, vijnë si rrjedhojë e 
veprimeve të ndërmarra nga ai gjatë ushtrimit të detyrave si prokuror.

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit njofton opinionin se kërcënimet 
ndaj prokurorit Maloku, janë duke u trajtuar seriozisht nga organet 
kompetente dhe me nivelin e duhur të urgjencës, në mënyrë që 
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kërcënuesit të dalin sa më parë para drejtësisë.

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit qëndron fuqishëm afër prokurorit 
Maloku, duke ia ofruar mbështetjen e plotë për punën dhe 
përkushtimin e tij, në ushtrimin e funksionit kushtetues dhe ligjor në 
hetimin dhe ndjekjen e kryeseve të veprave penale.

Po ashtu, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, siguron opinionin publik 
se kërcënimet ndaj prokurorëve nuk do t’i zmbrapsin asnjë hap dhe 
në asnjë mënyrë synimet dhe përpjekjet tona të vazhdueshme për 
forcimin e shtetit ligjor.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Reagim nga Shoqata e Prokurorëve të Kosovës

Prishtinë, 19 shkurt 2020 – Shoqata e Prokurorëve të Kosovës, 
është e shqetësuar lidhur me kërcënimet e shpeshta që po i bëhen 
prokurorëve të shtetit kohëve të fundit.

Kërcënimi i serishëm me likuidim fizik ndaj prokurorit të Krimeve 
të Rënda të Prokurorisë Themelore të Ferizajt, Rasim Maloku dhe 
familjes së tij, nëpërmjet një mesazhi telefonik, brenda këtij muaji 
është shqetësuese për shoqatën e prokurorëve të Kosovës.

Shoqata e prokurorëve, bën thirrje për gjitha institucionet prej nga 
po vijnë kërcënimet, të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme 
ligjore për arrestimin e secilit person që bën kërcënime të tilla ndaj 
prokurorëve të shtetit të Kosovës.

Shoqata e prokurorëve të Kosovës, dënon çdo akt të kundërligjshëm 
nga kushdo qoftë dhe në çfarëdo mënyre që vjen kundër prokurorëve 
të shtetit.

Kërcënimet apo sulmet ndaj prokurorëve të shtetit, nuk do të 
lëkundin asnjë prokurorë që të zbatoj ligjin dhe të ndërmerr të gjitha 
veprimet e mundshme ligjore për të sjellë para drejtësisë të gjithë ata 
që dyshohen se kanë kryer vepra penale.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist

Prishtinë, 19 shkurt 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë – 
Departamenti Speciale, kundër të pandehurës H.K. për veprën penale 
“Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi 
2 të KPRK-së, nenit 3 të Ligji nr.05/L-002, për Ndalimin e bashkimit në 
konflikte e armatosura jashtë territorit të vendit.

Sipas prokurorisë Speciale, e pandehura H.K. me qëllim që të marrë 
pjesë në veprimtarinë e grupeve terroriste “ISIS” dhe “AL Nusra” 
në Siri, në fillim të viti 2014, duke vepruar me dashje dhe dijeni për 
veprimet e veta, është nisur nga Prishtina në drejtim të Stambollit 
dhe më tutje për në Siri, ku i është bashkangjitur burrit të saj A.A. i cili 
veçse vepronte aktivisht në kuadër të grupit terrorist “ISIS”, si dhe ka 
qëndruar atje edhe pas vdekjes së burrit të saj ku ka pranuar pagesë 
rregullisht nga organizata terroriste “ISIS”.

Ndërkaq, pas vdekjes së bashkëshortit martohet përsëri me pjesëtarin 
tjetër të ISIS-it, R.H. dhe gjatë tërë kësaj kohe pas analizimit të 
bisedave telefonike dhe SMS, kuptohet se e njëjta ka qëndruar edhe 
më tutje vullnetarisht atje, ku i është gjetur material propagandues 
në formë të video incizimeve, të sulmeve terroriste të ISIS.

Me këto veprime e pandehura H.K. ka kryer veprën penale “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grup terrorist”, nga neni 143 paragrafi 2 të KPRK-
së, nenit 3 të Ligji nr.05/L-002, për Ndalimin e bashkimit në konflikte 
e armatosura jashtë territorit te vendit.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Kërkesë për paraburgim për veprën penale dhunim

Gjakovë, 21 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka bërë 
kërkesë në Gjykatën Themelore në Gjakovë, për caktimin e masës së 
paraburgimit kundër të pandehurit, B.C., nga Komuna e Rahovecit, 
me dyshimin e bazuar se ka kryer veprën penale “Dhunimi”, nga neni 
227 paragraf 4, nen paragraf 4.8 lidhur me paragraf 1, të KPRK-së.

Në intervalin kohorë mes datave 14-16 shkurt 2020, në Komunën e 
Gjakovës, saktësisht në një vilë në rr.”Skenderbeu” , pa pëlqimin e të 
dëmtuarave, të mitura, M.J., dhe A.J., nga fshati Krume, Republika e 
Shqipërisë, i pandehuri kryen aktin seksual.

Përderisa e dëmtuara M.J., ishte duke qëndruar në parkun e qytetit 
në Gjakovë, bashkë me motrën e saj, i pandehuri me automjetin e tij 
“Golf”, fton viktimat kinse për të bërë një gjiro, ku më pas i dërgon në 
vilë në dy dhoma të ndara.

I pandehuri B.C., fillimisht kishte hyrë në dhomën e të miturës A.J., e 
pasi e kishte kryer aktin seksual me të, kishte vazhduar me viktimën 
tjetër të mitur M.J., gjithashtu duke kryer aktin seksual edhe me të, 
ku si këmbim iu kishte dhënë 15 euro, dhe më pas i ka dërguar në 
vendin e njëjtë ku edhe i kishte marrë paraprakisht.

Prokurori i rastit, ndaj të pandehurit ka bërë kërkesë për caktimin e 
masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh.
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Aktakuzë ndaj tre të pandehurve për veprat penale “Marrje 
ryshfeti” dhe “Frikësimi gjatë procedurës penale”

Pejë, 21 shkurt 2020 -Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve, G.G. 
dhe B.Th., për veprën penale “Marrje ryshfeti” ,neni 421, paragrafi 1, 
lidhur me nenin 31, të KPRK-së, si dhe kundër të pandehurit M.K., për 
veprën penale “Frikësimi gjatë procedurës penale”, nga neni 387, të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, të pandehurit G.G dhe B.Th., me datë 2 dhjetor të vitit 
2019, rreth orës 15:25, në Pejë, si persona zyrtar, Teknik për kontrollin 
e humbjeve në kompaninë “KEDS”, dega në Pejë, pas marrëveshjes 
paraprake mes tyre, duke mos vepruar sipas detyrave zyrtare, me 
qëllim të përfitimit, të njëjtit në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë 
kërkuar dhe pranuar shumën prej dyqind (200) euro nga i dëmtuari, 
të pandehurit pasi i marrin të hollat ndalohen dhe arrestohen nga 
Policia e Kosovës.

Kurse, i pandehuri M.K., me datë 3 dhjetor të vitit 2019, si avokat 
i të pandehurit B.Th., kishte kanosur dhe ofruar dhurata me qellim 
që ta nxisë të dëmtuarin që i njëjti t’a ndryshojë deklaratën e dhënë 
në Policinë e Kosovës dhe të deklarohet rrejshëm në Prokurori dhe 
Gjykatë, kinse i pandehuri B.TH nuk ka të bëjë me veprën penale 
“Marrje ryshfeti”.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit kanë 
përmbushur elementet e veprave penale të përshkruar si me lartë.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që të pandehurit të shpallën fajtor dhe të dënohen sipas 
ligjit për veprat penale të cilat ju vihen në barrë.

Po ashtu, prokurori i çështjes, krahas dënimit kryesor i ka propozuar 
gjykatës që të pandehurve t’u shqiptohet dënimi plotësues.

Për dy të pandehurit, G.G dhe B.TH., ndalimi i ushtrimit të funksioneve 
në administratën publike ose shërbimin publik, kurse për të 
pandehurin M.K., ndalimin e ushtrimit të profesionit.
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REAGIM

Gjakovë, 21 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, reagon 
ndaj shkrimit të publikuar në portalin “Kallxo.com”, nga gazetarja 
Tringa Rruka, ku ndër të tjera thuhet “Në sallë të gjykimit nuk 
prezantonte prokurori Ramiz Buzhala”, pasi që nuk është i saktë dhe 
nuk pasqyron të vërtetën.

Për hir të korrektësisë dhe njoftimit sa më të drejtë të opinionit, ju 
njoftojmë se shkrimi i publikuar në “Kallxo.com” i datës 20.02.2020, 
me titullin “I akuzuari për keqpërdorim të detyrës nuk i përgjigjet 
thirrjes së Gjykatës së Gjakovës”, ku ndër të tjera shkruhet se 
prokurori i shtetit nuk ishte prezent, nuk ka pasqyruar të vërtetën, 
pasi që prokurori i rastit ishte prezent në sallë të gjykimit, ndërkaq 
lëshimet e tilla nga gazetarja në fjalë nuk duhej të ndodhnin.

Prokuroria Themelore në Gjakovë, dhe të gjithë prokurorët e kësaj 
prokurorie janë të gatshëm në çdo moment të kryejnë detyrat e tyre 
të punës sipas përgjithësive ligjore që iu takojnë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Aktakuzë për fajde e detyrim në tentativë

Prizren, 24 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të 
pandehurve me inicialet I.M., dhe M.M., për shkak të dyshimit të 
bazuar se kanë kryer veprat penale “Fajdeja” nga neni 331 paragrafi 
1 lidhur me paragrafin 2, si dhe për veprën penale “Detyrim në 
tentativë” nga neni 328 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 2 dhe nenin 
28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, i pandehuri I.M., gjatë muajit maj të vitit 2019, në 
fshatin Krushë e Vogël dhe në Prizren, në vazhdimësi, me dashje 
dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë për vete, 
ka kontraktuar një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në 
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këmbim të shërbimit (dhënies së borxhit), duke shfrytëzuar gjendjen 
e rëndë financiare të të dëmtuarit B.Q. Në atë mënyrë që për 
dhënien e një borxhi fillimisht në shumë prej 3000€ (tremijë euro) 
ka kontraktuar normë mujore të interesit prej 25%, e të cilin interes 
i dëmtuari ka paguar për 4 muaj radhazi, në shumë të përgjithshme 
prej 3000 € (tremijë euro), dhe më pas në muajin shtator të po 
këtij viti ka kontraktuar edhe borxhe tjera prej 4000 € (katërmijë 
euro), 7000 € (shtatë mijë euro), 5000 € (pesë mijë euro), 13.000 € 
(trembëdhjetë mijë euro), 5000 € (pesë mijë euro) me normë mujore 
të interesit prej 15%, të cilin interes i dëmtuari ka qenë i detyruar ta 
paguaj në dy këste.

Më 05 dhe 15 të çdo muaji pasues, për të cilat shuma i dëmtuari ka 
paguar për dy muaj shumën prej 6100€ (gjashtëmijë e njëqind euro), i 
cili për borxhin e marrë në shumë totale prej 37.000€ (tridhjeteshtatë 
mijë euro), ka paguar interes në vlerë të përgjithshme prej 15.200 € 
(pesëmbëdhjetë mijë e dyqind euro). Me këto veprime i pandehuri 
I.M., ka kryer vepër penale “Fajdeja” sipas KPRK-së.

Po ashtu, i pandehuri I.M., gjatë periudhës kohore 05.12.2019 - 
16.12.2019, me dashje ndërmerr veprime për kryerjen e veprës 
penale – ”Detyrim”, por vepra penale si e tillë mbetet në tentativë, 
në atë mënyrë që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 
pasurore për vete, përdorë kanosjen serioze në mënyrë permanente 
ndaj të dëmtuarit B.Q., për ta detyruar këtë të fundit të kryej veprim 
në dëm të pasurisë së tij dhe atë duke e kanosur me qëllim të realizimit 
të përfitimit nga kontraktimi i shumës dukshëm jo proporcionale. 
Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprën penale “Detyrim në 
tentativë” sipas KPRK-së.

Ndërsa, i pandehuri M.M., gjatë muajit maj të vitit 2019, në fshatin 
Krushë e Vogël dhe në Prizren, në vazhdimësi, me dashje dhe me 
qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë për vete, ka 
kontraktuar një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në 
këmbim të shërbimit (dhënies së borxhit), duke shfrytëzuar gjendjen 
e rëndë financiare të dëmtuarit B.Q., në atë mënyrë që fillimisht 
kontrakton në emër të borxhit shumën prej 5000€ (pesëmijë euro) 
me normë mujore të interesit prej 25%, të cilin interes i dëmtuari ka 
paguar për shtatë (7) muaj radhazi, në shumë të përgjithshme prej 
8750€ (tetëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë euro), pastaj sërish në 
muajin shtator kontrakton me të dëmtuarin borxhin tjetër në shumë 
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prej 5000€ (pesëmijë euro), me normë mujore të interesit prej 25%, 
të cilën normë mujore të interesit ka qenë i detyruar të paguaj me 
datë 7 të çdo muaji pasues, dhe këtë e ka bërë për dy muaj radhazi, 
duke paguar normë mujore të interesit shumën prej 1250€ (njëmijë 
e dyqind e pesëdhjetë euro), gjegjësisht për dy muaj ka paguar 
2500€ (dy mijë e pesëqind euro), dhe për shumën e tërësishme 
të kontraktuar për borxh, i dëmtuari ka paguar interes në vlerë të 
përgjithshme prej 11.250€ (njëmbëdhjetëmijë e dyqind e pesëdhjetë 
euro). Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprën penale “Fajdeja” 
sipas KPRK-së.

Po ashtu, i pandehuri M.M., gjatë periudhës kohore 07.12.2019 - 
16.12.2019, me dashje ndërmerr veprime për kryerjen e veprës 
penale – detyrim, por vepra penale si e tillë mbetet në tentativë, në 
atë mënyrë që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 
pasurore për vete apo për personin tjetër, përdorë kanosjen serioze 
në mënyrë permanente ndaj të dëmtuarit B.Q., për ta detyruar këtë 
të fundit të kryej veprim në dëm të pasurisë së tij dhe atë duke e 
kanosur me qëllim të realizimit të përfitimit nga kontraktimi i shumës 
dukshëm jo proporcionale në atë mënyrë që gjatë takimeve me të 
të dëmtuarin në Prizren, e kanos. Me këto veprime ka kryer veprën 
penale “Detyrimi në tentativë” sipas KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas 
ligjit, për veprat penale të cilat u vihen në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Sqarim për media nga Prokuroria Themelore në Prishtinë

Prishtinë, 25 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, sqaron 
opinionin se në emisionin “Udhëve”, të publikuar më 14.02.2020, me 
titull “Pedofilët në liri”, janë përmendur dy raste ndaj personave me 
inicialet K.A., dhe V.K., për të cilat kjo prokurori i ka trajtuar.

Për hir të informimit të drejtë të opinionit publik, ju njoftojmë se 
Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka pranuar dy kallëzime penale 
ndaj personit me inicialet K.A., në drejtim të veprave penale “Trafikimi 
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me njerëz”, nga neni 171 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe 
“Keqpërdorimi seksual i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë 
(16) vjet”, nga neni 235 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokurori i rastit i Departamenti për të Mitur, ka ndërmarrë të gjitha 
veprimet hetimore lidhur me rastet në fjalë. Sa i përket rastit në 
drejtim të veprës penale “Trafikimi me njerëz”, prokurori i çështjes, më 
15.08.2018, ka marrë aktvendim për fillimin e hetimeve ndaj personit 
me inicialet K.A., në të njëjtën ditë ka paraqitur kërkesë për caktimin e 
masës së paraburgimit në Gjykatën Themelore në Prishtinë, po ashtu, 
më 15.08.2018, gjykata ka vendosur t’i shqiptoj masën e ndalimit për 
të iu afruar vendit apo personit të caktuar. Më 10.01.2019, prokurori 
i rastit, në mungesë të provave, ndaj të njëjtit ka pushuar hetimet, 
pasi që në rastin konkret nuk qëndrojnë elemente esenciale të kësaj 
vepre penale.

Ndërsa, për veprën penale “Keqpërdorimi seksual i personave 
nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet”, prokurori i rastit, më 
27.06.2019, ka marrë aktvendim për fillimin e hetimeve ndaj të njëjtit, 
si dhe në të njëjtën ditë ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës 
së paraburgimit. Më 27.06.2019, Gjykata Themelore në Prishtinë, ka 
vendosur që t’i shqiptoj masën e arrestit shtëpiak personit në fjalë. 
Më 03.09.2019, prokurori i rastit ka ngritur aktakuzë ndaj të njëjtit, 
në drejtim të veprës penale të lartcekur, me ç’ rast e ka proceduar 
në Gjykatën Themelore në Prishtinë, për trajtim të mëtejmë, mirëpo 
gjykata ende nuk ka caktuar seancën fillestare.
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Kryeprokurori Syla pret në takim Shefin e Misionit të EULEX-it në 
Kosovë

Mitrovicë, 25 shkurt 2020 - Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
të Mitrovicës z.Shyqyri Syla, ka pritur në takim Shefin e EULEX-it në 
Kosovë z.Lars-Gunnar Wigemark me bashkëpunëtorë.

Gjatë takimit është diskutuar rreth integrimit të prokurorëve dhe stafit 
të të gjitha komuniteteve në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës, 
rezultate e arritura dhe punët që po bëhen në këtë prokurori.

Kryeprokurori Syla ka njoftuar mysafirët me një historik të punës dhe 
sfidave që ka kaluar institucioni që ai drejton, me ç`rast ka potencuar 
faktin që Prokuroria Themelore e Mitrovicës është shembull i 
integrimit të mirë dhe bashkëpunimit të shkëlqyer ndër njerëzor në 
mes të gjitha komuniteteve që punojnë në këtë institucion, dhe se 
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integrimi i ka mundësuar të gjithë qytetarëve qasje në drejtësi. 

Nikoqiri i njoftoi mysafirët për të arriturat në institucionin që e 
udhëheq ai, dhe tha se është bërë një punë e mirë dhe është i 
kënaqur me rezultatet e arritura nga prokurorët dhe stafi mbështetës 
i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë.

Të pranishmit u pajtuan që bashkëpunimi të vazhdojë edhe në të 
ardhmen mes Prokurorit të Shtetit dhe Misionit të EULEX-it në Kosovë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
SHKURT 2020

Kërkohet paraburgim ndaj tre personave të dyshuar për dhunim

Gjilan, 28 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Gjilan, 
caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të dyshuarve S.I. (1982), A.A. 
(1996) dhe S.L. (2001), pasi dyshohet se janë përfshirë në veprën 
penale ‘’Dhunimi’’.

Ekziston dyshimi i bazuar se, të dyshuarit S.I., A.A. dhe S.L., më 23 
shkurt 2020, rreth orës 18h, në bashkëkryerje kanë dhunuar të 
dëmtuarën e mitur të moshës 17 vjeçare, ashtu që në shtëpinë e pa 
banuar të familjes së të dyshuarit S.L. në fshatin Selishtë, kanë kryer 
marrëdhënie seksuale me të, ndërsa, i dyshuari S.L., kishte kryer 
marrëdhënie seksuale edhe një natë më parë me të njëjtën.

Gjithashtu, në këtë rast është i përfshirë edhe një person tjetër i 
dyshuar, i cili për momentin gjendet në arrati.

Të njëjtit gjenden nën masën e ndalimit që nga data 27 shkurt 2020, 
ndërsa sot pritet që të mbahet seanca e paraburgimit para gjyqtarit 
të procedurës paraprake.
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Aktakuzë për shitje dhe shpërndarje të narkotikëve

Prizren, 28 shkurt 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të 
pandehurit me inicialet H.K., për shkak të dyshimit të bazuar se në 
bashkëkryerje ka kryer veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja 
dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 
analoge” nga neni 273 paragrafi 2 lidhur me nenin 31 Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, me datë 01.10.2018 rreth orës 09:35 në Pikë kontrollin 
në fshatin Pllavë – Komuna e Dragashit, i akuzuari H.K., së bashku me 
D.L., S.K., dhe P.M., pa autorizim transportojnë me qëllim të shitjes 
apo të shpërndarjes substanca psikotrope të llojit “marihuan” të cilët 
me ligj janë shpallur si narkotikë.

I akuzuari H.K., ia jep 750 euro për blerje të marihuanës personit me 
inicialet D.L., ashtu që pas ndalimit të automjetit nga ana e policisë në 
Pikë kontroll, i cili automjet drejtohej nga P.M., dhe më pas policia me 
të vërejtur qesen e zezë në ulësen e pasme të automjetit, i urdhëron 
të akuzuarit të dalin nga automjeti, me ç’rast D.L., prangoset me që 
duke dal nga automjeti tenton ta gjuaj qesen në të cilën kishte lëndë 
psikotropike të llojit “marihuan” me peshë të përgjithshme 4 kg. e 
694.16 gr., si dhe në një xhaketë kishte të holla në shumë prej 755.80 
euro. Ndërsa, S.K., dhe P.M., pas një kohe ndalohen nga policia, kurse 
i akuzuari H.K., arratiset nga vendi i ngjarjes duke qenë i paarritshëm 
për një periudhë kohore për organet e ndjekjes.

Me këto veprime, i akuzuari H.K., ka përmbushur elementet e veprës 
penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 
narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, për 
veprën penale e cilat i vihet në barrë.
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SHKURT 2020

Kryeprokurori Lumezi dhe Ambasadori Lebet diskutojnë për 
thellimin e bashkëpunimit

Prishtinë, 28 shkurt 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka zhvilluar një takim pune me Ambasadorin e Zvicrës në 
Kosovë, Jean – Hubert Lebet.

Kryeprokurori Lumezi e ka njoftuar Ambasadorin Lebet me të arriturat 
dhe sfidat gjatë vitit të kaluar, si dhe për planet dhe objektivat e 
Prokurorit të Shtetit për vitin 2020 në funksion të forcimit të sundimit 
të ligjit në Republikën e Kosovës.

Në këtë kontekst, Kryeprokurori i Shtetit ka deklaruar faktin se, 
thelbësore për arritjen e këtyre objektivave është edhe bashkëpunimi 
me partnerët ndërkombëtar, të cilët në forma dhe me projekte të 
ndryshme janë duke kontribuar në konsolidimin e institucioneve të 
drejtësisë.

Ndërsa, Ambasadori i Zvicrës ka shprehur vlerësimin dhe mbështetjen 
e tij për Prokurorin e Shtetit në ushtrimin e detyrave kushtetuese dhe 
ligjore.
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Të dy bashkëbiseduesit e kanë vlerësuar si të shkëlqyer bashkëpunimin 
e deritanishëm në mes institucionit të Prokurorit të Shtetit, 
Ambasadës së Zvicrës në Kosovë dhe institucioneve të drejtësisë në 
Zvicër, me ç’rast konfirmuan vullnetin dhe gatishmërinë e dyanshme 
për ta avancuar edhe më tej këtë bashkëpunim, veçanërisht në fushën 
e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar.

Në fund të takimit, Kryeprokurori Lumezi ka shprehur falënderim për 
shtetin e Zvicrës, duke e çmuar lart ndihmën dhe përkrahjen e dhënë 
nga Ambasadori Lebet për institucionin e Prokurorit të Shtetit.
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