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

informativ tremujor.

Opinioni publik do të ketë mundësi të 
informohet edhe përmes këtij Buletini për 
aktivitetet e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit 
dhe të gjitha 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!

Aleksander Lumezi
Kryeprokuror i Shtetit

FJALA HYRËSE E KRYEPROKURORIT TË SHTETIT
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT PRILL-QERSHOR 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017-  Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë 
pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit 
të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me 
paragrafin 1 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, i pandehuri H. Ç., në cilësinë e avokatit të të akuzuarit N.B., ndaj të cilit 
zhvillohet procedura penale në Gjykatën Themelore në Pejë, me qëllim të përfitimit të 
kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo për personin tjetër, ose për ti shkaktuar 
dëme materialë personit tjetër e mashtron të dëmtuarën M.I., dhe atë në kontinuitet duke 
filluar nga data 06.01.2015 e deri më datën e ndalimit- arrestimit të tij më 15.02.2017.

Kështu që i pandehuri H. Ç., nga e dëmtuara M.I., kishte marrë para për mbrojtjen e N.B, 
babait të të dëmtuarës, në emër të mbrojtjes dhe në emër të ekspertizave, marrjes së një 
ekspertize nga Turqia, dhe atë në një shumë të përgjithshme prej 43.000,00 (dyzetetremijë) 
euro, si dhe shumën tjetër të cilën i pandehuri e ka marrë nga e dëmtuara në emër të trupit 
gjykues të Gjykatës Themelore në Pejë, ka marrë shumën prej 40.000,00 (dyzetmijë) euro, 
shumë kjo e konfiskuar nga ana e zyrtarëve me rastin e arrestimit të të pandehurit me datën 
15.02.2017.  Dëmi i shkaktuar të të dëmtuarës tejkalon shumën prej 50.000,00 (pesëdhjetëmijë) 
euro.      

Me këto veprime i pandehuri  H. Ç., ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 
5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së 
publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja 
nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
në Gjilan, që trupit të viktimës M.Th., t’i kryhet obduksion.

Prokuroria e Pejës ka ngritë aktakuzë për vepër penale të grabitjes

Pejë, 18 prill 2017 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka 
ngritur aktakuzë kundër të pandehurve J.G. L.G. dhe T.TH. për shkak të dyshimit të bazuar 
se të njëjtit duke vepruar në grup kanë kryer vepër penale “Grabitje” nga neni 329 paragrafi 
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3 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 
 
Sipas aktakuzës, të pandehurit J.G. L.G. dhe T.TH, me datë 24.11.2016 rreth orës 20:27 në 
Pejë, rr. “UÇK-së”, në marketing “E-Market”, duke vepruar në grup, pasi paraprakisht 
ishin marrë vesh i kishin ndarë detyrat për kryerjen e grabitjes. Me të arritur në vendin e 
lartcekur, të pandehurit L.G. dhe J.G. dalin nga vetura të cilën e drejtonte i pandehuri T.TH. 
vejnë maskat në kokë dhe derisa e dëmtuara V.K. ishte vetëm në lokal, të pandehurit L.G. 
dhe J.G. futen brenda, ku i pandehuri L.G. nën kërcënimin e armës i drejtohet të dëmtuarës 
e pastaj së bashku me të pandehurin J.G. marrin paratë, largohen nga aty dhe më pas parat 
i ndajnë në mënyrë të barabartë. 
 
Prokuroria ka ngritur aktakuzën pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore, nga Prokuroria 
Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, për çka të pandehurit e lartcekur, 
me veprimet e tyre kanë kryer veprën penale “Grabitje” nga neni 329 paragrafi 3 lidhur me 
paragrafin 1 të KPRK-së



Faqe / 6

BULETIN MUJOR
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit

PRILL – QERSHOR 2017

Fjalimi i kryeprokurorit të Shtetit Aleksandër Lumezi, në konferencën për 
media, ku prezantoi raportin e punës së Prokurorit të Shtetit për vitin 2016

Të nderuar zonja dhe zotërinj, 

Të nderuar përfaqësues të mediave,

Kam nderin dhe kënaqësinë që së bashku me drejtuesit e prokurorive, të paraqes raportin 
vjetor të punës së Prokurorit të Shtetit për vitin 2016.
Fare në fillim gjej rastin të falënderoj kryeprokurorët si dhe prokurorët të cilët i shërbejnë 
organit të akuzës për rezultatet e punës së treguar gjatë vitit 2016. Ky raport tregon se secili 
prokuror gjatë këtij viti ka tejkaluar normën e paraparë orientuese e cila dëshmon për punë 
efikase dhe rezultate të mira të punës.

Në periudhën që kemi lënë pas prokurorët e shtetit kanë treguar rritje të efikasitetit dhe 
performancës, janë zgjidhur me mijëra dosje penale që kanë pasur në fokus veprat penale 
të korrupsionit, krimit të organizuar, terrorizmit, krimeve të luftës dhe shumë veprave tjera 
penale. Gjithashtu, i kemi kushtuar vëmendje të posaçme plotësimit të kritereve të cilat janë 
të domosdoshme për liberalizimin e vizave. 

Prishtinë, 20 prill 2017



Faqe / 7

BULETIN MUJOR
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit

PRILL – QERSHOR 2017

Prokurorët gjatë vitit 2016 kanë zgjidhur gjithsejta 63.055 lëndë të natyrave të ndryshme. 

Nëse bëjmë krahasimin me vitin 2015, sa i përket lëndëve të ndryshme, rezulton se në vitin 
2016 kemi pasur rritje të theksuar të numrit të lëndëve të zgjidhura, përkatësisht gjatë këtij 
viti kemi zgjidhur 20.782 lëndë të natyrave të ndryshme më shumë se në vitin e kaluar. 

Në bazë të këtyre të dhënave statistikore evidente është se gjatë vitit të kaluar është bërë 
mjaft, megjithatë nuk do të thotë se është bërë mjaftueshëm.
Unë vlerësoj rezultatet e punës së prokurorëve të shtetit gjatë vitit 2016, mirëpo dua të 
theksoj se gjatë këtij viti nga të gjithë prokurorët pres rezultate më të mira dhe paraqitje më 
të mirë profesionale në hetimin dhe përfaqësimin e akuzave para gjykatave. 

Pavarësisht punës së madhe që është bërë gjatë vitit të kaluar, para organit të akuzës mbesin 
shumë sfida dhe vështirësi të cilat duhet së bashku t’i zgjidhim në mënyrë që të forcojmë 
sundimin e ligjit dhe të kthejmë besimin e qytetarëve në institucionet e drejtësisë. 

Vlen të theksohet se gjatë vitit të kaluar kemi treguar se jemi partner kredibil me faktorin 
ndërkombëtar. Këtë e vërteton fakti se gjatë vitit 2016  Prokuroria e Shtetit është pranuar 
dhe anëtarësuar në Asociacionin Ndërkombëtar të Prokurorëve me seli në Holandë, gjë që 
do të mundësojë prokurorëve të vendit tonë të shkëmbejnë informacionet, përvojat dhe 
praktikat më të mira në nivel ndërkombëtar. 

Prokuroria e Shtetit ka treguar se është e përkushtuar për një sistem të drejtësisë të besueshëm, 
të drejtë, të pavarur, profesional me qëllim që asnjë fajtor të mos i shmanget përgjegjësisë 
penale, nga ana tjetër i kemi siguruar qytetarët që askush nuk do të merret në përgjegjësi 
penale në mënyrë të padrejtë.
Gjithashtu kemi treguar se kujdesemi edhe për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të drejtat 
e garantuara me Kushtetutën e Kosovës dhe Konventat Ndërkombëtare.

Në këtë drejtim gjatë vitit të kaluar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe AKP, për herë 
të parë pas 15 viteve kemi arritur që nëpërmjet procedurave penale t’i largojmë uzurpatorë 
nga pronat e uzurpuara, të cilët deri atëherë ishin të paprekshëm. Si rezultat i punës së 
Prokurorit të Shtetit është arritur që të lirohen pothuajse të gjitha lokalet e uzurpuara, ky 
aksion i koordinuar ka bërë që të lirohen shumë lokale dhe objekte tjera dhe për këto raste 
deri më tani janë ngritur 8 aktakuza. 

Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe raportuese Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave 
(ZMNV) ka ofruar shërbime për viktimat e krimit në gjithsejtë 1355 raste nga të cilat kanë 
dominuar rastet e dhunës në familje dhe të trafikimit me qenje njerëzore.
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Në vitin që lamë pas gjithashtu ka filluar së funksionuari edhe Departamenti për krimet 
e luftës në kuadër të PSRK. Kemi bërë transferimin e shumë lëndëve nga EULEX-i tek 
prokurorët vendor.

Vlen të theksohet fakti se pas ndryshimit dhe plotësimit të Ligjeve që ndërlidhen me 
mandatin e misionit të EULEX-it të datës 17 qershor 2016,  Prokuroria e Shtetit nuk ka 
transferuar asnjë lëndë tek prokurorët e EULEX-it.

Gjatë periudhës raportuese Prokuroria e Shtetit ka pranuar 9 raste, ndërsa janë zgjidhur 
33 raste, për 47 persona për krime lufte janë pushuar hetimet, për 17 persona është hudhë 
kallëzimi penal, për 5 persona është ngritur aktakuza dhe kanë filluar seancat gjyqësore.  

Prokuroria e Shtetit gjatë vitit të kaluar ka treguar se është partner kredibil, kur është fjala për 
bashkëpunimin regjional dhe ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit. Në bashkëpunim 
të mirë me Policinë e Kosovës, AKI-në dhe partnerët ndërkombëtar kemi ndërmarrë 
veprime për identifikimin e grupeve kriminale dhe pë parandalimin e akteve terroriste. Në 
këtë drejtim kemi rritur bashkëpunimin me shtetet fqinje si dhe me shtetet tjera.

Si rezultat në këtë periudhë, Prokurori i Shtetit ka pranuar 37 raste të natyrave të ndryshme, 
ndërsa janë zgjidhur 28 raste me 66 persona. Të gjitha rastet tjera janë në fazën e hetimeve. 

Të gjithë jemi dëshmitarë të krijimit të një klime të mosbesimit të përgjithshëm në sistemin 
e drejtësisë për shkak të efikasitetit të ultë në luftën kundër korrupsionit, edhe përkundër 
këtij vlerësimi, Prokuroria e Shtetit ka pasur rezultatet konkrete. Kemi vërtetuar se jemi të 
vendosur për t’i hetuar të gjitha indiciet, të gjitha rastet që bëhen publike, që përmenden në 
media, që bëhen shqetësuese për publikun, në të cilat përfshihen zyrtarët publik. Këto raste 
kanë qenë çështje të analizave dhe hetimeve të Prokurorit të Shtetit gjatë vitit që lamë pas.

Në këtë drejtim kemi hetuar dhe ngritur aktakuza për herë të parë për

3- Ministra në detyre 
1-ish Ministër, 
1- Deputet, 
4-Kryetarë Komune,
1-Zv/Kryetar Komune,
2-Ish/Kryetarë Komune, 
1- Kryetar Gjykate, 

1- ish Gjyqtar, 
1- Prokuror, 
2- Policë, 
3-Sekretarë Permanent, 
2-ish Sekretarë Permanent, 
54-Mjekë, 
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Si dhe anëtarë dhe kryetarë të bordeve të ndërmarrjeve të ndryshme, drejtues të ndërmarrjeve 
publike, menaxherë dhe zyrtarë të prokurimit, oficer të shërbimit korrekturës, drejtorë 
komunal, zyrtarë në gjykatë, këshilltarë në Asambletë komunale, avokatë, noterë, inspektorë 
dhe kryeinspektorë, operatorë ekonomik si dhe shumë zyrtarë tjerë publik.

Vetëm gjatë vitit 2016 kemi zgjidhur 468 kallëzime penale me 1164 persona për vepra penale 
të korrupsionit, ndërsa gjatë vitit 2016 kemi pranuar 438 kallëzime penale me 849 persona. 
Gjithashtu kemi zgjidhur edhe 407 kallëzime penale me 512 persona për vepra penale të 
krimeve ekonomike, kurse të pranuara gjatë vitit 2016 kanë qenë 343 kallëzime penale me 
487 persona. 

Të dhënat e lartshënuara sa i përket efikasitetit në zgjidhjen e lëndëve të korrupsionit dhe krimeve 
ekonomike për kryesit madhor të veprave penale (PP) në përqindje shprehen si në vijim: 

- Prokuroritë kanë zgjidhur 106.84% të numrit të kallëzimeve penale për veprat penale të 
Korrupsionit ndërsa, 137.10% të personave, ndërsa kallëzimet penale për veprat penale të 
krimeve ekonomike kemi zgjidhur 118.65% të numrit të kallëzimeve penale. 

Gjithashtu, për trajtimin e rasteve të krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit 
të lartë, kemi themeluar ekipin e përbashkët të cilin e udhëheqë Kryeprokurori i PRSK, 
me përfaqësuesit e Policisë së Kosovës, Shërbimit Doganor, Administratës Tatimore, 
Inteligjencës Financiare dhe Agjencinë për Menaxhimin e Aseteve të sekuestruara dhe të 
konfiskuara për përzgjedhjen dhe shënjestrimin e krimeve më të rënda. Prokuroria e Shtetit 
ka krijuar bazën e të dhënave në të cilën përfshihen të dhënat për 35 lëndë të profilit të lartë, 
për 26 raste tani më janë ngritur aktakuzat. Lëndët tjera janë në fazën e hetimeve. 

Viti 2016 ishte viti me rezultatet më të mira të PRSK-së, që nga formimi i saj. Kjo prokurori 
gjatë vitit që lëmë pas ka pranuar në punë 108 lëndë penale, ndërsa ka zgjidhur 207 lëndë ose 
191,6% të lëndëve, që do të thotë ka zgjidhur edhe lëndë të trashëguara nga vitet paraprake. 

Prokuroritë themelore gjatë vitit 2016 kanë pranuar në punë 27.084 kallëzime penale me 
kryes të njohur madhorë dhe të mitur, ndërsa ka zgjidhur 30.680 lëndë, që do të thotë që ka 
kryer 3.596 lëndë më shumë se të pranuara. 

Nëse i krahasojmë këto të dhëna me vitin 2015 atëherë rezulton se në vitin 2016 kemi kryer 
14,19% më shumë kallëzime penale se në vitin 2015.

Gjatë vitit të kaluar kemi pranuar 10.859 kallëzime penale me kryes të panjohur, ndërsa 
kemi kryer 17.807 lëndë që do të thotë se gjatë këtij viti kemi kryer 6.948 lëndë më shumë se 
sa që kemi pranuar.
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Nga të dhënat statistikore të vitit 2016 rezulton se të gjitha prokuroritë themelore kanë kryer 
më shumë lëndë se sa që kanë pranuar në punë, respektivisht departamentet e krimeve të 
rënda të prokurorive themelore kanë pranuar në punë gjithsejtë 2.611 kallëzime penale, 
ndërsa kanë zgjidhur 3.453 lëndë që do të thotë se departamentet e krimeve të rënda kanë 
kryer 842 lëndë më shumë. 

Departamentet e përgjithshme gjatë vitit 2016 kanë pranuar në punë 24.379 kallëzime penale, 
ndërsa kanë zgjidhur 26.678, që do të thotë 2.299 lëndë më shumë. 

Prokuroria e Apelit në vitin 2016, në të dy departamentet ka pasur gjithsejtë në punë 5.281 
lëndë penale dhe i ka zgjidhur të gjitha lëndët në punë ose 100% të lëndëve.

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit gjatë vitit raportues ka pranuar në punë gjithsejtë 1.140 
lëndë penale nga të cilat i ka zgjidhur 1.154 ose 101,2%, që rezulton se prokurori i shtetit 
edhe në këtë nivel ka shënuar rezultate të dukshme. 

Vlen të theksohet se gjatë vitit 2016, aktet akuzuese të cilat janë dërguar në gjykatë në 
86,41% janë marrë aktgjykime fajësuese që është një tregues i mirë për punën profesionale 
të prokurorëve të shtetit pasi që gjykatat janë institucioni i vetëm i cili nëpërmjet vendimeve 
gjyqësore vlerëson punën e prokurorëve të shtetit.

Prokuroria e Shtetit ka arritur suksese edhe në fushën e sekuestrimit të pasurisë të krijuar 
me vepër penale. Në këtë drejtim është shënuar progres në fushën e sekuestrimit dhe 
konfiskimit të pasurisë së krijuar me vepër penale. Të dhënat statistikore bëjnë me dije se 
këtë vit kemi rreth 60 milionë të pasurisë së sekuestruar dhe më se 1 milion e 200.000 euro 
pasuri të konfiskuar. Me këto sekuestrime dhe konfiskime jo vetëm që e kemi bërë krimin 
në disa raste të pafrytshëm por edhe ua kemi marrë fuqinë ekonomike dhe në këtë mënyrë 
i kemi bërë më të parrezikshëm dhe të parëndësishëm. 

Gjatë periudhës raportuese prokurorët e shtetit kanë zgjidhur edhe 6.192 raste me procedura 
alternative me qëllim që të lehtësojë punën e gjykatave dhe të ju mundësojmë prokurorëve 
kohë të mjaftueshme për hetimin e rasteve më të rënda. 

Prokuroria e Shtetit, në Nëntor të vitit 2016 për herë të parë ka funksionalizuar Zyrën për përgjimin e 
telekomunikimeve në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe për një kohë të shkurtër kemi 
filluar të arrijmë rezultate konkrete në sigurimin e provave në rastet më të rënda.

Janë caktuar zyrtarët të cilët do të punojnë në Njësinë Ndërlidhëse, është nënshkruar 
marrëveshje e bashkëpunimit me Policinë e Kosovës dhe AKI, për zbatimin e urdhëresave 
të përgjimeve telefonike. 
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Me gjithë rezultatet pozitive Prokuroria e Shtetit është përballur edhe me shumë pengesa, 
vështirësi dhe sfida të cilat kanë të bëjnë me ndryshimin e kornizës ligjore, buxhetin e 
pamjaftueshëm, plotësimin e pozitave të lira për prokurorë, numrin e lëndëve të trashëguara 
nga vitet paraprake, numrin e vogël të bashkëpunëtorëve profesional dhe mungesën 
e ekspertëve, mungesën e zyrtarëve për komunikim si dhe trajtimin e rasteve përmes 
procedurave alternative.  

Nga të gjithë prokurorët e shtetit dhe stafi mbështetës pres që në këtë vit dhe në periudhën 
e ardhshme me përkushtim t’i shërbejmë qytetarëve tonë sa herë që ata trokasin në dyert e 
prokurorisë. 

Gjithashtu pres që të rritet komunikimin me qytetarët, mediat dhe shoqërinë civile sepse ata 
janë vlerësuesi dhe matësi më i mirë i punës, pavarësisë dhe integritetit tonë. 

Shfrytëzoj rastin t’i ftoj të gjithë të dëmtuarit e krimit dhe të gjithë ata që dëshirojnë t’i 
ndihmojnë drejtësisë të bëhen pjesë e rëndësishme e punës tonë për të bërë më të mirën në 
zbulimin dhe ndëshkimin e krimit.  

Këto ishin të dhënat e raportit në vija të trasha, ndërsa të dhënat e detalizuara statistikore 
mund t’i gjeni në raportin e punës të cilin mund ta merrni pas përfundimit të konferencës. 

Raport i përgjithshëm i punës së Prokurorit të Shtetit për të gjitha nivelet

Numri i përgjithshëm i kallëzimeve/ lëndëve penale

Përgjithësisht, në vitin 2016 në institucionin e Prokurorit të Shtetit në të gjitha nivelet janë 
pranuar dhe regjistruar 55,341 kallëzime dhe lëndë penale. Nga ky numër, Prokurori i Shtetit 
ka arritur të zgjidhë dhe procedojë 63,055 lëndë me një përqindje prej 113.94 %. 

Nëse krahasohet me vitin 2015 ku nga numri i përgjithshëm i kallëzimeve dhe lëndëve 
penale prej 56,216 ku ishin zgjidhur 42,273 lëndë ose 75.2 %, rezulton se në vitin 2016 ka 
pasur rritje të theksuar të numrit të zgjidhur të lëndëve prej 49 % përkatësisht 20,782 më 
shumë se në vitin e kaluar.
 
Kallëzimet penale me kryes madhor (PP)

Në vitin 2016 në institucionin e Prokurorit të Shtetit në nivel të përgjithshëm janë pranuar 
24,379 kallëzime/lëndë penale për kryes madhor të veprave penale (PP) nga të cilat janë 
zgjidhur apo proceduar në organet kompetente 28,465 lëndë dhe kjo domethënë se Prokurori 
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i Shteti ka arritur t’i zgjidhë 112.83%. të lëndëve me kryes madhorë. 

Nëse krahasohet me vitin 2015 ku nga numri i përgjithshëm i kallëzimeve penale (PP) prej 
25,412 ishin zgjidhur 25,183 ose 99.1 %, rezulton se Prokurori i Shtetit ka zgjidhur 13 % më 
shumë lëndë se në vitin paraprak – 2015 ose 3,282 lëndë më shumë në vitin 2016.

Numri i kallëzimeve penale të kryesve madhor (PP) të pranuara në punë gjatë vitit 2016, 
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2015, është zvogëluar për 185 kallëzime penale ose 
0,73 %.

Kallëzimet penale me kryes të mitur (PPM)

Në vitin 2016 në institucionin e Prokurorit të Shtetit në nivel të përgjithshëm në kategorinë 
e personave të mitur janë pranuar 1,857 kallëzime penale, nga të cilat janë zgjidhur apo 
proceduar në organet kompetente 2,215 apo 119 %. 

Krahasuar me një vit më parë, ku nga numri 1,795 janë zgjidhur 1,689 apo 94 %, rezulton 
se në vitin 2016 kemi një rritje prej 31 % në kategorinë e të miturve ose 526 lëndë më tepër.

Numri i kallëzimeve penale të kryesve të mitur (PPM) të pranuara në punë gjatë vitit 2016, 
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2015, është rritur për 62 kallëzime penale ose 3,2 %.

Lëndët penale me kryes të panjohur (PPP) 

Në vitin 2016 nga 10,859 lëndë penale të kryesve të panjohur të veprave penale (PPP) që janë 
pranuar në punë, janë zgjidhur 17,807 ose 164%. 

Lëndë të ndryshme penale (PPN) 

Po ashtu gjatë periudhës raportuese, nga 10,652 lëndë të ndryshme penale (PPN) të pranuara, 
prokuroritë kanë zgjidhur 7,978 lëndë, domethënë me një përqindje 74.8 % të lëndëve të 
ndryshme penale. 

Lëndët e ndihmës juridike ndërkombëtare (NJN) 

Në vitin 2016 nga 325 lëndë të ndihmës juridike ndërkombëtare që janë pranuar në punë, 
janë zgjidhur 155 ose 47.7 %. 
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Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Gjatë vitit 2016 Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, ka pranuar në punë gjithsej 1,140 lëndë 
penale nga të i ka zgjidhur 1,154 ose 101.2 % që rezulton se Prokurori i Shtetit edhe në këtë 
nivel ka shënuar rritje. 

Prokuroria e Apelit

Në vitin 2016 Prokuroria e Apelit në të dy departamentet ka pasur gjithsej në punë 5,281 
lëndë penale dhe i ka zgjidhur të gjitha lëndët në punë ose 100 % të lëndëve.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës 

Në vitin 2016 Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka pranuar 108 lëndë penale nga 
të cilat i ka zgjidhur 207 ose 191.6 % të lëndëve, që domethënë ka zgjidhur edhe lëndë të 
trashëguara nga vitet paraprake. 

Nëse krahasojmë me vitin 2015 ku janë pranuar 119  dhe janë zgjidhur 149 lëndë ose 125 % rezulton 
se është dyfishuar numri i lëndëve të zgjidhura në PSRK ose 39%  më tepër se vitin paraprak.

Prokuroritë Themelore 

Në vitin 2016 Prokuroritë Themelore kanë pranuar 28,890 lëndë penale nga të cilat i ka 
zgjidhur 32,373 ose 112 % të lëndëve, që domethënë ka zgjidhur edhe lëndë të trashëguara 
nga vitet paraprake. 

Nëse krahasojmë me vitin 2015 ku janë pranuar 28,975  dhe janë zgjidhur 27,780 lëndë ose 
95.5 % rezulton se janë zgjidhur 16.5 %  më tepër se vitin paraprak.



Faqe / 14

BULETIN MUJOR
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit

PRILL – QERSHOR 2017

Prokuroria Themelore, Prishtinë 

Prokuroria Themelore në Prishtinë në të tri departamentet ka pranuar 9,417 kallëzime dhe 
lëndë penale. Nga ky numër, Prokurori i Shtetit ka arritur të zgjidhë dhe procedojë 12,933 
lëndë me një përqindje prej 137.33 %. 

- DKR ka pranuar 743 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 1,371
- DM ka pranuar 579 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 820
- DP ka pranuar 8095 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 10,742

Total 12,933  
Prokuroria Themelore, Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren në të tri departamentet ka pranuar 4,529 kallëzime dhe 
lëndë penale. Nga ky numër, Prokurori i Shtetit ka arritur të zgjidhë dhe procedojë 5,163 
lëndë me një përqindje prej 114%. 

- DKR ka pranuar 401 kallëzime penale dhe ka zgjidhur  400
- DM ka pranuar 280 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 287
- DP ka pranuar 3,848 kallëzime penale dhe ka zgjidhur  4,476

Total 5163 

Prokuroria Themelore, Pejë 

Prokuroria Themelore në Pejë në të tri departamentet ka pranuar 3,034 kallëzime dhe lëndë 
penale. Nga ky numër, Prokurori i Shtetit ka arritur të zgjidhë dhe procedojë 3,986 lëndë me 
një përqindje prej 109 %. 

- DKR ka pranuar 418 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 433
- DM ka pranuar 203 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 330
- DP ka pranuar 3,034 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 3,223

Total 3986 

Prokuroria Themelore, Gjilan  

Prokuroria Themelore në Gjilan në të tri departamentet ka pranuar 3,103 kallëzime dhe 
lëndë penale. Nga ky numër, Prokurori i Shtetit ka arritur të zgjidhë dhe procedojë 3,226 
lëndë me një përqindje prej 104%.
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- DKR ka pranuar 364 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 359
- DM ka pranuar 247 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 245
- DP ka pranuar 2,492 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 2,622

Total 3226 

Prokuroria Themelore, Mitrovicë  

Prokuroria Themelore në Mitrovicë në të tri departamentet ka pranuar 2,521 kallëzime dhe 
lëndë penale. Nga ky numër, Prokurori i Shtetit ka arritur të zgjidhë dhe procedojë 2,246 
lëndë me një përqindje prej 89 %. 

- DKR ka pranuar 245 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 424
- DM ka pranuar 183 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 226
- DP ka pranuar 2,093 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 1,596

Total  2246

Prokuroria Themelore Gjakovë  

Prokuroria Themelore në Gjakovë në të tri departamentet ka pranuar 2,338 kallëzime dhe 
lëndë penale. Nga ky numër, Prokurori i Shtetit ka arritur të zgjidhë dhe procedojë 2,374 
lëndë me një përqindje prej 101.5%.
 
- DKR ka pranuar 224 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 222
- DM ka pranuar 107 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 107
- DP ka pranuar 2,007 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 2,045

Total 2,374

Prokuroria Themelore Ferizaj 

Prokuroria Themelore në Ferizaj në të tri departamentet ka pranuar 3,325 kallëzime dhe 
lëndë penale. Nga ky numër, Prokurori i Shtetit ka arritur të zgjidhë dhe procedojë 2,445 
lëndë me një përqindje prej 73.53%. 

- DKR ka pranuar 214 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 244
- DM ka pranuar 303 kallëzime penale dhe ka zgjidhur 227
- DP ka pranuar 2,808 kallëzime penale dhe ka zgjidhur  1,974

Totali 2,44
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Vendimet gjyqësore lidhur me aktet akuzuese e Prokurorive Themelore/DKR 

Vendimet gjyqësore përkitazi me aktet akuzuese të prokurorëve të PTH-ve dhe PSRK

Persona Vendim gjyqësor fajësues % me vendim gjyqësor fajësues

PSRK 129 110 92.44%
DKR 2,596 2,147 82.70%
DM 878 698 79.50%
DP 19,413 16,932 87.22%
Totali 23,016 19,887 86.41%

Vlerësimi i Performancës së Prokurorëve 

Në vitin 2016, Komisioni për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve i Këshillit ka realizuar 
vlerësimin e performancës së 22 prokurorëve me mandat të përhershëm. Kryeprokurorët e 
prokurorive themelore, të PSRK-së dhe Prokurorisë së Apelit po ashtu ishin pjesë e këtij 
vlerësimi.  Nota mesatare e vlerësimit të performancës së 22 prokurorëve rezulton të jetë 
3.66.

Ndërsa gjatë këtij tremujori të vitit 2017, Komisioni për Vlerësimin e Performancës së 
Prokurorëve i Këshillit ka vlerësuar 3 prokurorë me pozita menaxheriale. 

Ngritja profesionale

Gjatë periudhës raportuese, prokurorët e shtetit kanë marrë pjesë në trajnime për ngritjen e 
kapaciteteve profesionale, tryeza pune dhe vizita studimore. Këto aktivitete kanë përfshirë 
trajnimet nga e drejta procedurale penale, penale materiale dhe për ngritjen e kompetencës 
ndër-personale.
Krahas pjesëmarrjes në trajnime, prokurorët e shtetit janë angazhuar edhe në cilësinë e 
trajnuesit për tema të karakterit profesional.
Bashkëpunimi me institucionet e zbatimit të ligjit

Prokurori i Shtetit ka prioritet të rëndësishëm bashkëpunimin me institucionet për sundimin 
e rendit dhe ligjit. Në rend të parë, vlen të theksohet bashkëpunimi i shkëlqyeshëm me 
Policinë e Kosovës, Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, Odën e Avokatëve të Kosovës, 
Doganat, Administratën Tatimore të Kosovës etj. 
Po ashtu me kënaqësi mund t’ju raportojmë për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm me 
partnerët ndërkombëtarë që kanë për mision sundimin e rendit dhe ligjit. 
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Sfidat dhe Vështirësitë

Me gjithë rezultatet pozitive në institucionin tonë, natyrisht viti 2016 është përcjellë edhe me 
vështirësi dhe sfida:
Ndryshimet në kornizën ligjore të Prokurorit të Shtetit;
Buxheti i pamjaftueshëm për Prokurorinë e Shtetit;
Plotësimi i pozitave të lira për prokurorë;
Procesi i integrimit të prokurorëve dhe stafit në zbatim të Marrëveshjes së Brukselit për 
Drejtësi;
Zbatimi i sistemit të ri të ndarjes së lëndëve;
Numri i lëndëve të trashëguara nga vitet paraprake;
Numri i vogël i bashkëpunëtorëve profesional, zyrtarëve ligjor dhe ekspertëve;
Mungesa e zyrtarëve për komunikim me publikun si rezultat i buxhetit të pamjaftueshëm;
Ndryshimet ligjore për konfiskimin e pasurisë së krijuar me vepër penale;
Trajtimi i rasteve përmes zbatimit të procedurave alternative.

Objektivat për vitin 2017

Rritja e bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë për plotësimin e kornizës ligjore;
Rritja e efikasitetit në zbulimin, hetimin dhe ndjekjen e suksesshme të veprave penale të 
krimit të organizuar, krimit ekonomik, korrupsionit të nivelit të lartë, trafikimit me njerëz, 
terrorizmit dhe krimeve të luftës);
Rritja e numrit të rasteve të zgjidhura përmes zbatimit të procedurave alternative;
Reduktimi i lëndëve të grumbulluara në Prokurorinë e Shtetit nga vitet paraprake ;
Sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve të fituara me vepër penale;
Ngritja e mëtejshme e komunikimit me publikun dhe media;
Forcimi i bashkëpunimit vendor dhe ndërkombëtar.
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Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, u takua me kryeprokurorët e të gjitha 
prokurorive në vend

Prishtinë, 20 prill 2017/ Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka mbajtur sot takim 
pune me kryeprokurorët e prokurorive Themelore, Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë së 
Apelit.

Gjatë këtij takimi sipas kërkesës së kryeprokurorit Lumezi të gjithë kryeprokurorët e 
prokurorive të vendit, raportuan për muajin mars të këtij viti për punën e prokurorive që i 
drejtojnë, si dhe për punën e secilit prokuror të asaj prokurorie. 

Në këto raporte të paraqitura nga kryeprokurorët e të gjitha prokurorive, ishin të përfshira 
të dhënat për numrin e lëndëve në punë, numrin e lëndëve të pranuara, të kryera dhe të 
mbetura, si dhe statistikat për punën e secilit prokuror. 

Nga paraqitja e këtyre raporteve u pa se gjatë muajit mars 2017 ka pasur rezultate të mira 
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të punës dhe rritje të efikasitetit të punës në të gjitha prokuroritë themelore, në Prokurorinë 
Speciale të Republikës së Kosovës, si dhe në Prokurorinë e Apelit.

Vetëm gjatë muajit mars në Prokurorinë e Apelit 518 lëndët e pranuara në punë kanë 
përfunduar, ndërkaq gjatë këtij muaji Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka 
pranuar në punë 22 lëndë dhe i ka përfunduar 19 lëndë.
Ndërkaq, shtatë prokuroritë themelore gjatë muajit mars 2017 kanë pranuar në punë 2731 
lëndë dhe kanë përfunduar 3696 lëndë, që do të thotë se prokurorët kanë përfunduar 965 
lëndë më shumë sesa kanë pranuar në punë. 

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka pranuar në punë 1087 lëndë dhe ka përfunduar 1550;
Prokuroria Themelore në Ferizaj ka pranuar në punë 251 lëndë dhe ka përfunduar 475;
Prokuroria Themelore në Gjilan ka pranuar në punë 273 lëndë dhe ka përfunduar 259;
Prokuroria Themelore në Gjakovë ka pranuar në punë 192 lëndë dhe ka përfunduar 193;
Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka pranuar në punë 155 lëndë dhe ka përfunduar 308;
Prokuroria Themelore në Pejë ka pranuar në punë 402 lëndë dhe ka përfunduar 427;
Prokuroria Themelore në Prizren ka pranuar në punë 371 lëndë dhe ka përfunduar 484.
 
Poashtu gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi kërkoi nga kryeprokurorët e të gjitha 
prokurorive themelore që të caktojnë nga një prokuror, me përjashtim të Prokurorisë 
Themelore në Prishtinë që duhet të caktoj dy prokurorë, të cilët do të merren me trajtimin e 
lëndëve që kanë të bëjnë me dhunën në familje, me synim për ngritje të efikasitetit në trajtimin 
e këtyre lëndëve, duke siguruar që këto lëndë të trajtohen me prioritet. Këta prokurorë do të 
specializohen për rastet e dhunës në familje në pajtim me kërkesat që burojnë nga Strategjia 
kombëtare e Republikës së Kosovës për mbrojtje nga dhuna në familje dhe Plani i veprimit 
2016-2020.   

Aktakuzë kundër G.M. për mosekzekutim të vendimeve gjyqësore

Pejë, 8 maj 2017 – Prokuroria Themelore në Pejë, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit 
G.M., për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale, mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore 
nga neni 402 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës i pandehuri G.M. si person përgjegjës, më datë 24 mars 2016, në cilësinë e 
Kryetarit të Komunës, ka refuzuar të ekzekutojë vendimin e plotfuqishëm të Gjykatës së 
Apelit të Republikës së Kosovës.

Në atë mënyrë që, pasi Gjykata e lartcekur ka marr Aktvendim me të cilin ka refuzuar të 
pa-themeltë ankesën e të autorizuarit të debitorit Komuna e Pejës, me Kryetar G.M., ndërsa 
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Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm e ka vërtetuar.

I pandehuri nuk e ka ekzekutuar vendimin në fjalë, ndonëse ka qenë i obliguar që vendimin 
e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës ta respektojë në tërësi, duke e kthyer të dëmtuarin H.S. 
në vendin e punës, Drejtor i Auditimit të Brendshëm me të gjitha të drejtat dhe detyrimet e 
duke ia paguar 50% të pagës nga dita e pezullimit deri në zbatimin e këtij vendimi.

Me këto veprime i akuzuari ka kryer veprën penale mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore 
nga neni 402 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

Kryeprokurori i Shtetit Aleksander Lumezi ka marre pjesë në konferencën vjetore të 
organizuar nga BIRN dhe Interews Kosova

Prishtinë, 9 maj 2017/ Në ketë tryezë Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi fillimisht 
foli për bashkëpunimin ne mes Prokurorit te Shtetit dhe gazetareve ‘’ Ky bashkëpunim me 
BIRN-in dhe Internews Kosova na jep të drejtë për të besuar se në të ardhmen do të japim 
rezultatet më të mira në forcimin e sundimit të ligjit dhe në veçanti në përmirësimin e punës 
profesionale, ngritjes së efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës. 
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Ne jemi të vetëdijshëm për të metat dhe vështirësitë procedurale, pengesat objektive dhe 
mangësitë e brendshme të sistemit. Vetëm atëherë kur të pranojmë këtë realitet ne do të 
mund të jemi në gjendje të lëvizim përpara dhe të ndryshojmë percepcionin e qytetarëve 
për sistemin gjyqësor.
Gazetaria hulumtuese dhe Prokuroria e Shtetit duhet të veprojnë në harmoni njëra me 
tjetrën dhe ne mund të jemi korrigjuesi më i mirë, gjegjësisht, pengesa kryesore për ata që 
keqpërdorin pozitat zyrtare. 

Në këtë drejtim dua të theksoj që raporti i BIRN-it është mjaft profesional dhe objektiv, nuk 
ka pasur asnjë rast që monitoruesit janë përshtatur kërkesave të pushteteve tjera në dëm të 
interesit të drejtësisë, këtë e presim edhe në të ardhmen, sepse me veprime të përbashkëta 
mund të ndryshojmë perceptimin e qytetarëve për sistemin gjyqësor. ‘’

Gjithashtu Kryeprokurori Lumezi, theksoi që të gjeturat në raport janë të rëndësishme për 
Prokurorin e Shtetit ‘’Duhet të kemi parasysh që të gjeturat në raport janë të rëndësishme, 
mangësitë e gjetura nuk duhet t’i shikojmë si vështirësi por si objektiva që në të ardhmen 
duhet t’i përmirësojmë, përmes punës profesionale dhe përmes rritjes së vetëdijes për rolin 
më aktiv të prokurorëve në seancat e paraburgimeve dhe seancat gjyqësore, në respektimin e 
dispozitave procedurale dhe në mbrojtjen e të drejtave të palëve në procedurë penale. Duhet 
të kemi parasysh se me hetime dhe arsyetime të mira të akteve akuzuese do të lehtësojmë 
punën e gjykatave dhe do të bëjmë më të respektuar institucionin e Prokurorit të Shtetit.

Afatet ligjore duhet të respektohen përpos atyre afateve që janë instruktive për palët në 
procedurë, me qëllim që të kemi gjykime brenda afateve të arsyeshme kohore ashtu siç 
kërkohet edhe me konventat ndërkombëtare. 

Duhet të kuptojmë se të gjeturat në këtë raport nuk kanë për qëllim t’i atribuojnë gjyqësorit 
mossuksesin e saj, mirëpo kanë qëllim të qartë të ngrisin cilësinë e zhvillimit të procedurave 
gjyqësore dhe të rrisin llogaridhënien për caktimin e masës së paraburgimit apo masave 
tjera alternative. ‘’
Është e qartë që roli i mediave në luftën kundër korrupsionit dhe çfarëdo lloji të krimit 
është i rëndësishëm dhe se realizohet para se gjithash, përmes gazetarisë hulumtuese dhe 
respektimit të standardeve profesionale dhe etike. 

Përveç kësaj, mediat mund të ushtrojnë një presion të vazhdueshëm në pushtetin ekzekutiv 
dhe legjislativ, që përmes të miratimit të ligjeve sistematike, të avancojnë punën profesionale 
të institucioneve të drejtësisë dhe të fuqizojnë pavarësinë e tyre. 
Në këtë drejtim mediat mund të japin kontribut edhe në edukimin e qytetarëve mbi proceset 
gjyqësore dhe mbi elementet tjera të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë me funksionimin e 
gjyqësorit në dobi të vet qytetarëve por edhe të gjyqësorit, gjithashtu mediat duke vepruar 
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në mënyrë preventive kontribuojnë në krijimin e një ambienti dhe sistemi të vlerave ku 
krimi dhe korrupsioni nuk do të jenë të pranueshme për shoqërinë, gjë që natyrisht do të 
lehtësonte punën e prokurorisë dhe gjyqësorit.

Natyrisht, asnjëherë nuk duhet të harrojmë se zyrtarët e prokurorisë dhe gjyqësorit duhet të 
kenë gjithmonë parasysh – që drejtësia jo vetëm që duhet të vihet në vend por edhe të shihet 
se si ajo vihet në vend, tek atëherë ajo përmbush në tërësi funksion e vet shoqëror.
Sa i përket raportit të Prokurorisë së Shtetit me media është e qartë që transparenca e 
veprimtarisë së Prokurorisë nuk është vetëm një obligim ligjor por edhe mënyra më e mirë 
për të prezantuar dhe mbrojtur punën tonë.

Qëllimi i të gjithë neve duhet të jetë që sistemi të funksionojë sipas standardeve më të larta 
dhe secili nga ne në mënyrë individuale duhet të jep kontributin që ky qëllim të realizohet 
- duke besuar se në periudhën e ardhshme do të dëshmojmë se i ndajmë vlerat e njëjta që 
si rezultat do të kemi rritjen e besimit në sistemin prokurorial dhe forcimin e shtetit ligjor.

Lumezi kërkoi nga prokurorët angazhim më të madh në luftë kundër korrupsionit

Prishtinë, 12 maj 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi ka mbajtur sot një takim 
me kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore të Prishtinës, Imer Beka, si dhe me prokurorët 
e Departamentit të Krimeve të Rënda të kësaj prokurorie, me të cilët kanë diskutuar lidhur 
me vështirësitë dhe sfidat me të cilat ballafaqohen  prokurorët në punën e tyre.
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Po ashtu, gjatë këtij takimi me theks të veçantë është diskutuar për mënyrën e ndarjes së 
lëndëve për prokurorët.

Kryeprokurori Lumezi, theksoi se lëndët duhet të ndahen në bazë të Rregullores së nxjerrë 
nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, e cila e përcakton mënyrën për ndarjen e lëndëve për 
prokurorët, si dhe këto rregulla duhet  të zbatohen nga të gjithë.

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka kërkuar nga të gjithë prokurorët që të 
angazhohen më shumë për rritjen e efikasitetit të tyre në luftën kundër korrupsionit.

Gjithashtu, Lumezi ka kërkuar nga të gjithë prokurorët që seancat gjyqësore të përfaqësohen 
prej tyre në mënyrë të denjë, si dhe aktakuzat e ngritura nga ta të mbrohen me vendosmëri 
të madhe.

Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, merre pjese në konferencën e përbashkët 
me KQZ-në, Policinë për procesin e zgjedhjeve në Kosovë.

Prishtinë, 15 maj 2017 –Kryeprokurori Aleksander Lumezi, ka thënë se Prokuroria e Shtetit 
është gati të marrë rastet të cilat mundohen të cenojnë të drejtën e votuesit. Prokuroria e 
Shtetit dhe Prokuroritë përkatëse kanë marrë të gjitha masat e duhura dhe janë të gatshme 
që të kenë një rol më aktiv në ndjekjen dhe hetimin e veprave penale që cenojnë të drejtën e 
votimit gjatë procesit të zgjedhjeve.

Gjithashtu Kryeprokurori Lumezi ka lidhur me procesin e zgjedhjeve, ka thënë se Prokuroria 
e Shtetit do të caktojë Prokurorë dhe staf të mjaftueshëm për të punuar gjatë gjithë kohës së 
zgjedhjeve.
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Vota e lirë është gurthemel i demokracisë dhe faktor shumë i rëndësishëm i stabilitetit të një 
shoqërie prandaj ,nga të gjithë zyrtarët publikë që i’u është besuar ndonjë detyrë lidhur me 
zgjedhjet Kryeprokurori Lumezi kërkoj që t’i respektojnë dispozitat ligjore.

Të gjithë ata që në çfarëdo mënyre të kundërligjshme veprojnë, me qëllim që të cenojnë 
pengojnë apo ndikojnë te ndonjë person gjatë të drejtës për të votuar do të ballafaqohen me 
drejtësinë dhe mund të sanksionohen me burgim deri në 5 vite .’

Liria e votës në demokraci është motor i zhvillimit të një shoqërie, prandaj , ju siguroj që 
PSH nuk do të hesht përballë dëmtimit dhe cenimit të procesit zgjedhor, përkundrazi do të 
ketë një rol proaktiv në zbulimin dhe hetimin e veprave penale që cenojnë të drejtën e votës.

Dua të ju siguroj që gjatë fushatës zgjedhore, procesit  të votimit dhe numërimit të votave nuk 
do të lejojmë askënd të jetë viktimë e paragjykimeve mirëpo drejtësinë nuk do ta braktisim 
për hir të askujt.
Dhe dua t’i siguroj qytetarët se të gjithë ata që cenojnë të drejtën e votës do të ndiejnë forcën 
e Shtetit pavarësisht nga cili subjekt politik vijnë.  

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit 
Z.V. për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 16 maj 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, 
pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër 
personit Z.V. në drejtim te veprës penale: Krime Lufte kundër popullsisë civile.

Sipas aktakuzës i pandehuri gjatë kohës së konfliktit të armatosur në Kosovë, më 5 maj 
1999, në Vushtrri, në bashkëkryerje, ka vepruar në kundërshtim me normat e së drejtës 
ndërkombëtarë në fuqi gjatë kohës së luftës, duke shkelur Nenin 3 (1a) të përbashkët për 
katër Konventat e Gjenevës, të datës 12 gusht 1949, po ashtu edhe protokollin  shtesë 
(protokolli II) të kësaj Konvente të vitit 1977, neni 4, pikat 1 dhe 2, duke kryer veprimet e 
më poshtme:

I. Pasi ka rrahur dhe plaçkitur persona të ndryshëm civil të nacionalitetit shqiptar, me 
dashje ka rrahur e pastaj edhe ka vrarë katër persona civil shqiptar të identifikuar si: Enver 
Rustolli, Hamdi Fazliu, Avdulla Fazliu dhe Fahredin Fazliu. 

II. Duke vepruar në mënyrë çnjerëzore ndaj civilëve të nacionalitetit shqiptar me dashje ka 
cenuar integritetin trupor, shëndetin, mirëqenën fizike dhe mendore të 17 të dëmtuarve dhe 
dëshmitarëve, duke i torturuar dhe shkaktuar lëndime të rënda fizike dhe psikike, pasoja të 
cilat të dëmtuarit i bartin ende.
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III. Me dashje dhe dhunshëm ka plaçkitur të holla në shuma të ndryshme, flori dhe gjëra 
tjera të çmueshme nga civilet e nacionalitetit shqiptar, konkretisht nga 8 të dëmtuar dhe 
njëkohësisht dëshmitarë. 

Më këtë i pandehuri, në bashkëkryerje ka kryer veprën penale: Krime Lufte kundër popullsisë 
civile, në kundërshtim me Nenin 142 lidhur me nenin 22 të Ligjit Penal të Republikës 
Socialiste Federale të Jugosllavisë (LPRSFJ) paralel me Nenin 3 (1a) i përbashkët për Katër 
Konventat e Gjenevës, e përfshirë edhe ne nenin 152 (1) dhe (2.1) dhe nenin 153 (1) dhe (2) 
lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Aktakuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë Speciale të Republikës së 
Kosovës në bashkëpunim me një prokuror të misionit EULEX, të cilët i kanë propozuar 
gjykatës kompetente që të pandehurin ta shpallë fajtor për veprat e kryera penale dhe ta 
dënojë sipas ligjit.  

Tryezë pune kundër korrupsionit organizuar nga Ambasada Amerikane

Prishtinë, 18 Maj 2017-  Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi ka marrë pjesë në 
tryezën e punës kundër korrupsionit të organizuar nga Ambasada Amerikane në Kosovë. 
Në ketë tryezë kanë marrë pjesë edhe Ambasadori Amerikan,  Greg Delawie, Constantine 
Soupios, Këshilltar Ligjor në Ambasadën Amerikane, si dhe Jennifer Clarke, nga Sektori për 
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Integritet Publik, Departamenti Amerikan i Drejtësisë.

Në  ketë tryezë Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi , tha se lufta kundër korrupsionit 
dhe trajtimi i lëndëve të korrupsionit është ndër prioritetet kryesore të Prokurorit të Shtetit. 
Lidhur me ketë  Lumezi tha se kemi filluar të zbatojmë planin strategjik (2016-2018) dhe 
planin e veprimit për ngritjen e efikasitetit në luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike.

Kryeprokurori Lumezi, theksoi se nëpërmjet punës profesionale, transparencës dhe 
rezultateve të mira në hetimin dhe ndëshkimin e korrupsionit ne duhet të krijojmë siguri te 
qytetarët, se ata nuk kanë nevoje të japin ryshfet me qëllim që ti realizojnë të drejtat e tyre.

Gjithashtu, Kryeprokurori Lumezi, ka kërkuar nga prokurorët e shtetit që gjatë hetimeve 
penale të bëjnë edhe hetime financiare për të identifikuar të ardhurat nga krimi, nga ryshfeti, 
keqpërdorimi i detyrës zyrtare dhe shkeljet tjera lidhur me korrupsionin, me qëllim që t’i 
konfiskojmë pasuritë e fituara në mënyrë të kundërligjshme dhe ato ti kthejmë në buxhetin 
e Kosovës.

“Është i nevojshëm edhe fuqizimi i kapaciteteve profesionale dhe zhvillimi i programeve 
trajnuese për prokurorë në drejtim të zhvillimit të aftësive hetimore komplekse në fushën e  
krimeve financiare, prokurimit publik dhe shpëlarjes së parave” u shpreh Lumezi.

Kryeprokurori Lumezi, theksoi se prokurorët duhet të jenë të pavarur në punën e tyre, kjo 
nënkupton që duhet të jenë të pavarur nga grupet e  ndryshme të interesit, por edhe nga 
emrat e përvetshëm të zyrtarëve publik, interesat e të cilave preken gjatë hetimeve dhe 
vendimeve të prokurorëve. 

Po ashtu, Kryeprokurori Lumezi, ka theksuar se duhet të kemi bashkëpunim të mirë me 
mediat dhe shoqërinë civile të cilët  janë aleatë kryesore në luftën kundër korrupsionit, pa 
ndihmën e të cilëve nuk mundë të kemi sukses. “Mediat dhe të gjitha ata që denoncojnë 
korrupsionin dhe individët e korruptuar nuk mjafton vetëm të akuzojnë por duhet që japin 
edhe dëshmi apo informatat e mjaftueshme që do të mundësojnë prokurorëve që të iniciojnë 
hetimet penale”, ka potencuar Lumezi.

Kryeprokurori Lumezi, po ashtu, tha se çelësi i suksesit në luftën kundër korrupsionit 
qëndron në konfiskimin e pasurisë të përfituar me vepër penale dhe marrja e fuqisë 
ekonomike krimit.

“Nuk ka dyshim se për të luftuar korrupsionin nevojitet edhe bashkëpunimi juridik 
ndërkombëtar sepse shpeshherë paratë e fituara nga korrupsioni transferohen apo 
investohen në botën e jashtme në emër të personave të tjerë dhe tentohet që të bëhet kthimi 
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i tyre prapa në Kosovës si  para të ligjshme” theksoi Lumezi.

Kryeprokurori Lumezi, ndër të tjera tha se dënimi me burg nuk lëvizë seriozisht luftën 
kundër korrupsionit por duhet të nxirren edhe vendime për ndalimin e ushtrimit të detyrës 
zyrtare pas vuajtjes së dënimit dhe duhet të ju konfiskohet pasuria e fituar me vepër penale.

Prokuroria Themelore në Pejë ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve D.H. 
dhe M.Sh. për trafikim me njerëz

Prishtinë, 19 maj 2017- Departamenti i Krimeve të Rënda nga Prokuroria Themelore në Pejë, 
ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Pejë, kundër të pandehurës D.H. për vepër 
penale: “Trafikimi me njerëz”, nga neni 171 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
dhe kundër të pandehurit M.Sh. për shkak të veprës penale: “Ndihma në kryerjen e veprës 
penale trafikim me njerëz”, nga neni 171 par. 1 lidhur me nenin 33 par. 1 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, e pandehura D.H. nga muaji mars 2016 e gjer më 01.03.2017 në një kafiteri 
në fshatin Ozdrim të Komunës së Pejës, ka rekrutuar dhe trafikuar një viktimë, duke e 
mashtruar dhe shfrytëzuar pozitën e saj të ndjeshme, e cila kishte çrregullime psikike. E 
pandehura D.H. e kishte punësuar  kinse si banakiere viktimën, e cila sipas udhëzimeve 
dhe për llogari të të pandehurës ka kryer shërbime seksuale me klientë të ndryshëm, të cilët 
në vazhdimësi  ia siguronte e pandehura, me qëllim që vetës t’i sjell dobi të kundërligjshme 
materiale. 

Ndërsa i pandehuri M.Sh. nga muaj mars 2016 e gjer me dt. 01.03.2017 ka ndihmuar të 
pandehurën D.H. në kryerjen e veprës penale të lartcekur.

Andaj me këto veprime të pandehurit ngarkohen se kanë kryer veprat e lartcekura penale. 
Prokurori i çështjes i ka propozuar gjykatës kompetente që të pandehurit t’i shpallë fajtorë 
për veprat e kryera penale dhe t’i dënojë sipas ligjit.  
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Kryeprokurori Lumezi dhe zëvendësja e tij Morina, po marrin pjesë në punimet e 
Konferencës Rajonale Evropiane në Tiranë

Tiranë, 23 maj 2017 - Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi dhe Zëvendëskryeprokurorja 
e Shtetit, Sevdije Morina, janë dukë marrë pjesë në punimet e Konferencës së gjashtëmbëdhjetë 
(16) Rajonale Evropiane me temën “ Qasjet e reja hetimore ndaj organizatave që përdorin 
internetin”, e cila është duke u mbajtur në Tiranë.

Kryeprokurori Lumezi gjatë punimeve të konferencës ka zhvilluar takime të ndara me 
delegacionet e ndryshme pjesëmarrëse në konferencë si dhe me përfaqësuesit e Asociacionit 
Ndërkombëtar të Prokurorëve (IAP).

Në këtë konference janë duke marrë pjesë shumë shtete nga regjioni dhe më gjerë. 

Konferenca organizohet nga Asociacioni Ndërkombëtar i Prokurorëve dhe Prokuroria e 
Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë.
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Me urdhër të Prokurorisë arrestohen shtatë persona në Gjilan
 
Gjilan, 23 maj 2017 -  Me urdhër të Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve 
të Rënda, Policia e Kosovës, ka arrestuar sot shtatë (7) persona D.D., A.D., E.D., E.S., S.S., 
B.L. dhe S.S, të dyshuar se kanë kryer veprën penale legalizim i përmbajtjes së rreme nga 
neni 403 të KPRK-së, dhe për vepra tjera penale.

Për shkak se të njëjtit me qëllim të përfitimit pasuror për dëmet materiale dhe jo materiale 
nga kompanitë e sigurimeve në Kosovë, me vetura kanë inskenuar aksidentet të trafikut. 

Gjithashtu, Prokuroria njofton se sipas shënimeve të nxjerra nga Sistemi Informativ i 
Policisë së Kosovës (SIPK), dhe nga analiza e lëndëve, personat e lartcekur janë të përfshirë 
mbi tetëdhjetë aksidente rrugore, për periudhë kohore 2013-2017, kryesisht në Prishtinë, në 
Fushë Kosovë, në rajonin Gjilanit, në rajonin e Ferizajt dhe të Vitisë.

Prokuroria është duke i vazhduar hetimet edhe për disa persona të tjerë të dyshuar se janë 
të përfshirë në këto raste, si dhe varësisht nga hetimet mund të ketë arrestime të tjera. Të 
arrestuarit gjenden në ndalim për dyzetetetë orë.

Aktakuzë për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 
paautorizuar e narkotikeve

Prizren, 29 maj 2017-  Prokuroria Themelore në Prizren, Departamentit për Krime të Rënda 
ka ngritur aktakuzë ndaj të akuzuarve GJ.K dhe K.Z. që të dy shtetas të Republikës së 
Shqipërisë, për shkak të dyshimit se kanë kryer  veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja 
dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 
paragrafi 2 lidhur me nenet 281 paragrafi 1 nënparagrafi 1.9 dhe neni 31 të KP-së. 

Sipas aktakuzës, të pandehurit GJ.K dhe K.Z. me datën 22.10.2016, pa autorizim kanë 
ndërmjetësuar transportin e dërgesës të  substancës psikotropike të llojit marihuanë, me 
qëllim të shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje, në atë mënyrë që A.M, Gj.K. dhe K.Z. 
janë nisur  në drejtim të kufirit Kosovë-Shqipëri  për të sjellë dërgesën në Kosovë prej 39 
kilogramëve dhe 0.35 gramëve substance psikotropike e llojit marihuan.

Të akuzuarit Gj.K dhe K.Z. duke komunikuar dhe koordinuar me të akuzuarin A.M. kanë 
futur dërgesën e marihuanës nga Shqipëria në Kosovë. Por, pas intervenimit të Policisë së 
Kosovës, të akuzuarve i janë gjetur 60 paketime të mbështjella me substancë psikotropike 
të llojit marihuanë  dhe një qese me ngjyrë të zezë, po ashtu të mbushur me substancë 
psikotropike të llojit marihuanë, me peshë totale prej 39 kilogramëve dhe 0.35 gramëve. 
Ndërsa, ndaj të akuzuarit A.M. Prokuroria ka ngritur më herët aktakuzë për veprën e njëjtë.
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Me këto veprime, në bashkëkryerje të akuzuarit kanë kryer veprën penale blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge nga 
neni 273 paragrafi 2 lidhur me nenet 281 paragrafi 1 nënparagrafi 1.9 dhe neni 31 të KP-së.

Aktakuzë për mashtrim me subvencione dhe falsifikim të dokumenteve

Prizren, 30 maj 2017-  Prokuroria Themelore në Prizren, Departamentit për Krime të Rënda 
ka ngritur aktakuzë ndaj  trembëdhjetë (13) të akuzuarve  A.S; A.B.; I.S.; A.S.; E.S.; V.K.; 
A.P.;L.P.; XH.S.; XH.S.; L.T.; F.H.; L.S. për shkak se kanë kryer veprën penale mashtrim me 
subvencione, nga neni 336, paragrafi 1, lidhur me paragrafin 2 të KP-së si dhe për veprën 
penale falsifikimi i dokumentit, nga neni 398, paragrafi 2 të KPK-së.

Sipas aktakuzës, të akuzuarit kanë paraqitur para organit kompetent të dhëna të pasakta 
lidhur me aplikimin për marrjen e subvencioneve, e që është kusht për marrjen e subvencionit 
në atë mënyrë që në Suharekë kanë aplikuar për pagesa direkte për vreshtat ekzistuese në 
Agjencinë për zhvillimin e bujqësisë të Ministrisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, 
duke ia bashkangjitur dokumentet e falsifikuara “Certifikatat e vreshtarit” gjoja se merren 
me vreshtari dhe fitojnë nga kjo agjenci subvencion prej dymijë e shtatëqind euro (2,700.00 
€), ndërsa certifikatat rezultojnë të jenë të personave të tjerë. Çka do të thotë se me këto 
veprime kanë kryer vepra penale mashtrim me subvencione, nga neni 336, paragrafi 1, 
lidhur me paragrafin 2 të KP-së.

Po ashtu, në aktakuzë thuhet se të akuzuarit me dije përdorin dokumentin publik të 
falsifikuar si origjinal, në atë mënyrë që në Suharekë te zyrtari kompetent i Drejtorisë së 
bujqësisë të Komunës së Suharekës, duke ditur se certifikatat e vreshtarit në emër të tyre 
janë të falsifikuara, ia bashkëngjisin si origjinal aplikacionet për pagesa direkte për vreshtat 
ekzistuese, me të cilat edhe fitojnë subvencione nga Ministria për Bujqësi, Pylltari dhe 
Zhvillim Rural. Ndërsa, certifikatat rezultojnë të jenë të personave të tjerë. Të akuzuarit me 
këto veprime kanë kryer veprën penale falsifikimi i dokumentit, nga neni 398, paragrafi 2 
të KPK-së.  

Aktakuzë për keqpërdorim të detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve

Prizren, 30 maj 2017-  Prokuroria Themelore në Prizren, Departamentit për Krime të Rënda 
ka ngritur aktakuzë kundër të akuzuarës E.Z. për shkak të dyshimit se ka kryer veprën 
penale  keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve nga neni 214 të KP-ës.       

Sipas aktakuzës, E.Z. më datë  08.06.2014, në kohë të pacaktuar në zgjedhjet e parakohshme 
parlamentare në Kosovë,  në cilësinë e personit zyrtar, kandidate për deputete nga një subjekt 
politik, kryen vepër të kundërligjshme me qëllim të ndikimit te votuesit në ushtrimin e të 
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drejtës për të votuar në favor apo kundër një personi të caktuar. Në atë mënyrë që në listën 
e kandidatëve për tu zgjedhur nga subjekti politik ku ishte kandiduar figuron emri i saj 
ndërsa fotografinë në afishet dhe bilbordet e ka vendosur të motrës së saj, e cila në atë kohë 
ishte nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare. Me këto veprime e akuzuara ka kryer  veprën 
penale  keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve nga neni 214 të KP-ës.

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, u takua me kryeprokurorët e të gjitha 
prokurorive në vend

Prishtinë, 31 maj 2017/ Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka mbajtur sot takim 
pune me kryeprokurorët e prokurorive Themelore, Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë së 
Apelit.

Gjatë këtij takimi sipas kërkesës së kryeprokurorit Lumezi të gjithë kryeprokurorët e 
prokurorive të vendit, raportuan për muajin prill të këtij viti për punën e prokurorive që i 
drejtojnë, si dhe për punën e secilit prokuror të asaj prokurorie. 

Nga paraqitja e këtyre raporteve u pa se gjatë muajit prill 2017 ka pasur rezultate të mira të 
punës dhe rritje të efikasitetit të punës në të gjitha prokuroritë themelore, në Prokurorinë 
Speciale të Republikës së Kosovës, si dhe në Prokurorinë e Apelit. 
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Vetëm gjatë muajit prill shtatë prokuroritë themelore kanë pranuar në punë 2108 lëndë dhe 
kanë përfunduar 3140 lëndë, që do të thotë se prokurorët kanë përfunduar 1032 lëndë më 
shumë sesa kanë pranuar në punë.  

• Prokuroria Themelore në Prishtinë ka pranuar në punë 550 lëndë dhe ka përfunduar 1124;
• Prokuroria Themelore në Ferizaj ka pranuar në punë 244 lëndë dhe ka përfunduar 431;
• Prokuroria Themelore në Gjilan ka pranuar në punë 193 lëndë dhe ka përfunduar 195;
• Prokuroria Themelore në Gjakovë ka pranuar në punë 183 lëndë dhe ka përfunduar 175;
• Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka pranuar në punë 138 lëndë dhe ka përfunduar 307;
• Prokuroria Themelore në Pejë ka pranuar në punë 393 lëndë dhe ka përfunduar 416;
• Prokuroria Themelore në Prizren ka pranuar në punë 407 lëndë dhe ka përfunduar 492.
 
Poashtu gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi i njoftoi kryeprokurorët se Këshilli 
Prokuorial i Kosovës, ka aprovuar procedurat standarde të veprimit për ngritjen e efikasitetit 
në trajtimin e rasteve të dhunës në familje, i cili plan ka për synim ngritjen e efikasitetit për 
trajtimin e rasteve të dhunës në familje gjatë procedimit të këtyre rasteve në prokurori. 

Andaj kryeprokurori Lumezi kërkoi që kryeprokurorët e të gjitha prokurorive themelore të 
caktojnë nga një prokuror, me përjashtim të Prokurorisë Themelore në Prishtinë që duhet 
të caktoj dy prokurorë, të cilët do të merren me trajtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me 
dhunën në familje, me synim për ngritje të efikasitetit në trajtimin e këtyre lëndëve, duke 
siguruar që këto lëndë të trajtohen me prioritet. Këta prokurorë do të specializohen për 
rastet e dhunës në familje në pajtim me kërkesat që burojnë nga Strategjia kombëtare e 
Republikës së Kosovës për mbrojtje nga dhuna në familje dhe Plani i veprimit 2016-2020.   

Gjatë këtij takimi, kryeprokurori Lumezi kërkoi nga kryeprokurorët që t’i trajtojnë  me prioritet 
edhe rastet që ndërlidhen me zgjedhjet, si dhe njoftoi se me qëllim të caktimit të obligimeve 
dhe detyrave në kuadër të projektit për mbrojtjen e votës ka aprovuar planin e veprimit 
për zgjedhjet nacionale në vend. Ky plan përcakton të gjitha obligimet dhe përgjegjësitë e 
koordinatorit nacional, menaxherit të projektit, kryeprokurorëve të prokurorive themelore, 
prokurorëve të angazhuar dhe stafit mbështetët të angazhuar në procesin e zgjedhjeve të 
jashtëzakonshme.

Në fund të takimit kryeprokurori Lumezi njoftoi se është nënshkruar memorandum i 
mirëkuptimit në mes kryeprokurorit të Shtetit, Këshillit Prokuorial të Kosovës dhe Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës për aplikimin nga prokurorët dhe vendosjen nga ana e gjykatave për 
shitjen e aseteve, dhënies në shfrytëzim apo shkatërrimit të tyre. Kryeprokurori Lumezi kërkoi 
që në pajtim me këtë Memorandum, kryeprokurorët e të gjitha prokurorive të evidentojnë 
të gjitha rastet kur ka asete të sekuestruara, të cilat potencialisht mund të konsiderohen për 
tu shitur, dhënë në shfrytëzim apo për tu shkatërruar, para ose pas vendimit përfundimtar 
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të gjykatës. Më pas ato raste kryeprokurorët t’i shpërndajnë tek prokurorët e rasteve, të cilët 
obligohen t’i paraqesin kërkesat për shitje të aseteve, dhënie në shfrytëzim apo shkatërrim.

Kryeprokurori i Shtetit Aleksander Lumezi ka marrë pjesë në Konferencën dy 
ditore me temën’’ Ngritja e kapaciteteve të prokuroreve të Kosovës për trajtimin e 

korrupsionit me fokus ne konfiskim’’ të organizuar nga EULEX-i në Kosovë.

Prishtinë, 2 dhe 3 qershor 2017/ Fillimisht në ketë konference Kryeprokurori i Shtetit, 
Aleksandër Lumezi përshëndeti Konferencën dy ditore te organizuar nga EULEX-i ne 
Kosove.

‘’Është kënaqësi e veçantë që si pjesë e angazhimit tim institucional te jem sot me ju dhe 
partneret e Eulexi-it, për t’i diskutuar sfidat me të cilat përballet  sistemi  prokurorial, në 
luftën kundër korrupsionit dhe konfiskimit të pasurisë së fituar me vepër penale. 

Prandaj iniciativa për të mbajtur këtë konferencë duhet përshëndetur dhe kuptuar si kërkesë 
të kohës për të trajtuar këtë çështje brenda standardeve më të mira ndërkombëtare. ‘’

Në ketë konference Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi tha se korrupsioni i vërtetë 
apo i perceptuar për të cilin aq shumë po flasim dëmton besimin e publikut në institucionet 
e drejtësisë, dhe ka efekt tejet të dëmshëm për shoqërinë
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‘’Lufta kundër korrupsionit është një element shumë i rëndësishme drejt rrugës për 
integrimin e shtetit tonë në BE dhe është një kusht thelbësor për të plotësuar kriterin për 
liberalizim të vizave”. 

Kjo rrugë kërkon që të hetohen dhe ndëshkohen të gjithë ata zyrtarë që shkelin ligjin, 
pavarësisht rolit dhe fuqisë së tyre në shoqëri, institucionet e drejtësisë, prokuroritë dhe 
gjykatat duhet të funksionojnë si një hallkë e vetme në këtë drejtim, përndryshe kjo luftë 
nuk mund të fitohet

Prandaj të gjithë ne së bashku duhet të japim kontributin tonë në zbulimin, hetimin dhe 
ndëshkimin e korrupsionit dhe të bëhemi të ndërgjegjshëm për komunikimin me Prokurorin 
e Shtetit, për lajmërimin e veprave penale kundër korrupsionit dhe detyrës zyrtare, sepse 
kjo është edhe obligim ligjor i institucionet publike por edhe i sektorit privat i cili shpeshherë 
dëmtohet nga kërkesat për dhënie të ryshfetit.’’

Gjithashtu Kryeprokurori Lumezi vazhdoi se për luftën e suksesshme kundër korrupsionit 
duhet të kemi bashkëpunim të mirë edhe me shoqërinë civile sepse ata i kemi aleatët kryesorë 
në luftën kundër korrupsionit dhe pa ndihmën e tyre nuk mund të kemi sukses.
‘’Për luftën e suksesshme kundër korrupsionit duhet të bëjmë përpjekje që të fitojmë edhe 
përkrahjen adekuate të publikut, gjithashtu duhet të kemi bashkëpunim të mirë edhe me 
shoqërinë civile sepse ata i kemi aleatët kryesorë në luftën kundër korrupsionit dhe pa 
ndihmën e tyre nuk mund të kemi sukses. ‘’

Të gjitha analizat serioze tregojnë se vetëm dënimi me burg i autorëve të veprave penale 
nuk lëvizë seriozisht luftën kundër korrupsionit, por ju prokurorët duhet të kërkoni nga 
gjykata edhe ndalimin e ushtrimit të detyrës zyrtare si dhe duhet të kërkoni konfiskimin e 
fituar me vepër penale. 
Qelësi i suksesit në luftën kundër korrupsionit qëndron në konfiskimin e pasurisë së 
përfituar me vepër penale dhe marrjen e fuqisë ekonomike krimit. Me këtë krimin do ta 
bëjmë të pafrytshëm dhe individët e korruptuar do t’i margjinalizojmë dhe do t’i bëjmë të 
parëndësishëm ’’

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ngritur aktakuzë kundër tre personave për 
vjedhje të rëndë

Prishtinë, 2 qershor 2017- Departamenti për Krime të Rënda në Prokurorinë Themelore në 
Prishtinë, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë, kundër të pandehurve 
L.K., M.M. dhe N.G., për veprat penale:  
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• Vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 2 pika 2.6, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, 
• Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 374 par.1 i 

KPRK-së, lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 
• Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333, par.1, i KPRK-së,
• Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale, nga neni 

345, par.1 i KPRK-së, si dhe
• Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare,  nga neni 410 të KPRK-së. 

Sipas aktakuzës, të pandehurit më 22 nëntor 2016, rreth orës 03:25, në lagjen ’’Veternik’’ në 
Prishtinë, të pajisur me maska dhe armë zjarri,  me qëllim të përvetësimit të sendeve të huaja, 
të luajtshme dhe që vetes t’i sjellin përfitim pasuror të kundërligjshëm, duke depërtuar me 
forcë kanë hyrë në shtëpinë e të dëmtuarit Aleksandër Lumezi-Kryeprokuror i Shtetit, ku 
kanë marrë një telefon celular të markës „Samsung“ të papërdorur dhe në momentin që 
kanë dëgjuar familjarët duke lëvizur janë larguar me shpejtësi nga shtëpia. 

I pandehuri L.K. gjatë deklaratës së dhënë në Polici e ka pranuar se e ka kryer veprën penale 
të vjedhjes në shtëpinë e të dëmtuarit Aleksandër Lumezi. 

Po ashtu sipas aktakuzës tre të pandehurit L.K., M.M. dhe N.G., nga muaji tetor deri në 
muajin dhjetor 2016, përveç vjedhjes së lartcekur, në shtëpi të ndryshme kanë kryer edhe 
shtatë raste të vjedhjeve, të veturave të shtrenjta, stolive të arit dhe gjësendeve tjera me 
vlerë. Gjatë bastisjes së shtëpive të tre të pandehurve dhe veturës së njërit prej tyre janë 
gjetur prova të ndryshme materiale.

Andaj me këto veprime të pandehurit ngarkohen se kanë kryer veprat e lartcekura penale. 

Prokurori i çështjes i ka propozuar gjykatës kompetente që të pandehurit t’i shpallë fajtorë 
për veprat e kryera penale dhe t’i dënojë sipas ligjit.  
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Një delegacion nga Republika e Kosovës përfaqësoi Kosovën në takimin rajonal për Direktivat 
e BE-së dhe praktikat më të mira për të drejtat e njeriut dhe shërbimet për viktimat

Prishtinë, 3 qershor 2017-  Një ekip i përbërë nga prokurorë, gjyqtarë, mbrojtës të viktimave, 
hetues nga Policia e Kosovës dhe përfaqësues nga shoqëria civile përfaqësuan Kosovën në 
takimin rajonal për Direktivat e BE-së dhe praktikat më të mira për të drejtat e njeriut dhe 
shërbimet për viktimat. Takimi u mbajt në Zagreb, Kroaci më 31 maj-2 qershor 2017. 

Delegacioni i Kosovës ka prezantuar të arriturat e Republikës së Kosovës sa i përket 
legjislacionit vendor me fokus në të drejtat e viktimave dhe programin për kompensim të 
viktimave, dispozitat kushtetuese lidhur me të drejtat e njeriut, punën e Zyrës për mbrojtje 
dhe ndihmë viktimave në kuadër të prokurorisë, ide dhe projekte innovative të zbatuara 
në praktikë lidhur me re integrimin e viktimave të dhunës në familje si dhe hapat tjerë të 
ndërmarrë në përmirësimin e praktikave në vend. 
 
Pjesëmarrësit kishin pyetje të shumta për delegacionin e Kosovës në veçanti sa i përket 
mbështetjes për viktimat e dhunës në familje dhe qasjen në programin për kompensim të 
viktimave, të funksionalizuar më 22 maj të këtij viti. Ishte e qartë edhe nga diskutimet se  
Republika e Kosovës është lider në rajon për praktika më të mira.
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Prokurorja Pula: Do të reagohet menjëherë ndaj atyre që veprojnë kundër të drejtës së votimit

Gjakovë/Pejë, 5 qershor 2017 - Koordinatorja Nacionale e Zgjedhjeve, prokurorja Laura 
Pula, sot ka marrë pjesë në thyezën e organizuar në Gjakovë dhe Pejë nga Instituti Demokraci 
për Zhvillim (D4D) në partneritet me Demokracia në Veprim (DNV), me titull: “Drejtësi 
zgjedhore në zgjedhjet e 11 qershorit”. 

Në fjalën e saj të mbajtur para pjesëmarrësve, prokurorja Pula ka thënë Prokurori i Shtetit 
ka ndërtuar një sistem dhe praktike të mirë, e cila do te avancohet edhe me shumë në 
zgjedhjet e 11 qershorit, për të krijuar një ambient të sigurt, ku qytetarët do të ndihen të lirë 
për të zhvilluar procesin e zgjedhjeve. Ajo tha se me qëllim të ngritjes se bashkëpunimit 
ndërinstitucional, Prokurori i Shtetit ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me KQZ-
në, PZAP-in, Policin e Kosovës, Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ku janë krijuar procedura 
standarde të veprimit me qëllim të specifikimit të veprimeve të përbashkëta në të gjitha 
rastet që ndodhin gjatë procesit zgjedhor. 

Koordinatorja Pula po ashtu ka thënë se për zgjedhjet e 11 qershorit janë angazhuar 100 
prokurorë dhe numër i mjaftueshëm i stafit mbështetës në tërë Republikën e Kosovës dhe së 
bashku me hetuesit nga Policia e Kosovës do të veprojnë menjëherë në ndalimin e personave 
të cilët do të veprojnë kundër të drejtës së votimit.

Sipas prokurores Laura Pula, Kodi i Ri Penal parasheh 11 vepra penale kundër të drejtës se 
votimit, të cilat konsiderohen krime të renda dhe parashihen dënime të ashpra, andaj për të 
gjithë shkelësit e mundshëm do të merren të gjitha masat e parapara ligjore.
Në fund të fjalës së saj, prokurorja Pula ka ftuar që çdo parregullsi të raportohet tek 
vëzhguesit, komisionerët, stafi përcjellës i KQZ-së, Policia e Kosovës dhe Prokurori i Shtetit, 
nga se si njësi mobile do të reagojnë menjëherë, posa të dyshohet së është keqpërdorë e 
drejta e votës.
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Koordinatorja Pula: Deklaratat publike të pavërteta do të jenë subjekt i procedurave hetimore

Mitrovicë, 6 qershor 2017 / Koordinatorja Nacionale e Zgjedhjeve, prokurorja Laura Pula, 
ka vazhduar me pjesëmarrjen në tryezën e organizuar nga Instituti Demokracia për Zhvillim 
(D4D) në partneritet me Demokracia në Veprim (DNV), me titull: “Drejtësi zgjedhore në 
zgjedhjet e 11 qershorit”, e cila sot është mbajtur në Mitrovicë.

Koordinatorja Pula, në fjalimin e mbajtur sot në Mitrovicë, është përqendruar në aktivitetet 
që parasheh Plani Standard i Veprimit lidhur me procesin zgjedhor. Ajo ka thënë se është 
paraparë që, në të gjitha rastet kur kanë informata se në qendrat e votimit dhe në vendvotime 
ka keqpërdorime të procesit zgjedhor nga stafi i emëruar i KQZ-së, Kryesuesi i këshillave 
të vendvotimeve dhe anëtarët tjerë që janë të obliguar të raportojnë keqpërdorimet e nuk e 
bëjnë, Policia e Kosovës do të ndërmarrë veprime operative me qëllim të verifikimit të tyre 
dhe në bazë të kompetencave që kanë do të njoftojnë Prokurorin kujdestar i cili vendos për 
inicimin e procedurave ligjore.

Prokurorja Pula më tej ka thënë se vëmendje do t’i kushtohet edhe deklaratave publike në 
formë të informatave të pavërteta apo të pakonfirmuara, duke shtuar se nga e kaluara kanë 
pasur raste të deklaratave të tilla të cilat kanë mundur të jepen për interesa të caktuara, por 
kanë ndikuar negativisht në opinion lidhur me procesin zgjedhor. Ajo ka thënë se të gjithë 
ata persona të cilët dalin me deklarata publike të pavërteta, do të jenë subjekt i procedurave 
hetimore, nga se deklarimi i rremë është vepër penale.
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Në fund të fjalës së saj, prokurorja Pula foli edhe për veprimet që do të ndërmerren në 
rast të shkeljeve tjera të mundshme gjatë procesit zgjedhor siç janë: keqpërdorimi i varësisë 
ekonomike të votuesit, fotografimi i votës, cenimi i fshehtësisë së votës etj.

Prokuroria Themelore e Prizrenit ka ngritur aktakuzë ndaj O.C. e B.B. dhe 
personit juridik - biznes

Prizren, 8 qershor 2017/ Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm ka 
ngritur aktakuze ndaj dy personave, O.C. dhe B.B., dhe personit juridik – biznes me seli në 
fshatin Landovicë, Komuna Prizren.

Aktakuza është ngritur për shkak të dyshimit se të akuzuarit O.C. dhe B.B., prej vitit 2010, e 
në vazhdim, si persona përgjegjës për sigurim dhe shëndetin në vendin e punës, në biznesin 
me seli në fshatin Landovicë, Komuna Prizren, nga pakujdesia, nuk veprojnë në pajtim me 
dispozitat dhe rregullat teknike mbi masat për sigurinë në vendin e punës dhe me këtë 
rrezikojnë jetën e njerëzve, në atë mënyrë që duke e shfrytëzuar në mënyrë të kundërligjshme 
argjilën dhe lëndë të tjera minerale, nuk zbatojnë kriteret e parapara për shfrytëzimin e 
argjilave, me ç’ rast gropat e krijuara në dyshemenë e fushës së shfrytëzimit ishin mbushur 
me ujë dhe si pasojë e kësaj më 16.06.2015, në këtë gropë me ujë mbyten dy fëmijë njëri 11 
vjeç dhe tjetri 9 vjeç. Me këto veprime secili veç e veç kanë kryer veprën penale asgjësimi, 
dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe sigurimi i sigurisë në vendin e punës nga neni 
367, paragrafi 7 lidhur me paragrafin 2 dhe me nenin 81 të Kodit Penal të Kosovës. 

Ndërsa i akuzuari O.C., si person përgjegjës i biznesit akuzohet edhe për veprën penale 
ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 347, paragrafi 1 lidhur me nenin 81 të 
Kodit Penal të Kosovës.

Po ashtu edhe biznesi si person juridik akuzohet për veprën penale asgjësimi, dëmtimi ose 
heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe sigurimi i sigurisë në vendin e punës nga neni 367, paragrafi 
7 lidhur me paragrafin 2 dhe me nenin 81 të Kodit Penal të Kosovës dhe veprën penale 
degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 347, paragrafi 1 lidhur me nenin 81 të Kodit 
Penal të Kosovës.
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Kryeprokurori Lumezi ka pritur sot në takim përfaqësues të shoqërisë civile

Prishtinë 8 Qershor, 2017/ Gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi, i njoftoi të pranishmit 
se Prokurori i Shtetit ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të realizuar mbrojtjen e 
votës, në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të vitit 2017. 

Kryeprokurori Lumezi theksoi në këtë kontekst është nënshkruar memorandumi i 
bashkëpunimit në mes të Prokurorit të Shtetit, KQZ-së, PZAP-it, KGJK-së dhe Policisë së 
Kosovës me qëllim të ngritjes së nivelit të bashkëpunimit dhe koordinimit të vazhdueshëm 
për parandalimin e shkeljeve ligjore duke përfshirë hetimin, ndjekjen dhe gjykimin efikas të 
të gjitha veprave penale kundër të drejtave të votimit (kapitulli XVIII të Kodit Penal).  

Gjithashtu, kryeprokurori Lumezi i informoi të pranishmit se është miratuar dhe ka 
hyrë në fuqi Plani i veprimit të sistemit prokurorial qe përcakton detyrat dhe obligimet 
e prokurorëve gjatë procesit zgjedhor. Prokuroria së bashku me Policinë e Kosovës kanë 
miratuar “Procedurat standarde të veprimit” me qëllim të specifikimit të veprimeve të 
përbashkëta standarde në të gjitha rastet që ndodhin gjatë procesit zgjedhor. Në planin 
e veprimit të sistemit prokurorial është përcaktuar funksionimi i dhomës operative për 
koordinim me të gjithë prokurorët që do të kryejnë detyrën e tyre në të gjitha 38 komunat 
e Republikës së Kosovës, respektivisht në 7 objektet e prokurorive themelore dhe në 31 
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stacionet e policisë në ato komuna ku prokuroria nuk ka objekt të vetin. 

Kreu i Prokurorit të Shtetit ndër të tjera informoi se në këto zgjedhje të parakohshme 
do te angazhohen rreth 100 prokurorë dhe numër i mjaftueshëm i personelit të sistemit 
prokurorial.

Në fund të takimit kryeprokurori Lumezi iu bëri thirrje përfaqësuesve të OJQ-ve që nëse 
kanë ndonjë informatë se mund të jetë kryer ndonjë vepër penale që ndërlidhet me zgjedhjet 
t’ia paraqesin ato Prokurorit të Shtetit. 

Ndërkaq, përfaqësuesit e shoqërisë civile e informuan kryeprokurorin Lumezi për 
angazhimin e tyre në zgjedhjet e 11 qershorit dhe u zotuan që për çdo parregullsi që do të 
shohin do të bashkëpunojnë me institucionin e Prokurorit të Shtetit.

Kryeprokurori Lumezi ka pritur sot në takim pune, një delegacion nga projekti i BE-së, 
për mbështetjen dhe fuqizimin e institucioneve në luftën kundër korrupsionit, krimit 

të organizuar dhe ekstremizmit të dhunshëm

Prishtinë 8 Qershor, 2017/ Gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi, i njoftoi të pranishmit 
me efikasitetin e sistemit prokurorial, duke theksuar se prokurorët  e Shtetit janë të vendosur 
dhe të gatshëm që të kontribuojnë  në forcimin  e sundimit të ligjit, si dhe të ndërgjegjshëm 



Faqe / 42

BULETIN MUJOR
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit

PRILL – QERSHOR 2017

për t’u përballuar me sfidat që i ka sistemi prokurorial, duke  shpresuar se në këtë drejtim 
do të vazhdoj përkrahja e partnerëve ndërkombëtarë, me të cilët tashmë është ndërtuar 
bashkëpunim i mirëfilltë në realizimin e obligimeve ligjore.

Kreu i Prokurorit të Shtetit, potencoi  se është i përkushtuar në rritjen e efikasitetit në gjithë 
sistemin prokurorial, në luftën sa më efikase kundër krimit të organizuar, korrupsionit, si 
dhe veprave tjera penale, duke shtuar se sfidë kryesore e Prokurorit të Shtetit mbetet luftimi 
i korrupsionit, krimit të organizuar, krimeve ekonomike, terrorizmit dhe krimeve të luftës.

Ndërkaq, përfaqësuesit e projektit të BE-së, për mbështetjen dhe fuqizimin e institucioneve 
në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe ekstremizmit të dhunshëm, duke 
vlerësuar punën që është duke e bërë Prokurori i Shtetit, në krye me kryeprokurorin Lumezi, 
shprehën gatishmërinë e tyre për ta ndihmuar sistemin prokurorial të Kosovës në të gjitha 
çështjet që ky projekt mund të kontribuojnë,  me qëllim të rritjes së efikasitetit të këtij sistemi. 

Konkretisht është ofruar ndihmë në ngritjen e kapaciteteve të prokurorëve në fushën e 
sekuestrimit dhe konfiskimit, si dhe u ofrua mbështetje në fushën e marrëdhënieve me 
publikun.

Prokuroria Themelore në Pejë ka ngritur aktakuzë për veprën penale: “Vrasje e rëndë”

Prishtinë, 3 qershor 2017/ Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve 
të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit N.P. për veprën penale: 
Vrasje e rëndë, nga neni 179 par. 1 pika 1.4 dhe 1.12 të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës dhe për veprën penale: Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve, nga neni 374 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
 
Sipas aktakuzës, i pandehuri N.P. me datën 09.11.2015 rreth orës 14:30 në bjeshkët e Strellcit 
të komunës së Deçanit, me armë, në mënyrë mizore ka privuar nga jeta të ndjerën D.P.. Derisa 
e ndjera ka qenë duke shkuar në punë në këmbë, aty kalon i pandehuri N.P. me veturën e 
tij, e merr të ndjerën, e dërgon në bjeshkët e lartcekura, ku fillimisht e privon nga jeta duke 
shtënë dy herë në kokë të saj, e më pas për të humbur gjurmët të njëjtën e mbulon me disa 
drunjë dhe largohet nga vendi i ngjarjes. E ndjera gjendet pas më shumë se një muaji e vdekur. 
 
Andaj, i pandehuri me këto veprime ka kryer veprën e lartcekur penale.
 
Prokurori i çështjes i ka propozuar gjykatës kompetente që të pandehurin ta shpallë fajtor 
për veprat e kryera penale dhe ta dënojë sipas ligjit.  



Faqe / 43

BULETIN MUJOR
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit

PRILL – QERSHOR 2017

Për ta mbrojtur votën e lirë të qytetarëve në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve nacionale 
në vendin tonë, rreth 100 prokurorë të shtetit do të qëndrojnë kujdestarë

Prishtinë, 9 qershor 2017/ Për zgjedhjet e parakohshme nacionale që do të mbahen në vendin 
tonë, më 11 qershor 2017, Prokurori i Shtetit ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të 
realizuar mbrojtjen e votës. 

Në këtë kontekst është nënshkruar memorandumi i bashkëpunimit në mes të Prokurorit të 
Shtetit, KQZ-së, PZAP-it, KGJK-së dhe Policisë së Kosovës me qëllim të ngritjes së nivelit 
të bashkëpunimit dhe koordinimit të vazhdueshëm për parandalimin e shkeljeve ligjore 
duke përfshirë hetimin, ndjekjen dhe gjykimin efikas të të gjitha veprave penale kundër të 
drejtave të votimit (kapitulli XVIII të Kodit Penal). 

Për më tej është miratuar dhe ka hyrë në fuqi Plani i veprimit të sistemit prokurorial që 
përcakton detyrat dhe obligimet e prokurorëve gjatë procesit zgjedhor. Prokuroria së 
bashku me Policinë e Kosovës kanë miratuar “Procedurat standarde të veprimit” me qëllim 
të specifikimit të veprimeve të përbashkëta standarde në të gjitha rastet që ndodhin gjatë 
procesit zgjedhor.

Në planin e veprimit të sistemit prokurorial është përcaktuar funksionimi i dhomës 
operative për koordinim me të gjithë prokurorët që do të kryejnë detyrën e tyre në të gjitha 
38 komunat e Republikës së Kosovës, respektivisht në 7 objektet e prokurorive themelore 
dhe në 31 stacionet e policisë në ato komuna ku prokuroria nuk ka objekt të vetin. 

Në këto zgjedhje të parakohshme do te angazhohen rreth 100 prokurorë dhe numër i 
mjaftueshëm i personelit të sistemit prokurorial.

Në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve, pra më 11 qershor 2017, këta prokurorë do të qëndrojnë 
kujdestarë deri në përfundim të procesit zgjedhor,  me qëllim të procedimit të çdo parregullsie 
që mund të ndodhë në zgjedhjet e sivjetme. 

Prokurorët do të qëndrojnë në zyrat e tyre në qytetet ku ekzistojnë prokuroritë themelore, 
ndërsa në ato vende ku prokuroria nuk ka objekt, prokurorët do të qëndrojnë në stacione 
policore, ku në bashkëpunim me hetuesit e Policisë së Kosovës do të jenë në mbrojtje të 
votës së lirë të qytetarëve.

Ndërkaq, koordinatorja nacionale për zgjedhje, prokuroja Laura Pula do ta mbikëqyrë gjithë 
mbarëvajtjen e zbatimit të detyrave të koordinatorëve rajonal, prokurorëve të angazhuar 
dhe prokurorit me detyrë në KQZ. Gjithashtu, koordinatorja Pula për të gjitha aktivitetet 
gjatë tërë procesit zgjedhor do të komunikoj me opinionin publik.
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Prokurori i Shtetit i fton qytetarët e Republikës së Kosovës, të gjitha subjektet politike, 
institucionet apo organizatat e ndryshme, që të denoncojnë tek prokuroritë përkatëse, çdo 
rast, për të cilin kanë dyshime se po keqpërdoret ose manipulohet vota në çfarëdo mënyre 
dhe nga kushdo qoftë.

Të gjithë të interesuarit për të paraqitur në prokurori çdo rast, për të cilin kanë dyshime se 
mund të jetë kryer vepër penale, mund të komunikojnë me prokurorët kujdestarë duke i 
takuar ata në Prishtinë, Pejë, Mitrovicë, Prizren, Gjilan, Gjakovë dhe në Ferizaj, në ndërtesat 
e prokurorive themelore, ndërkaq, në qytetet ku prokuroria nuk ka objekt, prokurorët do të 
qëndrojnë në stacione policore.

Deklaratë për media nga koordinatorja nacionale për zgjedhje, prokurorja Laura Pula

Prishtinë, 11 qershor 2017/ Për zgjedhjet e parakohshme nacionale që do të mbahen në 
vendin tonë, më 11 qershor 2017, Prokurori i Shtetit ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme 
për të realizuar mbrojtjen e votës. 

Siç Ju kemi njoftuar edhe më herët në këto zgjedhje të parakohshme janë angazhuar rreth 
100 prokurorë dhe numër i mjaftueshëm i personelit të sistemit prokurorial.



Faqe / 45

BULETIN MUJOR
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit

PRILL – QERSHOR 2017

Sot, në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve, pra më 11 qershor 2017, këta prokurorë do të 
qëndrojnë kujdestarë deri në përfundim të procesit zgjedhor,  me qëllim të procedimit të 
çdo parregullsie që mund të ndodhë në zgjedhjet e sivjetme. 

Prokurorët janë duke qëndruar në zyrat e tyre në qytetet ku ekzistojnë prokuroritë themelore, 
ndërsa në ato vende ku prokuroria nuk ka objekt, prokurorët do të qëndrojnë në stacione 
policore, ku në bashkëpunim me hetuesit e Policisë së Kosovës do të jenë në mbrojtje të 
votës së lirë të qytetarëve.

Gjatë ditës së sotme deri më tani nuk kemi ndonjë rast të penal, por vetëm disa informacione 
të cilat janë në proces të verifikimit nga prokurorët që janë në vendngjarje.

Prokurori i Shtetit në bashkëpunim me policinë e Kosovës i ka ndërmarrë të gjitha veprimet 
e nevojshme për ta mbyllur portalin \”Kosovasot.live\”  që shpërndante lajme të rrejshme, 
duke cituar mediat e tjera dhe tani ky portal është mbyllur.

Sot me urdhër të prokurorit jemi në proces të intervistimit të dy personave S.P dhe F.P. 
pasi që të njëjtit kanë kërcënuar personin Xh.D., dhe tani janë duke u ndërmarrë veprimet e 
nevojshme hetimore.
 
Prokurori i Shtetit i fton qytetarët e Republikës së Kosovës, të gjitha subjektet politike, 
institucionet apo organizatat e ndryshme, që të denoncojnë tek prokuroritë përkatëse, çdo 
rast, për të cilin kanë dyshime se po keqpërdoret ose manipulohet vota në çfarëdo mënyre 
dhe nga kushdo qoftë.

Të gjithë të interesuarit për të paraqitur në prokurori çdo rast, për të cilin kanë dyshime se 
mund të jetë kryer vepër penale, mund të komunikojnë me prokurorët kujdestarë duke i 
takuar ata në Prishtinë, Pejë, Mitrovicë, Prizren, Gjilan, Gjakovë dhe në Ferizaj, në ndërtesat 
e prokurorive themelore, ndërkaq, në qytetet ku prokuroria nuk ka objekt, prokurorët do të 
qëndrojnë në stacione policore.

Njoftim për media lidhur me aktivitetet e Prokurorit të Shtetit gjatë procesit 
zgjedhor deri në orën 15.00

Prishtinë, 11 qershor 2017/  Për zgjedhjet e parakohshme nacionale që po mbahen sot në 
vendin tonë, Prokurori i Shtetit ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të realizuar 
mbrojtjen e votës.

100 prokurorë dhe numër i mjaftueshëm i personelit të sistemit prokurorial janë duke 
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punuar me qëllim të mbrojtjes së votës së qytetarëve.  

Gjatë ditës së sotme, deri në orën 15.00, në gjithë territorin e Republikës së Kosovës kemi 
disa raste të iniciuara që ndërlidhen me veprat penale kundër të drejtave të votimit. Deri 
më tani kemi pranuar disa informata, prej të cilave janë hapur 5 lëndë, kundër 7 personave.

Prej tyre: 

• Në Prishtinë kemi 1 rast kundër 1 personi, për të cilin është bërë kërkesë për paraburgim 
për veprën penale: Keqpërdorim i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve, nga neni 214 i Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës;

• Në Pejë kemi 1 rast kundër 1 personit, i cili është në ndalim, për veprën penale: Keqpërdorim 
të detyrës gjatë zgjedhjeve, nga neni 214 i KPRK;

• Në Gjilan kemi 1 rast kundër 1 personi, i cili gjendet në ndalim, për veprën penale: Deklarim 
i rrejshëm, nga neni 391 i KPRK-së, ndërlidhur me veprat kundër së drejtës së votimit;

• Në Gjakovë nuk kemi ndonjë rast të evidentuar;
• Në Prizren kemi 1 rast kundër 3 personave, të cilët janë duke u intervistuar për veprën 

penale: Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve, nga neni 211 i KPRK-së;
• Në Mitrovicë nuk kemi ndonjë rast të evidentuar;
• Në Ferizaj kemi 1 rast kundër 1 personi, i cili është në ndalim, për veprën penale:  

Keqpërdorim të detyrës gjatë zgjedhjeve, nga neni 214 i KPRK.

Edhe njëherë Ju informojmë se rreth 100 prokurorët e Shtetit, të cilët po kujdestarojnë 
sot, po veprojnë me urgjencë në secilin rast që po paraqitet me qëllim të parandalimit të 
keqpërdorimeve të mundshme gjatë këtij procesi zgjedhor.  

Prokurori i Shtetit sërish i fton qytetarët e Republikës së Kosovës, të gjitha subjektet politike, 
institucionet apo organizatat e ndryshme, që të denoncojnë tek prokuroritë përkatëse, çdo 
rast, për të cilin kanë dyshime se po keqpërdoret ose manipulohet vota në çfarëdo mënyre 
dhe nga kushdo qoftë.

Njoftim për media lidhur me aktivitetet e Prokurorit të Shtetit gjatë procesit 
zgjedhor, deri në orën 20.00

Prishtinë, 11 qershor 2017/ Siç Ju kemi informuar edhe më parë për zgjedhjet e parakohshme 
nacionale që u mbajtën sot në vendin tonë, Prokurori i Shtetit ka bërë të gjitha përgatitjet 
e nevojshme për të realizuar mbrojtjen e votës. 100 prokurorë dhe numër i mjaftueshëm 
i personelit të sistemit prokurorial kanë punuar dhe ende janë duke punuar me qëllim të 
mbrojtjes së votës së qytetarëve.  
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Gjatë ditës së sotme, deri në orën 20.00, në gjithë territorin e Republikës së Kosovës kemi 
disa raste të iniciuara që ndërlidhen me veprat penale kundër të drejtave të votimit. Deri 
më tani kemi pranuar disa informata, prej të cilave janë hapur 8 lëndë, kundër 8 personave.

Prej tyre: 

• Në Prishtinë kemi 2 raste kundër 2 personave që të dy janë në ndalim. Njëri për veprën 
penale: Keqpërdorim i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve, nga neni 214 i Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës, ndërkaq tjetri nga neni 220 i KPRK-së: Asgjësimi i dokumenteve 
të votimit;

• Në Pejë kemi 2 raste kundër 2 personit, të cilët janë në ndalim, njëri për veprën penale: 
Keqpërdorim të detyrës gjatë zgjedhjeve, nga neni 214 i KPRK dhe tjetri për veprën penale: 
Cënimi i përcaktimit të lirë të votuesve, nga neni 213 i KPRK-së;

• Në Gjilan kemi 1 rast kundër 1 personi, i cili gjendet në ndalim, për veprën penale: Deklarim 
i rrejshëm, nga neni 391 i KPRK-së, ndërlidhur me veprat kundër së drejtës së votimit;

•  Në Gjakovë nuk kemi ndonjë rast të evidentuar;
• Në Prizren nuk kemi ndonjë rast të evidentuar; 
• Në Mitrovicë kemi një rast, kundër një personi, i cili është liruar në procedurë të rregullt, 

për veprën penale: Asgjësimi i dokumenteve të votimit, nga neni 220 i KPRK-së;
• Në Ferizaj kemi 2 raste kundër 3, që të tre në ndalim. Njëri për veprën penale:  Keqpërdorim 

të detyrës gjatë zgjedhjeve, nga neni 214 i KPRK dhe dy të tjerë për veprën: Keqpërdorimi 
i të drejtës së votimit, nga neni 216 i KPRK-së.

Këto ishin informatat e gjertanishme për rastet e iniciuara gjatë ditës së sotme lidhur me 
manipulimin apo keqpërdorimin e votës. 

Prokurorët e shtetit do të vazhdojnë të kujdestarojnë edhe gjatë momentit kur do të barten të 
gjitha kutitë me vota nga qendrat e votimit në Qendrën e Numërimit të  Votave, si dhe gjatë 
procesit të numërimit të votave.

Me këtë rast Prokurori i Shtetit falënderon qytetarët e Republikës së Kosovës, mediat dhe 
shoqërinë civile për bashkëpunimin e treguar me Prokurorin e Shtetit me qëllim parandalimin 
dhe ndjekjen e suksesshme të veprave penale lidhur me këto zgjedhje.  

 
Ngritët aktakuza e parë lidhur me shkeljet në procesin e djeshëm zgjedhor

Pejë, 12 qershor 2017/ Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka 
ngritur aktakuzë kundër të pandehurit R.Z. për vepër penale “Cenimi i përcaktimit të lirë të 
votuesve” nga neni 213 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
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Sipas aktakuzës, i pandehuri R.Z., më 11 qershor 2017, në shkollën fillore “Janko Jovicevic” në 
Gorozhdec të Pejës, si simpatizant i “Listës Serbe”, duke shfrytëzuar paaftësinë profesionale 
të votuesve, u ka sugjeruar atyre të votojnë për personat e cekur në fletëvotimet e plotësuara, 
të cilat i pandehuri i posedonte me kandidatët e caktuar. Atij i janë gjetur 32 fletëvotime, prej 
të cilave 27 ishin të shënuara me kandidatë të njëjtë. 

I pandehuri me këto veprimet ka përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar sikur 
më lart.
 
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës i ka propozuar Gjykatës kompetente që të 
pandehurin ta shpall fajtor për veprën penale për të cilën ngarkohet dhe ta dënojë sipas ligjit.

Aktakuzë për vepër penale “Kanosja e kandidatit”

Pejë, 13 qershor 2017 / Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka 
ngritur aktakuzën kundër të pandehurit M.M. për vepër penale “Kanosja e kandidatit” nga 
neni 211 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Sipas aktakuzës, i pandehuri M.M., më 30.05.2017 në Brestovik të Pejës, kanos të dëmtuarën 
S.M., që të tërheq kandidaturën e saj si kandidate për deputete në kuadër të partisë SLS në 
zgjedhjet parlamentare të Republikës së Kosovës të 11 qershorit 2017, në të kundërtën do të 
largohet nga vendi i punës ku ajo punon. 

I pandehuri me këto veprimet ka përmbushur elementet e veprave të përshkruara sikur më lart.
 
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës i ka propozuar Gjykatës kompetente që të 
pandehurin ta shpall fajtor për veprën penale për cilën ngarkohet dhe ta dënojë sipas ligjit.

Aktakuzë për asgjësim të dokumenteve të votimit

Prishtinë, 13 qershor 2017 / Prokuroria Themelore në Prishtinë dje ka ngritur aktakuzë 
kundër të pandehurit D.P. për vepër penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit nga neni 
220 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, e që lidhet me procesin zgjedhor të 11 qershorit 
2017. 

Sipas aktakuzës, i pandehuri D.P., në qendrën e votimit në fshatin Dobratin të Graqanicës, 
nën ndikim të alkoolit i revoltuar me arsye se kinse djali i tij nuk po lejohet të votojë në 
mungesë të dokumenteve identifikuese të Kosovës, ka ofenduar anëtarët e komisionit 
zgjedhor dhe fletëvotimin e vet e ka dëmtuar duke e shqyer.
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Pas veprimeve hetimore dhe ngritjes së aktakuzës, sot është mbajt seanca gjyqësore e 
shqyrtimi fillestar, ku i akuzuari e ka pranuar fajësinë dhe nga Gjykata kompetente është 
shpallur fajtor për veprën e kryer.

Aktakuzë për terrorizëm

Prishtinë, 14 qershor 2017 / Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë 
kundër 9 personave, V.I., B.I., L.V., F.G., K.P., A.A., L.G., L.M. dhe B.P.

Sipas aktakuzës, të pandehurit V.I., B.I., L.V. dhe F.G., me qëllim që seriozisht të frikësojnë 
popullsinë, të destabilizojnë dhe të shkatërrojnë strukturat themelore politike, kushtetuese, 
ekonomike dhe sociale të shteteve të Ballkanit e pastaj në territorin e tyre të krijojnë Shtetin 
Islamik, me dashje i janë përgjigjur thirrjes së pjesëtarit të organizatës terroriste ISIS të 
pandehurit Lavdrim Muhaxheri, që ta kryejnë një vepër terroriste, ashtu që pasi që i njëjti 
përmes kontakteve të rregullta me të pandehurin V.I., me anë të internetit – aplikacionit 
Telegram, këtij të pandehurit i ka bërë thirrje që ta kryejë sulmin terrorist kundër lojtarëve 
dhe tifozëve nga Izraeli të cilët duhej të vinin në Shqipëri, në qytetin e Shkodrës, për të 
zhvilluar ndeshjen futbollistike mes ekipeve të Shqipërisë dhe Izraelit më 12 nëntor 2016.

Me këtë, në bashkëkryerje e kanë kryer veprën penale Kryerja e veprës terroriste nga neni 
136 paragrafi 1 lidhur me nenin 145 dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Të pandehurit A.A. dhe L.G., gjatë muajit tetor 2016, sipas kërkesës së të pandehurit 
Lavdrim Muhaxheri me të cilin që të dytë kanë pasur kontakte të vazhdueshme përmes 
internetit, aplikacionit Telegram, kanë përgatitur sulme terroriste në Kosovë, në atë mënyrë 
që, sipas marrëveshjes me të njëjtin, kanë planifikuar ta bëjnë sulmin terrorist - atentat në 
ndërkombëtarët ose zyrtarët të institucioneve të sigurisë, ashtu që i pandehuri L.G., ka 
filluar të interesohet për blerjen e armëve automatike, për të cilat brenda disa ditëve në 
vijim i pandehuri, Lavdrim Muhaxheri, përmes njerëzve të tij, ende të paidentifikuar, do t’ia 
dërgonte të pandehurit A.A., prej shumen 1500 euro.  

Me këtë, në bashkëkryerje, kishin për të kryer veprën penale Përgatitja e veprave terroriste 
ose veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144 
paragrafi 1 lidhur me nenin 135 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 lidhur me nenin 179 nënparagrafi 
1.9 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I pandehuri V.I., në kundërshtim me dispozitat ligjore është furnizuar me 283.1 gram të 
eksploziv të improvizuar triacetone triperoxide (TAPT), të cilin e ka mbajtur në bodrumin 
e shtëpisë së tij, e cili materie është  gjetur dhe konfiskuar nga ana e policisë me rastin e 
kontrollit.
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I pandehuri K.P., në kundërshtim me dispozitat ligjore në shtëpinë e tij ka prodhuar materie 
plasëse, ashtu që në një kavanoz qelqi në punëtorinë afër shtëpisë ka mbajtur 500 gram 
oksidues nitrat amonit ANFO (oxidizer ammonium nitrate) me përbërje të naftës, të cilat kur 
përzihen në mënyrë të duhur, formojnë eksploziv të improvizuar, i gjetur dhe konfiskuar 
nga ana e policisë me rastin e kontrollit.

Me këto veprime, secili, veç e veç, kanë kryer veprën penale importi, eksporti, furnizimi, 
transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo 
materieve plasëse nga neni 372 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I pandehuri L.G., me dashje ka marrë pjesë në veprimtarinë e grupit terrorist, në atë mënyrë 
që më 1 nëntor 2013 është nisur nga Aeroporti i Prishtinës dhe ka ateruar në Aeroportin 
“Sabiha Gokçen” në Stamboll të Turqisë, e pastaj prej Turqisë në mënyrë ilegale ka kaluar 
në Siri ku i është bashkangjitur grupit të shqiptarëve që luftojnë në radhët e organizatës 
terroriste Al Nusra, duke marrë pjesë aktivisht në veprimtaritë e kësaj organizatës për dy 
javë, kurse më 17 nëntor 2013 nga Siria përsëri ka kaluar në Turqi dhe përmes Stambollit me 
aeroplan ka ardhur në Prishtinë.

Me këtë ka kryer veprën penale Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist nga neni 143 
paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  

Të pandehurit L.M. dhe B.P., në shtëpitë e tyre kanë mbajtur në pronësi dhe posedim armë, 
pjesë të armëve dhe përbërës të armëve, në kundërshtim me dispozitat e ligjit për armë, 
armë të cilat janë gjetur dhe konfiskuar me rastin e kontrollit nga ana e policisë.

Me këtë, secili veç e veç, kanë kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 
të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  

I pandehuri L.M., gjatë muajit tetor – nëntorit 2016 ka pasur takime dhe biseda të vazhdueshme 
me të pandehurit tjerë dhe përmes internetit, ashtu që ka qenë në dijeni për ekzistimin e një 
grupi terrorist të përbërë prej të pandehurve V.I., B.I., L.V. dhe F.G., të cilët kanë qenë duke 
e përgatitur kryerjen e veprës terroriste të përshkruar më lart, por këtë e ka fshehur dhe nuk 
i ka lajmëruar organet kompetente.

Me këtë, ka kryer veprën penale Fshehja ose moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve 
terroriste nga neni 142 paragrafi 2 lidhur me nenin 385 paragrafi 2 nënparagrafi 2.4 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës.  
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Kryeprokurori i Shtetit vlerëson bashkëpunimin dhe koordinimin 
ndërinstitucional në ditën e zgjedhjeve

Prishtinë, 14 qershor 2017 / Kryeprokurori i Shtetit me rastin e përfundimit të procesit 
zgjedhor të 11 qershorit 2017,  falënderon prokurorët e angazhuar dhe stafin mbështetës për 
zbatimin me sukses të planit të veprimit të sistemit prokurorial për punën e palodhshme 
për parandalimin dhe hetimin e veprave penale kundër të drejtave të votimit.

Prokurori i Shtetit gjithashtu falënderon Policinë e Kosovës për koordinimin dhe 
bashkëpunimin e ngushtë për realizimin e planit të veprimit dhe memorandumit të 
bashkëpunimit për parandalimin e shkeljeve ligjore, duke përfshirë hetimin dhe ndjekjen e 
të gjitha veprave penale kundër të drejtave të votimit. 

Prokurori i Shtetit falënderon të gjitha institucionet, shoqërinë civile, mediat, OJQ-të 
dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët  kanë bashkëpunuar dhe kanë ndihmuar 
Prokurorin e Shtetit në realizimin e qëllimit të tij për “Mbrojtjen e votës”. 

Prokurori i Shtetit në një rekapitullim të punëve të bëra në ditën e zgjedhjeve, njofton 
opinionin publikë që duke u bazuar në kompetencat ligjore ka vepruar në të gjitha rastet e 
paraqitura si të dyshuara për pengimin e të drejtave të votimit dhe ato raste i ka trajtuar me 
prioritet. 

Me qëllim të marrjes së masave ligjore për të gjithë ata që në ditën e zgjedhjeve kanë vepruar 
kundër të drejtës së votimit, Prokurori i Shtetit duke u bazuar në procedurat ligjore menjëherë 
ka vepruar dhe si rezultat ka ngritur aktakuza ku dhe ka pasur  një vendim gjyqësorë.

Për fund, Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik që do të vazhdojë me procedurat 
hetimore për të gjitha rastet e tjera që janë në procedurë penale dhe të cilat do të trajtohen 
me prioritet. 
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Kryeprokurori Lumezi takoi ambasadorin e Zvicrës Lebet

Prishtinë, 15 qershor 2017 / Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, sot ka pritur në 
takim ambasadorin e Zvicrës në Kosovë,  Jean-Hubert Lebet, në takim ka marrë pjesë edhe 
Atasheu Policorë në këtë ambasadë.

Gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi, e njoftoi ambasadorin Lebet me punët e sistemit 
prokurorial dhe theksoi vendosmërinë e Prokurorit të Shtetit që të kontribuojnë në forcimin 
e sundimit të ligjit. Gjithashtu kryeprokurori Lumezi  foli edhe për sfidat me të cilat po 
ballafaqohen në realizimin e misionit të tyre për sundim të ligjit.

Kryeprokurori Lumezi theksoi gatishmërinë e tij në rritjen e efikasitetit në gjithë sistemin 
prokurorial, në luftën sa më efikase kundër krimit të organizuar, korrupsionit, terrorizmit 
dhe veprave tjera penale, ndërsa shprehi besimin e tij se në këtë drejtim do të vazhdojë 
përkrahja e partnerëve ndërkombëtarë.

Në këtë takim u bisedua edhe për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar, ku të dy 
bashkëbiseduesit e vlerësuan bashkëpunimin e deritashëm, ndërsa theksuan nevojën e 
rritjes së bashkëpunimit të Prokurorisë së Shtetit të Kosovës me atë të Zvicrës në mbledhjen 
e informatave lidhur me veprat penale që mund t’i prekin këto dy vende.

Ndërkaq, ambasadori Lebet, duke vlerësuar punën që është duke e bërë Prokurori i Shtetit, 
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shprehu gatishmërinë e tij dhe të vendit të tij për ta ndihmuar edhe me tutje sistemin 
prokurorial të Kosovës në të gjitha çështjet që Zvicra mund të kontribuojë,  me qëllim të 
rritjes së efikasitetit të këtij sistemi.

Gjatë këtij takimi u fol edhe për Projektin e Anti-korrupsionit te Agjencisë Zvicerane për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim në Kosovë SAEK II, i cili implementohet në kuadër të UNDP-së 
në Kosovë.

Në fund të takimit kryeprokurori Lumezi duke vlerësuar lart mbështetjen e Zvicrës 
për ngritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial, falënderoi ambasadorin e Zvicrës për 
mbështetjen për sistemin prokurorial të Kosovës.

Aktakuzë për vepër penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve”

Pejë, 16 qershor 2017 / Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka 
ngritur aktakuzën me marrëveshje mbi pranimin e fajësisë kundër të pandehurit L.A. për 
vepër penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve” nga neni 214 i Kodit Penat 
të Republikës së Kosovës. 

Sipas aktakuzës, i pandehuri L.A. më 11 qershor 2017 në shkollën fillore “Asdreni” në 
Pejë, si person zyrtar dhe atë si koordinator i vëzhguesve të njërit nga subjektet politike 
pjesëmarrëse në zgjedhje, duke keqpërdor pozitën apo autoritetin e tij, këshillon votuesit që 
të votojnë në favor të subjektit politik që ai përfaqësonte, ashtu që i pandehuri fillimisht i 
jap dëshmitarit N.M. një kopje të fletëvotimit se cilët kandidatë dhe subjekt politik të votojë, 
ndërsa më pas i njëjti ndalohet nga Policia e Kosovës të cilët në çantën e të pandehurit gjejnë 
dhe sekuestrojnë gjashtë kopje të pa plotësuara të fletëvotimeve. 

I pandehuri me këto veprime duke keqpërdor pozitën, detyrën dhe autoritetin e tij, si person 
zyrtar ka përmbushur elementet e veprës të përshkruar sikur më lart.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të 
pandehurin ta shpall fajtorë dhe ta dënojë sipas ligjit.  

12 kallëzime penale kundër 13 të dyshuarve për shkelje ligjore gjatë zgjedhjeve

Prishtinë, 16 qershor 2017/ Për zgjedhjet e parakohshme nacionale që u mbajtën me 11 
qershor 2017, institucioni i Prokurorit te Shtetit njofton qytetaret se gjatë tërë procesit të 
zgjedhjeve, prokurorët kanë qenë të angazhuar në parandalimin e cenimit të drejtës së votës 
dhe ndjekjen penale ndaj kryerësve të veprave penale kundër të drejtës së votimit.
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Në kuadër të mbrojtjes së votës Koordinatorja nacionale Laura Pula ka thënë së për dallim 
nga keqpërdorimet që kanë ndodhur në zgjedhjet e vitit 2014 në të cilat janë përfshirë 58 
persona, në zgjedhjet e 11 qershorit 2017, Prokurori i Shtetit deri më tani ka në proces të 
ndjekjes penale vetëm 13 persona, të dyshuar për kryerjen e veprave penale kundër të 
drejtës së votës dhe veprave tjera që ndërlidhen me procesin zgjedhor.

Prokurori i Shtetit gjatë procesit zgjedhor ka reaguar në të gjitha informatat e paraqitura 
për veprat e pretenduara penale kundër të drejtës së votimit. Gjatë këtij procesi zgjedhor 
Prokurori i Shtetit e deri me sot 16 qershor 2017, ka pranuar 12 kallëzime penale ndaj 13 
personave të dyshuar si kryerës të veprave penale kundër të drejtës së votimit.

Kallëzimet penale të pranuara dhe të proceduara janë si në vijim:

1. Një (1) të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve”, 
nga neni 213, në komunën e Graçanicës, që ndiqet nga Prokuroria Themelore në Prishtinë;

2. Një (1) të dyshuar (vëzhgues) për kryerjen e veprës penale “Keqpërdorimi i detyrës 
zyrtare gjatë zgjedhjeve” nga neni 214, në komunën e Obiliqit që ndiqet nga Prokuroria 
Themelore në Prishtinë;

3. Një (1) të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit”, 
nga neni 220, në komunën e Graçanicës. Prokuroria Themelore në Prishtinë me 12 qershor 
2017 ka ngritur aktakuzë, ndërsa Gjykata Themelore në Prishtinë me 13 qershor 2017 ka 
marrë aktgjykim dënues.

4. Një kallëzim Penal kundër OJQ-së “Instituti Rajonal për Demokraci të Drejtat e Njeriut dhe 
studime politike” dhe personit përgjegjës të saj në drejtim të veprës penale “Pjesëmarrja 
ose organizimi i grupit kriminal të organizuar”, nga neni 283 dhe veprën penale “Mos 
raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 
material ose i detyrimeve financiare” nga neni 437 KPK, të pranuar në Prokurorinë 
Themelore në Prishtinë.

5. Një (1) të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Kanosje e kandidatit” nga neni 211 në 
komunën e Pejës. Prokuroria Themelore në Pejë me 12 qershor 2017 ka ngritur aktakuzë;

6. Një (1) të dyshuar (vëzhgues) për kryerjen e veprës penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare 
gjatë zgjedhjeve”, nga neni 214, në komunën e Pejës. Prokuroria Themelore në Pejë me 
16 qershor 2017 ka ngritur aktakuzë me marrëveshje për pranimin e fajësisë në Gjykatën 
Themelore në Pejë, e cila me 16 qershor 2017 ka shqiptuar aktgjykim dënues.
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7.  Një (1) të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve”, 
nga neni 213, në komunën e Gorazhdecit. Prokuroria Themelore në Pejë me 12 qershor 
2017 ka ngritur aktakuzë, ndërsa Gjykata Themelore në Pejë me 12 qershor 2017 ka marrë 
aktgjykim dënues;

8. Një (1) të dyshuar (Komisioner) për kryerjen e veprës penale “Falsifikimi i rezultateve të 
votimit”, nga neni 219 në komunën e Deçanit,  që ndiqet nga Prokuroria Themelore në 
Pejë;

9. Një (1) të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve”, 
nga neni 213, në komunën e Prizrenit, që ndiqet nga Prokuroria Themelore në Prizren;

10. Një (1) të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Lajmërimi i apo kallëzimi i rremë”, nga 
neni 390 në komunën e Vitisë, që ndiqet nga Prokuroria Themelore në Gjilan; 

11. Një (1) të dyshuar (vëzhgues) për kryerjen e veprës penale “Keqpërdorimi i detyrës 
zyrtare gjatë zgjedhjeve” nga neni 214, në komunën e Ferizajt, që ndiqet nga Prokuroria 
Themelore në Ferizaj;

12. Dy (2) të dyshuar (një menaxher dhe një komisioner) për kryerjen e veprës penale 
“Keqpërdorimi i të drejtës së votimit”, nga neni 216, në komunën e Shtërpcës, që ndiqet 
nga Prokuroria Themelore në Ferizaj. 

Nga të gjitha rastet e lartcekura, tani më janë ngritur katër (4) aktakuza dhe janë shqiptuar 
tre (3) aktgjykime dënuese.

Prokurori i Shtetit njofton qytetarët se do të vazhdojë me procedurat hetimore për të gjitha 
rastet tjera që janë në procedurë e sipër, si dhe çdo rasti tjetër që do të paraqitet, ku të gjitha 
këto raste do të trajtohen me prioritet.
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Mbahet tryeza: “Prezantimi i rasteve të veprave penale ndaj gazetarëve”

Prishtinë, 22 qershor 2017/ Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka organizuar tryezë punë me 
temë: “Prezantimi i rasteve të veprave penale ndaj gazetarëve’’.

Në këtë tryezë kanë marrë pjesë përfaqësues nga Prokurori i Shtetit, prokurorë nga 
prokuroritë e Kosovës, Policia e Kosovës, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, shoqëria 
civile, gazetarë dhe përfaqësues nga organizatat ndërkombëtare.

Prokurori dhe koordinatori në zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit për rastet e gazetarëve, 
Besim Kelmendi tha së nga viti 1999 e deri me sot janë të evidentuara 130 raste të sulmeve, 
kanosjes, kërcënimeve etj., ndaj gazetarëve. Ai tha së nga kjo periudhë në Prishtinë janë 
90 raste, në Pejë 4 raste, në Mitrovicë 16 raste, në Gjilan 9 raste, në Ferizaj 1 rast, ndërsa në 
Prizren nuk ka pasur asnjë rast.

Prokurorët dhe koordinatorët për rastet e gazetarëve nëpër prokuroritë themelore paraqiten 
veprimet e ndërmarra nëpër prokuroritë nga ata vinin në zbulimin e rasteve që lidhen me 
sulmet ndaj gazetarëve.



Faqe / 57

BULETIN MUJOR
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit

PRILL – QERSHOR 2017

Ndërsa, Vllaznim Surdulli, nga Policia e Kosovës, foli për bashkëpunimin e Prokurorit të 
Shtetit dhe Policisë së Kosovës lidhur më rastet e evidentuara të sulmeve ndaj gazetarëve.

Shkëlqim Hysenaj, kryetar i Asociacionit të Gazetarëve tha se ka pasur ndryshime pozitive 
sa i përket prokurorisë lidhur me punën e tyre në rastet e sulmeve ndaj gazetarëve dhe 
njëkohësisht përshëndeti vendimin e Kryeprokurorit të Shtetit  për caktimin e nga një 
prokurori në të gjitha prokuroritë e Kosovës si koordinator për rastet e kërcënimeve të 
gazetarëve.

Kurse Genc Nimoni nga organizata “Çohu” vlerësoi si pozitive gatishmërinë e Kryeprokurorit 
të Shtetit për vendosjen si prioritet të trajtimeve të rasteve kërcënimeve të gazetarëve.

Nimoni njëkohësisht foli edhe për bashkëpunimin e mire të shoqërisë civile me 
Kryeprokurorin e Shtetit dhe bëri thirrje për ngritjen më të madhe të transparencës në tërë 
sistemin prokurorial.

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017/  Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot 
aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, 
kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër 
popullsisë civile.

Sipas aktakuzës i pandehuri gjatë kohës së konfliktit të armatosur në Kosovë, më 17.04.1999, 
rreth orës 13:00, në rrugën “Rruga e Kosovës” – tani “Bajram  Miftari”, në afërsi të varrezave 
në Vushtrri, në bashkëkryerje me NN personat, në cilësinë e rezervistit të policisë, të veshur 
me uniforma të policisë serbe dhe të armatosur kanë vepruar në kundërshtim me normat 
e se drejtës ndërkombëtarë nё fuqi gjatë konfliktit në Kosovë, duke shkelur Nenin 3 (1a) tё 
përbashkët me Katër Konventat e Gjenevës të 12 gushtit të vitit 1949, po ashtu edhe protokollin  
shtesë (protokolli II) të kësaj Konvente të vitit 1977, neni 4, pikat 1 dhe 2 lidhur me nenin 13 
dhe 17 të këtij protokolli, në atë mënyrë që: pasi ka shkuar në shtëpinë e të dëmtuarit S.M., 
rrёmbyshёm kanë hapur derën e korridorit dhe aty e kanë takuar të dëmtuarin e lartcekur, 
ku i pandehuri Z.V. fillimisht i ka vendosur tytën e armës se tij kallashnikov në gjoks duke 
i thënë “i ke dy minuta kohë ta lëshosh shtëpinë”, me pas e ka plaçkitur të njëjtin duke e 
detyruar t’i zbraze xhepat dhe t’i jap kuletën më të holla në të cilën i kishte 350 DM dhe 470 
Dinar me gjithë dokumentacionin, e pastaj i dëmtuari ishte detyruar që menjëherë ta vesh 
nënën e sëmur e të palëvizshme dhe ta qes jashtë shtëpisë në oborr, e nga aty me veturën e tij 
ta largojë familjen duke e dërguar në shtëpinë e T.F. afër varrezave të qytetit të Vushtrrisë, 
ndërsa pas pak kohë kur i dëmtuari kthehet ai shef se shtëpia e tij kishte marrë zjarr. 
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Me këtë i pandehuri në bashkëkryerje ka kryer veprën penale Krime Lufte kundër popullatës 
civile, në kundërshtim me Nenin 142 lidhur me nenin 22 të Kodit Penal të Republikës 
Socialiste Federale të Jugosllavisë (KPRSFJ) paralel me Nenin 3 (1a) i përbashkët për Katër 
Konventat e Gjenevës, po ashtu e përfshirë me nenin 152 (1) dhe (2.1) dhe nenin 153 (2) 
lidhur me nenin 31 tё Kodit Penal tё Republikës së Kosovës.   

Po ashtu, i pandehuri më 18.04.1999, rreth orës 15:00, në rrugën “Rruga e Sitnicës - tani 
“Enver Musa”, në afërsi të varrezave të qytetit të Vushtrrisë, në bashkëkryerje me NN 
personat, në cilësinë e rezervistit të policisë serbe, të veshur me uniforma të policisë serbe 
dhe të armatosur kanë vepruar në kundërshtim me normat e se drejtës ndërkombëtarë në 
fuqi gjatë konfliktit në Kosovë, duke shkelur Nenin 3 (1a) të përbashkët për Katër Konventat 
e Gjenevës të 12 gushtit të vitit 1949, po ashtu  edhe protokollin shtesë (protokolli II) të kësaj 
Konvente të vitit 1977, neni 4, pikat 1 dhe 2, kanë vrarë djaloshin e nacionalitetit shqiptar 
të moshës 13 vjeçare – B.M. me armë automatike, në atë mënyrë që:  tani viktima-B.M. 
së bashku me djalin e axhës se tij F.M. kishin marrë biçikletën e fqiut S.B. dhe kishin dal 
në lagjen afër varrezave të qytetit të Vushtrrisë, duke lëvizur në drejtim të varrezave të 
qytetit. Me të arritur tek rruga “Bajram Miftari” kishin dëgjuar disa krisma armësh dhe 
nga frika ndërrojnë rrugën dhe nisën në drejtim të rrugës “Enver Musa”, e pikërisht në 
rrugën kryesore në drejtim të varrezave të qytetit i shohin tre policë të uniformuar dhe tё 
armatosur, e në momentin kur dy fëmijët e lartcekur fillojnë të kthehen me biçikletë për të 
ikur, njëri nga policët e uniformuar - tani i pandehuri Z.V., pa paralajmërim, nga largësia 
prej 30 metrash, gjuan me armë zjarri në drejtim të fëmijëve duke e qëlluar në gjoks fëmijën 
B.M. i cili vdes menjëherë, ndërsa fëmija tjetër F.M. arrin me fat tu shpëtojë të shtënave me 
armë, duke u fshehur afër murit të një dyqani i cili ndodhej aty afër.     

Me këtë i pandehuri në bashkëkryerje ka kryer veprën penale Krime Lufte kundër popullatës 
civile, në kundërshtim me Nenin 142 lidhur me nenin 22 të Kodit Penal të Republikës 
Socialiste Federale të Jugosllavisë (KPRSFJ) paralel me Nenin 3 (1a) i përbashkët për Katër 
Konventat e Gjenevës, po ashtu e përfshirë me nenin 152 (1) dhe (2.1) lidhur me nenin 31 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Aktakuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë Speciale të Republikës së 
Kosovës në bashkëpunim me një prokuror të misionit EULEX, të cilët i kanë propozuar 
gjykatës kompetente që të pandehurin ta shpallë fajtor për veprat e kryera penale dhe ta 
dënojë sipas ligjit.  
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Kryeprokurori Lumezi po merr pjesë në punëtorinë me temë: “Financimi i Terrorizmit 
dhe Pastrimi i Parave”

Prishtinë, 28 qershor 2017 / Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, sot ka marrë pjesë 
në punëtorinë me temë: “Financimi i Terrorizmit dhe Pastrimi i Parave”, e organizuar nga 
Departamenti i Drejtësisë së SHBA-ve, Programi Ndërkombëtar i Asistencës për Trajnimin 
e Hetimeve Penale (ICITAP) dhe Programi për Ndihmë, Trajnim dhe Zhvillim Prokurorial 
Jashtë Vendit (OPDAT) në Kosovë.

Në fjalën e tij para të pranishmëve në këtë tryezë, kryeprokurori Lumezi tha: “Sot terrorizmi 
është një problem ndërkombëtar me të cilin po ballafaqohet bota. Andaj më shumë se kurrë 
ndihet imperativi i një koordinimi edhe më të ngushtë, bashkërendimi të aktiviteteve, 
shkëmbimit të informatave dhe të gjitha formave tjera të bashkëpunimit ndër fqinjësor e 
ndërkombëtar për një luftim sa më efikas kundër kësaj të keqeje të përbashkët që ka një emër 
të frikshëm: TERRORIZMI. Jo rastësisht kjo fjalë ndahet në pjesën e parë që shqiptohet as më 
pak e as më shumë sesa TERROR dhe nuk ka nevojë të ndalemi në interpretimin e kësaj fjale 
që simbolizon të keqen më të madhe me të cilën po përballet komuniteti ndërkombëtare në 
këtë drejtim pa u përjashtuar edhe Kosova.

Sot pra jemi dëshmitar të një rritjeje të aktiviteteve terroriste në pjesë të ndryshme të botës. 
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Grupe të ndryshme nëpër vende të ndryshme duket se kanë zgjedhur që qëllimet e tyre 
politike, ideologjike apo të besimeve fetare t’i arrijnë përmes dhunës dhe terrorit. Natyrisht 
se pas sulmeve të 11 shtatorit, bota më nuk është ajo që ka qenë. Por në të njëjtën kohë ne 
duhet të jemi këmbëngulës, të vendosur e të bashkuar në luftimin e kësaj të keqeje dhe 
mposhtjen e saj ngase kjo do të thotë ruajtje e vlerave të përbashkëta që kemi. Këto vlera të 
përbashkëta janë demokracia, respekti për njëri tjetrin dhe toleranca e respekti ndaj besimeve 
fetare dhe lirisë së shprehjes e mendimit.   

Duke pasur parasysh të lart thënën, Kosova dhe sistemi prokurorial i ka dhënë rëndësi të 
posaçme luftimit të terrorizmit dhe në këtë drejtim me mburrje mund të them se sistemi 
prokurorial ka goditur në themel aktivitetit dhe grupet terroriste. Nuk mungojnë as 
aktgjykimet dënuese dhe përfundimisht Kosova dhe sistemi gjyqësor kanë arritur sukës 
të lakmueshëm në këtë drejtim. Gjatë vitit 2016 kemi pranuar 37 kallëzime penale me 103 
persona ndërsa kemi zgjidhur 28 kallëzime penale me 66 persona. 

Ndërsa gjatë periudhës janar – mars 2017, kemi pranuar 1 rast me 3 persona dhe kemi 
zgjidhur 6 kallëzime penale me 8 persona. Pra sikurse po vërehet kemi reduktim të numrit 
të lëndëve të pranuara dhe kjo mund të them me plot gojën se është reflektim i përgjigjes 
adekuate që ka zhvilluar sistemi gjyqësor ndaj këtij aktivitetit tejet të rrezikshëm.

Mirëpo një aspekt shumë i rëndësishëm i luftimit të terrorizimit është edhe financimi i 
terrorizmit dhe pastrimi i parave. Shpeshherë këto dy aktivitete janë dhe shihen si të pandara 
njëra prej tjetrës. 

Mirëmbajtja e rrjetit terrorist, duke përfshirë rekrutimin, planifikimin, stërvitjen, kampanjën 
mediale dhe çdo pasuri tjetër fizike paraqesin një infrastrukturë  të gjerë në të cilën grupet 
terroriste fatkeqësisht janë gjendur mjaft mirë ngase kanë krijuar fonde të ardhurash që 
financojnë dhe me këtë edhe mundësojnë kryerjen e veprave terroriste anë e mbanë globit. 
Andaj është po aq jetike të goditen edhe burimet e tilla financiare. Sa më të suksesshëm të 
jemi në ndaljen e financimit të terrorizmit, aq më të mëdha i kemi gjasat që luftën ta fitojmë 
në tërësi. 

Gjatë vitit të kaluar kemi pasur ngrirje të parave të gatshme në vlerë prej 500 000 euro kur 
para të dyshimta janë pranuar në llogari të disa individëve brenda vendit. Lufta e tillë duhet 
të përshkallëzohet dhe me konfiskimin e pasurive tjera të grupeve të tilla duke pamundësuar 
sa më shumë që është e mundur zhvillimin e aksioneve me pasoja të tmerrshme për civilët e 
pafajshëm ngase ata pothuajse në shumicën e rasteve janë shënjestra e terroristëve. Natyrisht 
se aktet e tilla qyqare janë të papranueshme dhe ndërprerja e financimit paraqet vërtetë 
parakusht për luftimin me sukses të terrorizmit në përgjithësi.

Andaj shkatërrimi fondeve të terroristëve krijon një mjedis armiqësor për grupet e tilla dhe 
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kufizon aftësitë e terroristëve për të kryer sulmet ndaj vendeve dhe vlera tona evropiane. 
Andaj përfundimisht, efektiviteti ynë si në parandalimin, zbulimin dhe hetimin e aktiviteteve 
terroriste do të rritet në mënyrë domethënëse atëherë kur përdorim bashkërisht të gjitha 
burimet që kemi në dispozicion duke filluar nga inteligjenca informative, informacioni 
financiar, policia, prokuroria, gjykata por edhe vet shteti si tërësi. 

Andaj duke ju uruar punë të mbarë dhe të suksesshme njëkohësisht ju falënderoj për 
vëmendjen tuaj dhe bëj thirrje që më në fund të koordinohemi si duhet dhe të bëjmë as më 
pak e as më shume se sa që na takon dhe e kemi obligim ligjor e kjo është të kryejmë punën 
tonë me nder e përkushtim dhe suksesi pa asnjë dyshim nuk do të mungojë”!.

Kryeprokurori Lumezi ka takuar ambasadorin O’Connell

Prishtinë, 29 qershor 2017 / Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka pritur sot në 
takim ambasadorin e Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruairi O’Connell.

Në këtë takim u bisedua për punët që është duke i bërë Prokurori i Shtetit dhe për thellimin 
e bashkëpunimit në mes të dy sistemeve prokuroriale të dy vendeve.

Kryeprokurori Lumezi, ka njoftuar ambasadorin britanik për punët dhe sfidat me të cilat po 
ballafaqohet Prokurori i Shtetit dhe sistemi prokurorial i Kosovës në përgjithësi. Lumezi po 
ashtu ka njoftuar ambasadorin  edhe për veprat penale  kundër të drejtës së votimit, si dhe 
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për kanosjet  që kanë cenuar përcaktimin e lirë të votuesve, duke premtuar se do të ndjekjen 
dhe hetohen te gjithë ata persona që kanë rënë ndesh me ligjin gjatë procesit zgjedhor. 

Ai po ashtu ka theksuar se është duke u bërë një punë e mirë nga prokurorët, mirëpo shprehi 
nevojën e një angazhimi më të madh nga ta në luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar, 
terrorizmit dhe dukurive tjera kundërligjore, duke shtuar këtu edhe nevojën për fuqizimin 
e bashkëpunimit ndërinstitucional në luftimin sa më të mirë të dukurive të lartcekura. 

Në anën tjetër, ambasadori Ruairí O’Connell e ka vlerësuar punën që është duke e 
bërë Prokurori i Shtetit, duke theksuar se prokurorët duhet të tregojnë rezultate dhe 
profesionalizëm të lartë gjatë punës së tyre të paraparë me ligj.

Po ashtu, ambasadori O’Connell ka thënë se krimi i organizuar dhe dukuritë tjera 
kundërligjore duhet të luftohet  fuqishëm dhe i ka premtuar kryeprokurorit Lumezi 
mbështetjen e vendit të tij në këtë drejtim.




