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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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Aktakuzë  për veprën penale shtytja për kryerjen e veprave terroriste

Prishtinë, 03 korrik 2017 –  Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës,  ka ngritur 
aktakuzë kundër R.A., pasi që dyshohet se ka kryer veprën penale shtytja për kryerjen e 
veprave terroriste nga neni 141 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës i pandehuri R.A., si përkrahës i organizatës terroriste ISIS e cila ka për 
qëllim që seriozisht të frikësojë popullsinë, të destabilizojë dhe të shkatërrojë strukturat 
themelore politike, kushtetuese, ekonomike dhe sociale të shteteve të ndryshme e pastaj në 
territorin e tyre të krijojë Shtetin Islamik.

Gjatë disa muajve deri me datë 14 Prill 2017, përmes internetit, në ueb-faqen e rrjetit social 
Facebook, në profilin e tij, si dhe në ueb-faqen Youtube, përmes llogarisë së tij personale 
“Nashheed” ka postuar video incizime me tekste të cilat, vet i ka shkruar dhe incizuar e 
në të cilat të gjithë myslimanëve iu ka bërë thirrje që në emër të xhihadit të kryejnë sulme 
terroriste kundër Qeverisë së Kosovës dhe ambasadave të huaja në Kosovë.

Po ashtu, në aktakuzë thuhet se R.K. ka paralajmëruar ardhjen e “Hilafetit”, ashtu që në 
incizimin me titull “Në token e Shqiponjave do të vijë Hilafeti” thotë: “Do vijë Hilafeti, me 
përzënien e hienave, do vijë bereqeti, ngrituni vllazni, ngrituni o musliman, bëni xhihad, 
shpëtojeni këtë vatan, bëni sulme vetjake, apo në grupe, e dhelprave dinake, frikën me ja u 
futë, sulme istish`hadije apo kallashnikov, nga rruga selefije ti mos u largo, dridhjani token 
qafirave, vrisni taghutat, hapni rrugë të mirave, sherijatit shijojani frutat, bëhuni emir të 
vendit tuaj, mos e lëni në errësirë nën udhëheqjen e huaj, ata s`ja u dojnë të mirën, drogë, 
bixhoz e zina, ja u kanë lënë errësirën, s`ju dojnë ju dritë me pa, kapni armët e sulmoni 
Qeveri dhe ambasada, vendin nga të kqinjët çlironi nga udhëheqësit ma katolik se papa”, 
dhe në këtë mënyrë ka shkaktuar rrezik serioz që vepra të tilla edhe të kryhen. 

Aktakuzë për vepër penale “Ofrimi i lokaleve për prostitucion”

Pejë, 03 korrik 2017 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm, 
ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve A.H. dhe V.Z. për vepër penale “Ofrimi 
i lokaleve për prostitucion” nga neni 242 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
 
Sipas aktakuzës, të pandehurit A.H. dhe V.Z. nga muaji shkurt 2017 e deri më 17 mars 
2017, në bashkëveprim, si bashkëpronar ofrojnë vilat e tyre në Pejë,  dëshmitares 
K.B. për qëllime të prostitucionit, ashtu që kjo e fundit, në vilat e të lartcekurve 
kryente marrëdhënie seksuale me klientë të ndryshëm, të cilët përpos që paguanin 
për shërbimet seksuale paguanin edhe të pandehurit për shfrytëzimin e vilave. 
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Të pandehurit me këto veprime, duke ofruar vilat e tyre dëshmitares K.B. për 
prostitucion, ka përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar sikur më lartë. 
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të pandehurit 
t’i shpall fajtoj dhe t’i dënoj sipas ligjit për veprën penale e cila i’u vihet në barë.

Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, ka takuar Prokurorin 
e Përgjithshëm në Romë të Italisë, z. Pasquale Paolo Maria Ciccolo

6 korrik 2017

Rome, Itali 5 korrik 2017 - Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, ka takuar Prokurorin 
e Përgjithshëm të Republikës së Italisë z. Pasquale Paolo Maria Ciccolo

Gjatë këtij takimi u diskutua për strukturën organizative, kompetencat dhe funksionimin 
e sistemit prokurorial italian, në veçanti ato të zyrës së Prokurorit të përgjithshëm.  Me 
këtë rast u shkëmbyen përvojat e dy prokurorive dhe u diskutua për mundësitë e rritjes së 
bashkëpunimit edhe në të ardhmen.

Pjesë e këtij takimi ishte edhe Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës z. Blerim Isufaj, 
zevendëskryeprokurorja e Shtetit znj. Sevdije Morina dhe anëtaret e Këshillit Prokurorial të 
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Kosovës. 

Takimi i Kryeprokurorit Lumezi u realizuar në kuadër të vizitës së organizuar për Këshillin 
Prokurorial të Kosovës nga Projekti Evropian i Binjakëzimit.

Aktakuzë për vepër penale “Dhënia ose marrja e ryshfetit lidhur me votën”

5 korrik 2017

Pejë, 05 korrik 2017 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, në 
Gjykatën Themelore në Pejë, ka dorëzuar aktakuzë kundër të pandehurit A.S. për vepër 
penale “Dhënia ose marrja e ryshfetit lidhur me votën” nga neni 215 paragrafi 1 të KPRK-së. 
 
Sipas aktakuzës, i pandehuri A.S. me dt. 26.05.2017 rreth orës 15:26 minuta në fshatin 
Vitomeric Komuna Pejës, ka premtuar dhurata personit tjetër me të drejtë vote me 
qëllim që të votoj partinë NDS e cila udhëhiqet nga i pandehuri, ashtu që, i njëjti përmes 
rrjetit social facebook kishte dërguar mesazh personit D.S. dhe kishte kërkuar që të 
votohet kjo parti në këmbim me 50€ dhe do të sigurohen edhe shpenzimet e rrugës. 
 
I pandehuri me këto veprime duke premtuar dhënien e përfitimit prej 50€ në këmbim 
të votës së votuesve 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 fajtoj dhe ta dënoj sipas ligjit për veprën penale e cila vihet në barë

Aktakuzë për veprën penale “Vrasje e rëndë”

Pejë, 07 korrik 2017 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka 
ngritur aktakuzën kundër të pandehurit H.A. për vepër penale “Vrasja e rëndë” nga neni 
179 paragrafi 1 pika 1.5 të KPRK-së, dhe për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll 
ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së. Po ashtu, 
Prokuroria ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit I.A. për vepër penale “Ndihma në 
kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë” nga neni 33 lidhur me nenin 179 paragrafi 1 
pika 1.5 të KPRK-së dhe për veprën penale “Pjesëmarrja në rrahje” nga neni 190 paragrafi 2 
të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, i pandehuri H.A. më 24.02.2017 rreth orës 12:00 në Pejë, me dashje 
privon nga jeta të ndjerin I.N. dhe vë në rrezik jetën e të dëmtuarit B.N. ashtu që pas një 
mosmarrëveshje në mes të të lartcekurve, i pandehuri nxjerrë një revole nga çanta e tij me të 
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cilën shtënë në drejtim të të ndjerit dhe të dëmtuarit dhe si pasojë e kësaj ndërron jetë I.N. 
dhe plagoset i dëmtuari B.N. Ndërsa i pandehuri I.A. në vendin dhe kohën e përshkruar 
sikur më lart, me dashje fshehë provat me të cilat është kryer vepra penale, në atë mënyrë 
që, pas kryerjes së veprës penale të vrasjes nga i pandehuri H.A. i pandehuri I.A. merr 
armën me të cilën është privuar nga jeta i ndjeri I.N. dhe të njëjtën e fshehë në shtëpinë e tij 
e cila më pas është gjetur dhe sekuestruar nga Policia e Kosovës. Po ashtu, i pandehuri I.A. 
me datën dhe kohën e njëjtë merr pjesë në rrahje e cila rezulton me vdekjen e të ndjerit I.N. 
dhe plagosjen e të dëmtuarit B.N.

Të pandehurit H.A. dhe I.A. me veprimet e tyre kanë përmbushur elementet e veprave 
penale të përshkruara sikur më lart. 
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të 
pandehurit t’i shpall fajtor, t’i dënoj sipas ligjit për veprat penale të cilat i’u vihen në barë 
dhe të konfiskohet arma me të cilën është kryer vepra penale.  

Aktakuzë për vepër penale “Keqpërdorim i të drejtës së votimit” 

Pejë, 19 korrik 2017 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka 
ngritur aktakuzë kundër të pandehurve N.L. dhe N.L. për vepër penale “Keqpërdorimi i të 
drejtës së votimit” nga neni 216 paragrafi 1 nën paragrafi 1.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, të pandehurit N.L. dhe N.L. me datë 11.06.2017 rreth orës 10:00 në fshati 
Dranoc Komuna e Deçanit, me dashje, duke vepruar si bashkëkryerës, votojnë për të dytën 
herë edhe pse e kanë ditur  se kanë votuar njëherë, ashtu që të pandehurit fillimisht kanë 
shkuar me dëshmitarin S.H. në qendrën e votimit në vendin e lartcekur dhe kanë votuar, 
pasi kthehen në shtëpi prapë shkojnë me dëshmitarin Sh.L. dhe përsëri votojnë në të njëjtën 
qendër të votimit. 

Të pandehurit N.L. dhe N.L. me veprimet e tyre kanë përmbushur elementet e veprave 
penale të përshkruara sikur më lart. 

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të pandehurit 
t’i shpall fajtor dhe t’i dënoj sipas ligjit për veprën penale e cila i vihet në barë.  

Sipas aktakuzës i pandehuri R.A, me këto veprime ka kryer veprën penale shtytja për 
kryerjen e veprave terroriste nga neni 141 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
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Prishtinë, Sot, më 5 korrik 2017, është zhvilluar një operacion kërkimi dhe arrestimi si 
pjesë e hetimeve penale në vazhdim nga PSRK, ku janë ekzekutuar urdhra të dhënë nga një 
gjyqtar i procedurës paraprake nga Gjykata Themelore e Prishtinës. Operacioni është kryer 
nga Policia e EULEX-it dhe Policia e Kosovës. 

Dy (2) persona janë arrestuar me urdhër të gjykatësit, ndërsa dy (2) persona të tjerë janë 
arrestuar nga Policia e Kosovës për posedim të paligjshëm të armëve. Një person tjetër pritet 
të ekstradohet nga një shtet i jashtëm dhe të arrestohet gjatë ditës në lidhje me të njëjtin rast. 
Rreth 35 zyrtarë policorë ndërkombëtarë dhe 100 zyrtarë policorë nga Kosova bënë kërkime 
në lokacione të ndryshme në lidhje me shtatë (7) të dyshuar pjesë e hetimeve penale në 
vazhdim e sipër. 

Këto hetime kanë të bëjnë me vrasjen e rëndë të dy (2) zyrtarëve të UNMIK-ut dhe me 
tentimvrasjen e rëndë të dy (2) zyrtarëve të tjerë të UNMIK-ut në vitin 2004. 

Rasti është duke u hetuar dhe bashkërenduar nga një prokuror ndërkombëtar i Prokurorisë 
Speciale të Republikës së Kosovës. Urdhrat për arrestimet dhe kërkimet janë dhënë nga një 
gjyqtar i Kosovës për procedurë paraprake.

Aktakuzë për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm dhe mos 
evitimi i rrezikut

Prizren, 13 korrik 2017 –  Prokuroria Themelore ne Prizren, ka ngritur aktakuzë kundër të 
akuzuarit B.E., për shkak të veprave penale, shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 
365 paragrafi 9 lidhur me paragrafin 6 dhe 2  të KP-ës dhe mos evitimi i rrezikut nga neni 
370 paragrafi 1 të KP-ës.

Sipas aktakuzës i akuzuari B.E., në cilësi të personit  përgjegjës pranë Komunës së Prizrenit, 
përkatësisht drejtor i Drejtorisë për Emergjenca dhe Siguri në Komunën e Prizrenit, nga 
pakujdesia nuk ka ndërmarr masat për vendosjen e pajisjeve mbrojtëse përreth shtëpive 
para shembjes, në rrugën ,,Marin Barleti” në Prizren për të evituar rrezikun, në atë mënyrë 
që me datë 06.06.2016, rreth orës 15:30 minuta., fëmija Xh.G., e lindur me datë 07.08.2012 
derisa ishte duke luajtur në rrugë nga shembja e shtëpisë pëson plagë në kokë dhe në trup, 
ashtu që  nga plagët e marra ndërron jetë.

Me këto veprime i akuzuari B.E., ka kryer veprat penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm 
nga neni 365 paragrafi 9 lidhur me paragrafin 6 dhe 2  të KP-ës dhe mos evitimi i rrezikut 
nga neni 370 paragrafi 1 të KP-ës.



Faqe / 9

BULETIN 
MUJOR

Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit
KORRIK - SHTATOR 2017

Faqe / 9

Aktakuzë për vepër penale “Dhënia ose marrja e ryshfetit lidhur me votën”

Pejë, 05 korrik 2017 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, në 
Gjykatën Themelore në Pejë, ka dorëzuar aktakuzë kundër të pandehurit A.S. për vepër 
penale “Dhënia ose marrja e ryshfetit lidhur me votën” nga neni 215 paragrafi 1 të KPRK-së. 

Sipas aktakuzës, i pandehuri A.S. me dt. 26.05.2017 rreth orës 15:26 minuta në fshatin 
Vitomeric Komuna Pejës, ka premtuar dhurata personit tjetër me të drejtë vote me qëllim që 
të votoj partinë NDS e cila udhëhiqet nga i pandehuri, ashtu që, i njëjti përmes rrjetit social 
facebook kishte dërguar mesazh personit D.S. dhe kishte kërkuar që të votohet kjo parti në 
këmbim me 50€ dhe do të sigurohen edhe shpenzimet e rrugës.

I pandehuri me këto veprime duke premtuar dhënien e përfitimit prej 50€ në këmbim të 
votës së votuesve 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 fajtoj dhe ta dënoj sipas ligjit për veprën penale e cila vihet në barë. 

Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, ka takuar Prokurorin e 
Përgjithshëm në Romë të Italisë, z. Pasquale Paolo Maria Ciccolo
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Rome, Itali 5 korrik 2017 - Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, ka takuar Prokurorin 
e Përgjithshëm të Republikës së Italisë z. Pasquale Paolo Maria Ciccolo

Gjatë këtij takimi u diskutua për strukturën organizative, kompetencat dhe funksionimin 
e sistemit prokurorial italian, në veçanti ato të zyrës së Prokurorit të përgjithshëm.  Me 
këtë rast u shkëmbyen përvojat e dy prokurorive dhe u diskutua për mundësitë e rritjes së 
bashkëpunimit edhe në të ardhmen. 
Pjesë e këtij takimi ishte edhe Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës z. Blerim Isufaj, 
zevendëskryeprokurorja e Shtetit znj. Sevdije Morina dhe anëtaret e Këshillit Prokurorial 
të Kosovës.  

Takimi i Kryeprokurorit Lumezi u realizuar në kuadër të vizitës së organizuar për Këshillin 
Prokurorial të Kosovës nga Projekti Evropian i Binjakëzimit.

Parashtrohet aktakuzë për vrasje të rendë dhe tentim vrasje të rendë
 
21 korrik 2017
Sot, 21 korrik 2017, një prokuror ndërkombëtar në PSRK ka parashtruar një aktakuzë në 
Departamentin për Krime të Rënda në Gjykatën Themelore të Prishtinës, kundër katër të 
pandehurve të akuzuar për vrasje të rëndë dhe tentim vrasje të rëndë.
 
Ky rast ka të bëjë me vrasjen e rëndë të dy (2) zyrtarëve të UNMIK-ut dhe tentimi vrasjen e 
dy (2) zyrtarëve tjerë të UNMIK-ut që ka ndodhur më 23 mars 2004.
 
Në lidhje me këto hetime, më 6 korrik 2017 është realizuar një operacion gjatë të cilit 
janë kryer arrestime dhe bastisje. Tre nga të pandehurit janë arrestuar dhe ndodhen në 
paraburgim, ndërsa i pandehuri i katërt aktualisht është duke vuajtur dënime me burgim 
për vepra penale të mëparshme të vrasjes dhe të tjera.
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Një delegacion i Prokurorit të Shtetit po qëndron për vizitë zyrtare në San Francisko

San Francisko/SHBA, 26 korrik 2017 – Me ftesë të Departamentit Amerikan të Drejtësisë 
– Divizioni për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, një delegacion i Prokurorit të Shtetit i 
kryesuar nga kryeprokurori Aleksandër Lumezi, po realizojnë një vizitë zyrtare në San 
Francisko të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Qëllimi i kësaj vizitë është marrja e përvojave të San Franciskos lidhur me funksionimin e 
sistemit prokurorial, institucioneve penale të dhunës në familje, shërbimeve të viktimave, atyre 
anti-korrupsion, konfiskimin e pasurisë së kundërligjshme dhe disa institucioneve tjera.
Delegacioni i kryesuar nga kryeprokurori Lumezi do të vizitojë Prokurorin e Qarkut 
Verior të Kalifornisë, Gjykatën Penale për Dhunë në Familje, Prokurorinë e Qarkut të San 
Franciskos, Gjykatën për Çështje Familjare të San Franciskos, Njësitin për Konfiskimin e 
Pasurisë së Zyrës së Prokurorisë së Qarkut Verior të Kalifornisë dhe institucione tjera të 
sistemit të drejtësisë së këtij vendi.
Kryeprokurori Lumezi do të zhvillojë takime të ndryshme me krerë të institucioneve të 
drejtësisë së San Franciskos, po ashtu i tërë delegacioni i Prokurorit të Shtetit do të marrë 
pjesë nëpër seanca të ndryshe që zhvillohen në institucionet e drejtësisë.
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Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi është takuar me shefen e 
Agjensionit për kompensimin e viktimave në San Francisko

San Francisko/SHBA, 28 korrik 2017 - Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi i shoqëruar 
nga kryeprokurorët e prokurorive të Republikës së Kosovës, po vazhdojnë vizitën në San 
Francisko të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kryeprokurori Lumezi ka takuar shefen e Agjensionit për kompensimin e viktimave Julie 
Nauman, ku kanë shkëmbyer përvojat e tyre në fushën e kompensimit të viktimave duke 
i dhënë një rendësi të veçantë eksperiencës se qytetit të San Franciskos dhe mundësisë se 
aplikimit të kësaj eksperiencë në Kosovë.
Shefja Julie Nauman e ka njoftuar kryeprokurorin Lumezi me sfidat e kësaj fushe dhe i ka 
ofruar mbështetje për aplikimin e Ligjit të Kosovës për kompensimin e viktimave të krimit, 
duke përfshirë trajtimin me profesionalizëm, respektimin e të drejtës në siguri, dinjitet, jetë 
private dhe familjare të tyre.
Kryeprokurori Lumezi do të zhvillojë takimet edhe me përfaqësues të institucioneve tjera të 
drejtësisë në San Francisko, me qëllim të marrjes se përvoja të ndryshme
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VAZHDON PROCESI PËR ZGJEDHJEN E PROKURORËVE TË RINJ

29 korrik 2017

Prishtinë, 29 korrik 2017 – Është mbajtur provimi me shkrim për kandidatët për prokurorë 
të rinj, të cilët me sukses e kanë kaluar testin kualifikues. 
Ky proces është monitoruar nga anëtarëte Komisionit për Rekrutim të Këshillit Prokurorial 
të Kosovës (KPK) dhe vëzhguesitndërkombëtarë të OSBE-së dhe EULEX-it.
Të gjithë kandidatët të cilët mesukses do të kalojnë provimin me shkrim, do të kenë të drejtë 
t’i nënshtrohen intervistës,para së Këshilli Prokurorial i Kosovës të propozojë emrat për 
prokurorë të rinj. 

Testi me shkrim është mbajtur nëobjektin e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, ku 
kanë marrë pjesë 90 kandidatë.

Aktakuzë për keqpërdorim të pozitës zyrtare

Prizren, 31 korrik 2017 - Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të 
Rënda, ka ngritur aktakuzën kundër të dyshuarit E.S., për veprën penale “keqpërdorimi 
të pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 422, paragrafi 1, i Kodit Penat të Republikës së 
Kosovës.” 
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Sipas aktakuzës, i pandehuri E.S., në cilësinë e personit zyrtar - autoritetit komandues në 
Stacionin Policor në Dragash, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, nuk e përmbush 
detyrën zyrtare të tij me qëllim që të përfitojë dobi personi tjetër.

Me tutje sipas aktakuzës, më datë 01.06.2017, rreth orës 11:00 në fshatin Brodosan – Komuna 
e Dragashit, duke udhëheqë patrullën policore në përbërje prej 9 zyrtarëve policor me mision 
zbatimin e urdhër-arrestit të Gjykatës Themelore në Prizren të datës 02.03.2017, për dërgim 
në vuajtje të dënimit me burg të gjykuarin M.Q., me të njëjtin e bisedon çështjen e arrestimit 
të tij. Kur i gjykuari hynë në shtëpi të tij me pretekst që të përgatitet, përfiton nga rasti për 
tu fshehur e pastaj në funksion të arrestimit të tij nuk e urdhëron patrullën për ta bastisur 
shtëpinë dhe objektet përcjellëse, përkundrazi pa lënë patrullë për ta vëzhguar shtëpinë e të 
gjykuarit, e urdhëron ekipin policor për të u larguar nga vendi i ngjarjes. 
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Letër ngushëllimi nga Kryeprokurori Aleksandër Lumezi

21 gusht 2017

Prishtinë, 21 gusht 2017 -  Të dashur familjarë të ish-Kryeministrit Bajram Rexhepi.
 
Me hidhërim dhe dhimbje të thellë mësuam lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të njeriut tuaj 
të shtrenjtë.

Më lejoni që në këtë ditë të dhimbshme të ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta në emër 
timin dhe në emër të Institucionit të Prokurorit të Shtetit për ju familjarë të afërm, miq, dhe 
kolegë. 

Me respekt, 
Aleksander Lumezi 
Kryeprokuror i Shtetit
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Lumezi ka pritur në takim ambasadorin Pfandler

Prishtinë, 29 gusht 2017-  Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka pritur sot në një 
takim pune, ambasadorin e Austrisë në Prishtinë, Gernot Pfandler.
 
Kryeprokurori Lumezi e ka njoftuar ambasadorin austriak Pfandler, për sfidat  me të 
cilat ballafaqohet sistemi prokurorial dhe me efikasitetin e sistemit, duke theksuar se 
prokurorët  e Shtetit janë të gatshëm që të kontribuojnë  në forcimin  e sundimit të ligjit, si 
dhe të ndërgjegjshëm për t’u përballuar me sfidat që i ka sistemi prokurorial, duke  shpresuar 
se në këtë drejtim do të vazhdoi përkrahja e partnerëve ndërkombëtarë, me të cilët tashmë 
është ndërtuar bashkëpunim i mirëfilltë në realizimin e obligimeve ligjore.
 
Kryeprokurori Lumezi, ka pohuar 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.
 
Po ashtu, Lumezi ka shtuar se sfidë kryesore e Prokurorit të Shtetit mbetet luftimi i 
korrupsionit, krimit të organizuar, krimeve ekonomike, terrorizmit dhe krimeve të luftës.
 
Gjatë këtij takimi është biseduar për rritjen e bashkëpunimit në mes Prokurorit të Shtetit 
dhe institucioneve tjera të zbatimit të ligjit, për koordinim të veprimeve për luftën kundër 
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kriminalitetit, e me theks të veçantë në parandalimin e korrupsionit, si dhe për rritjen e 
bashkëpunimit ndërkombëtar me autoritetet Austriake në fushën penale.
 
Ndërkaq, ambasadori Pfandler, duke vlerësuar punën që është duke e bërë Prokurori i 
Shtetit si dhe ka shprehu gatishmërinë e tij dhe të vendit të tij, për ta ndihmuar sistemin 
prokurorial të Kosovës në të gjitha çështjet ku Austria mund të kontribuojnë,  me qëllim të 
rritjes së efikasitetit të këtij sistemi. 
 
Kryeprokurori Lumezi e ka falënderuar ambasadorin Pfandler për mbështetjen e tij që po i 
jep vendi i tij sistemit prokurorial të Kosovës. 

Aktakuzë për vepër penale “Kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare 
ose vijës kufitare” 

Pejë, 08.09.2017 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur 
aktakuzën kundër të pandehurit K.D. për vepër penale “Kalimi i paautorizuar i vendkalimeve 
kufitare ose vijës kufitare” nga neni 146 paragrafi 1 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, i pandehuri K.D. edhe pse e kishte të ndaluar hyrjen në Kosovë më 
08.09.2017, kalon vijën kufitare të Republikës së Kosovës, jashtë vendkalimit të autorizuar 
kufitar dhe atë afër vendkalimit në “Morinë”, ashtu që më pas ndalohet nga Policia e Kosovës 
të cilët pas kontrollimit që i bëjnë konstatojnë se i njëjti nuk e ka kaluar kufirin përmes pikës 
së autorizuar për kalimin e kufirit. 
I pandehuri me këto veprime, ka përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar sikur 
më lart. 
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të 
pandehurin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit për veprën penale e cila i vihet në barë. 

Aktakuzë për veprën penale kontrabandim me migrantë

Prizren, 25 shtator 2017 –Prokuroria Themelore ne Prizren, Departamenti për Krime të 
Rënda ka ngritur aktakuzë ndaj personit me inicialet I.O. nga Tetova e Maqedonisë, për 
shkak të veprës penale kontrabandim me migrantë, nga neni 170, paragrafi 1 dhe paragrafi 
8, pika 1 dhe 2, të KPRK-se.

Sipas aktakuzës i njëjti me datë 15.05.2017, në Prizren gjatë drejtimit të kamionit “MAN”i 
cili ishte duke transportuar material të drurit nga Turqia për në Prizren, në hapësirën e 
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brendshme të kamionit e mbuluar me ceradë janë hasur dhjetë (10) persona të huaj, shtetas 
pakistanez dhe irakian, të cilët ishin nisur nga Turqia, përmes Greqisë dhe Maqedonisë për 
në territorin e Republikës së Kosovës, me destinim për në vendet e Bashkimit Evropian, të 
cilët për këtë çështje secili prej tyre kishin paguar shumën e të hollave nga gjashtëmijë (6.000 
€) euro.

Në këtë rast është propozuar edhe konfiskimi i mjetit (kamion MAN) me të cilin është kryer 
transportimi i migrantëve.

Kryeprokurori Lumezi vizitoi Prokurorinë e Gjilanit

Prishtinë, 28 shtator 2017- Sot, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, së bashku me 
anëtarët e Komisionit Mbikëqyrës për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike, 
Haxhi Dërguti dhe Laura Pula, kanë vizituar Prokurorinë Themelore të Gjilanit.

Gjatë këtij takimi, Kryeprokurori Lumezi dhe anëtarët e komisionit, Haxhi Dërguti dhe 
Laura Pula, kanë diskutuar me kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore të Gjilanit, Jetish 
Maloku, lidhur me mbikëqyrjen dhe zbatimin e Strategjisë kundër korrupsionit dhe të 
arriturat e kësaj prokurorie gjatë zbatimit të saj.
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Po ashtu, ata diskutuan edhe për arritjet dhe sukseset e kësaj prokurorie, ku u konstatua se 
Prokuroria Themelore e Gjilanit, ka pasur rezultate të mira dhe rritje të efikasitetit të punës.

Gjithashtu, të pranishmit kanë biseduar lidhur me ndryshimet e legjislacionit penal që janë 
duke u bërë nga grupi punues i Ministrisë së Drejtësisë, përkatësisht ndryshimet në Kodin 
Penal, Kodin e Procedurës Penale dhe Ligjin për Prokurorin e Shtetit.

Vlen të theksohet se Kryeprokurori Lumezi, dhe anetarët e komisionit në fjalë, gjatë ditëve 
në vijim do t’i vizitojnë të gjitha prokuroritë e Kosovës, ku do të diskutojnë me eprorët e 
prokurorive lidhur me zbatimin e Strategjisë kundër korrupsionit.

Aktakuzë për veprën penale mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë

Prizren, 29 shtator 2017- Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, ka 
ngritur aktakuzë kundër zyrtarëve S.K., drejtor i Inspeksionit në Komunën e Suharekës dhe 
V.K. asambleist në Asamblenë Komunale të Prizrenit,

Sipas aktakuzës,  S.K dhe V.K., akuzohen pasi që nuk e kanë bërë deklarimin e pasurisë, të 
të ardhurave, të dobisë së tjetër pasurore ose të detyrimeve financiare, duke mos i paraqitur 
brenda afatit për paraqitjen e deklaratës për periudhën e vitit 2016,  edhe pse këtë është 
dashur ta bëjnë deri më datën 31.03.2017, edhe përkundër asaj që të njëjtit kanë qenë të 
njoftuar – paralajmëruar nga ana e Agjencionit Kundër Korrupsionit.

S.K dhe V.K., Me këto veprime kanë kryer veprën penale mos raportimi ose raportimi 
i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve 
financiare nga neni 437 paragrafi 1 të KP-së.
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