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FJALA HYRËSE E KRYEPROKURORIT TË SHTETIT

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.
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KRYEPROKURORI LUMEZI KA PRITUR NË TAKIM 
PROKURORIN E PËRGJITHSHËM TË TURQISË, AKARCA

Prishtinë, 03 tetor 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, së 
bashku me prokurorët nga Zyra e tij kanë pritur një delegacion të Prokurorisë 
së Përgjithshme të Republikës së Turqisë, i udhëhequr nga Prokurori i 
Përgjithshëm i Republikës së Turqisë, Mehmet Akarca.
 
Kryeprokurori Lumezi delegacionit nga Prokuroria e Përgjithshme e Turqisë 
iu ka dëshiruar mirëseardhje, si dhe i ka njoftuar për funksionimin e sistemit 
prokurorial e në veçanti të Prokurorit të Shtetit, për sfidat  me të cilat ballafaqohet 
sistemi prokurorial në realizimin e misionit të tyre për sundim të ligjit.
 
Po ashtu, Kryeprokurori Lumezi dhe Prokurori i Përgjithshëm Akarca, 
kanë biseduar për nevojën e shkëmbimit të eksperiencave dhe forcimin e 
bashkëpunimit ndërshtetëror në mes të Prokurorisë së Shtetit të Republikës 
së Kosovës si dhe Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Turqisë.
 
Nga ana tjetër, Prokurori i Përgjithshëm Akarca, ka falënderuar Kryeprokurorin 
Lumezi për pritjen e bërë, si dhe ka shprehur gatishmërinë e tij dhe të Prokurorisë 
së Përgjithshme të Turqisë, për ta ndihmuar Prokurorin e Shtetit.
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KRYEPROKURORI LUMEZI DHE PROKURORI I 
PËRGJITHSHËM I TURQISË, KANË TAKUAR MINISTRIN E 

DREJTËSISË DHE DREJTORIN E POLICISË SË KOSOVËS

Prishtinë, 4 tetor 2017 - Kryeprokurori 
i Shtetit, Aleksandër Lumezi, së 
bashku me delegacionin e Prokurorisë 
së Përgjithshme të Republikës 
së Turqisë, që po kryesohet nga 
prokurori i Përgjithshëm, Mehmet 
Akarca, që në Kosovë po qëndrojë me 
ftesë të kryeprokurorit Lumezi, sot 
kanë vizituar Ministrinë e Drejtësisë 

dhe Policinë e Kosovës. Ky delegacion po shoqërohet edhe nga ambasadorja 
e Republikës së Turqisë në Kosovë.
 
Në vizitën e bërë në Ministrinë e Drejtësisë, delegacioni i Prokurorisë së 
Përgjithshme të Republikës së Turqisë, është pritur në takim nga ministri 
i Drejtësisë, Abelard Tahiri, me të cilin kanë biseduar për format e 
bashkëpunimit të sistemit të drejtësisë së Kosovës dhe atij të Turqisë.
 
Ndërsa, në vizitën e bërë në Policinë e Kosovës, delegacioni turk është pritur 
nga drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Shpend Maxhuni, ku kanë 
biseduar për bashkëpunimin në mes të dy institucioneve.
 
Delegacioni i Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Turqisë gjatë 
ditës do të vizitojë edhe Prokurorinë Themelore të Prizrenit.
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KRYEPROKURORI LUMEZI VIZITOI PROKURORINË 
THEMELORE NË PRISHTINË

Prishtinë, 10 tetor, 2017 -  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 sot 
Prokurorinë Themelore të Prishtinës. 
 
Kryeprokurori Lumezi dhe anëtarët ekomisionit, Haxhi Dërguti dhe 
Laura Pula, gjatë këtij takimikanë diskutuar me kryeprokurorin e 
Prokurorisë Themeloretë Prishtinës, Imer Beka dhe prokurorët e Njësitit 
për Luftimin eKorrupsionit dhe Krimit Ekonomik, lidhur me mbikëqyrjen, 
sfidat dhe zbatimine Strategjisë kundër korrupsionit dhe të arriturat 
ekësaj prokurorie gjatë zbatimit të saj.

Kryeprokurori Lumezi kërkoj ngaprokurorët e Njësitit për Luftimin e 
Korrupsionit dhe Krimit Ekonomik që tërrisin efikasitetin dhe profesionalizëm 
në punë me qëllim i luftimit tëkorrupsionit dhe krimit ekonomik.



BULETIN MUJOR
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit

TETOR - DHJETOR 2017

Faqe / 7

Gjithashtu, gjatë këtij takimiKryeprokurori Lumezi dhe anëtarët e komisionit 
diskutuan edhe për arritjetdhe sukseset e Prokurorisë Themelore në 
Prishtinë, ku u konstatua se kjoProkurori ka pasur rezultate të mira dhe rritje 
të efikasitetit të punës nëkrahasim me vitet e mëparshme.
 
Të pranishmit gjatë takimit  kanë biseduar lidhur me ndryshimet elegjislacionit 
penal që janë duke u bërë nga Ministria eDrejtësisë, përkatësisht ndryshimet 
në Kodin Penal, Kodin e ProcedurësPenale dhe Ligjin për Prokurorin e Shtetit.
 
Vlen të theksohet se KryeprokuroriLumezi dhe anëtarët e komisionit 
në fjalë, gjatë ditëve në vijimdo t’i vizitojnë të gjitha prokuroritë e Kosovës, 
ku dotë diskutojnë me eprorët e prokurorive lidhur me zbatimin e Strategjisë 
kundër korrupsionit.

AKTAKUZË PËR VEPRËN PENALE VRASJE NË TENTATIVË

Prizren, 11 tetor 2017 – Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i 
Krimeve të Rënda ka ngritur aktakuzë kundër të akuzuarve N.P. dhe L.K., për 
veprën penale të vrasjes në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 dhe 
31, të KP-së, ndërsa për të akuzuarin N.P., edhe për veprën penale mbajtja 
në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 
paragrafi 1 të KP-së.

Sipas aktakuzës, N.P. dhe L.K., më 11.01.2017, me dashje tentojnë të 
privojnë nga jeta të dëmtuarin I.K., i cili në ato momente ishte duke punuar 
në punëtorin e tij pranë shtëpisë së tij në Prizren, me qëllim që të mos 
dëshmoj si dëshmitarë në një proces gjyqësor.

I akuzuari Gj.P. i cili për momentin është në arrati dhe i akuzuari L.K. kanë  
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hyrë brenda dhe e kanë sulmuar të dëmtuarin I.K.. I akuzuari Gj.P e ka 
sulmuar me sopat në trup dhe krahë duke shkaktuar plagë, ndërsa i akuzuari 
L.K., ka nxjerrë armën e zjarrit – pistoletë dhe ka shtënë dy herë nga afërsia 
në drejtim të dëmtuarit, me ç’ rast i shkakton lëndime të rënda trupore. 

Ndërkaq, i akuzuari N.P., bënte roje në afërsi të vendit të ngjarjes dhe më 
pas që të tretë largohen nga vendi i ngjarjes. I akuzuari N.P. akuzohet edhe 
për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 
të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KP-së.

Me këto veprime në bashkëkryerje kryerje të akuzuarit kanë kryer veprën 
penale të vrasje në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28  dhe 31 të 
KP-së.

AKTAKUZË PËR VEPËR PENALE “KEQPËRDORIM I POZITËS 
APO AUTORITETIT ZYRTAR” “FALSIFIKIM I DOKUMENTEVE” 

“MASHTRIM” DHE “USHTRIM I NDIKIMIT”

Pejë, 11 tetor 2017 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve 
të Rënda, ka ngritur aktakuzën kundër të pandehurës S.T. për veprat penale 
“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 të 
KPRK-së, “Asgjësim apo fshehja materialit arkivor” nga neni 416 të KPRK-së 
dhe “Falsifikim i dokumentit zyrtar” nga neni 434 paragrafi 1 të KPRK-së.

Po ashtu, Prokuroria ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit F.T. për vepra 
penale “Mastrim” nga neni 335 paragrafi 2 të KPRK-së, “Ushtrim i ndikimit” 
nga neni 431 paragrafi 1 të KPRK-së, “Falsifikm i dokumenteve” nga neni 
398 paragrafi 2 të KPRK-së dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 
të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së dhe kundër 
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të pandehurit G.Sh. për vepër penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” nga neni 422 par. 1 të KPRK-së. 

Sipas aktakuzës e pandehura S.T. në Gjykatën Themelore në Pejë dega në 
Deçan, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për tjetrin përkatësisht 
për të pandehurin F.T. keqpërdor autoritetin zyrtar në atë mënyrë që, pasi 
e pandehura S.T. më 02.01.2017, e kishte caktuar paraburgimin për një të 
pandehur, derisa i pandehuri F.T. dhe G.Sh. takohen dhe ky i fundit duke 
shfrytëzuar detyrën zyrtare tejkalon kompetencat e tij dhe i jap shumën 
prej 1.900 euro të pandehurit F.T. për të ndikuar tek e pandehura S.T. e cila 
më pas më 10.01.2017 masën e paraburgimit e zëvendëson me masën e 
dorzanisë.
 
Gjithashtu, e pandehura S.T. deri më 13.01.2017 ka fshehur materialet 
arkivore të Gjykatës Themelore në Pejë dega në Deçan, ashtu që në shtëpinë 
e të njëjtës janë gjetur dosje origjinale të kësaj gjykate e të cilat e kishin 
vendin në arkivin e gjykatës. 

Gjithashtu e pandehura S.T. deri më 13.01.2017 në gjykatën e lartcekur i 
ka mundësuar të pandehurit F.T. përpilimin e dokumenteve dhe shkresave 
zyrtare ashtu që, i pandehuri F.T. duke shfrytëzuar pozitën e të pandehurës 
dhe me dijenin e saj përdor vulën dhe shkresat zyrtare në të cilat fut 
përmbajtje të rreme. 

Të lartcekurit me veprimet e tyre, kanë kryer veprat penale të përshkruara 
sikur më lartë, për çka prokurori i çështjes i ka propozuar Gjykatës që të 
njëjtit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprat penale të cilat 
i’u vihen në barë.
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AKTAKUZË PËR VEPRËN PENALE VRASJE NË TENTATIVË

Prizren, 12 tetor 2017 - Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për 
Krime të Rënda ka ngritur aktakuzë ndaj të akuzuarit L.R., për veprën penale 
të vrasjes në tentativë, nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KP-së, dhe veprës 
penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve nga 
neni 374 paragrafi 1 të KP-së.
 
Sipas aktakuzës L.R. më 01.09.2017 në Suharekë, në rrugën ,,Reqani”, pas 
një konflikti apo mosmarrëveshje me tani të dëmtuarin F.M., me dashje ka 
tentuar ta privoj nga jeta të dëmtuarin F.M., por si rezultat i reagimit të 
menjëhershëm të shokut të tyre A.M., i cili arrin t’ia kap dorën ku e kishte 
armën e zjarrit i akuzuari, përkundër asaj se nga arma e zjarrit shkrepë 2 
herë, fatmirësisht nuk arrin ta godas asnjëherë të dëmtuarin.
 
Me këto veprime L.R.  ka kryer veprën penale  të vrasjes në tentativë 
nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KP-së, dhe veprën penale mbajtja 
në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 
paragrafi 1 të KP-së.     

PROKURORIA SPECIALE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS KA 
NGRITUR AKTAKUZË KUNDËR 46 PERSONAVE PËR VEPRA 

PENALE QË NDËRLIDHEN ME KRIM TË ORGANIZUAR

Prishtinë, 12 Tetor 2017 – Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka 
ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës 
Themelore në Mitrovicë, kundër dyzetegjashtë (46) të pandehurve, për 
vepra penale: kundër ekonomisë dhe detyrës zyrtare që ndërlidhen me krim 
te organizuar si dhe për njërin nga te pandehurit vetëm ne drejtim te veprës 
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penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

Të akuzuarit janë: A.I. A.S. A.I. SH.I. L.B. A.R. R.S. G.T. Z.S. SH.S. B.R. I.B. B. B. 
M.Q. N.Z. N.Z. S.S. N.B. B. A. K.A. I.Z. A.I. D.K. A.H. A.RR. R.K. A.S. H.J. R.M. 
M.I. M.S. R.RR. L.K. A.RR. A.XH. A.K. F.K. V.T. M.B. R.B. R.K. E.K. R.M. H.R. Z.I. 
dhe XH.I. 

Për të cilët ekziston dyshimi i bazuar mirë në kod, se gjatë periudhës kohore 
nga muaji Janar 2015 deri me 22 Mars 2016 me dashje dhe me dijeni, e 
me qëllim që ky grup të kryejë vepra penale që janë të dënueshme me 
burgim, së paku katër (4) vite, aktivisht kanë marrë pjesë në veprimtarinë 
kriminale të grupit, duke vepruar me dashje direkte, si pjesë e grupit të 
organizuar dhe si bashkim i strukturuar, për të përfituar drejtpërsëdrejti apo 
tërthorazi çfarëdo dobie pasurore apo financiare, për veten apo tjetrin, në 
atë mënyrë që të njëjtit kanë arritur që në mënyrë shumë të sofistikuar të 
organizojnë tri skema të punës, apo më saktë: import të kundërligjshëm 
përmes mosdeklarimit apo deklarimit të pasaktë të mallrave të llojit cigare 
dhe kontrabandimit të tyre, kontrabandim të produkteve farmaceutike dhe 
stimulansave seksual.

Po ashtu, përmes shmangieve nga tatimet e brendshme, në bazë të së cilave 
kanë realizuar të ardhura të konsiderueshme, në mënyrë të kundërligjshme 
dhe atë gjatë periudhës kohore të përshkruar si më lartë, që rezultojnë me 
shmangie të përgjithshme doganore gjithsej në shumën prej 1,666,842.07 € 
dhe njëkohësisht duke iu shmangur obligimeve tatimore gjithsej në shumë 
prej 763,778.09  €, që rezultojnë me shmangie të përgjithshme doganore 
dhe tatimore gjithsej në shumën prej 2,430,620.16 e që njëkosishtë është 
përfitim i kundërligjshëm gjatë periudhës së aktivitetit kriminal të këtyre të 
pandehurve, të realizuar përmes zbatimit të tri (3) skemave të këtij grupi 
kriminal:
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Aktakuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë Speciale të 
Republikës së Kosovës, i cila i ka propozuar Gjykatës që pas administrimit të 
provave dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurit, për veprat 
penale që akuzohen, t’i shpallë fajtor dhe t’i gjykojë sipas ligjit.

NJOFTIM NGA KRYEPROKURORI I SHTETIT, ALEKSANDËR LUMEZI

Dje, më datë 18.10.2017, një lajm u dha nga Gjykata Themelore e Prishtinës, 
Departamenti i Krimeve të Rënda. Një ish zyrtar i lartë shtetëror, apo më 
saktë ish Rektori i Universitetit të Prishtinës u shpall fajtor dhe u dënua me 
një vit burgim me kusht për një periudhë verifikimi prej dy vitesh. Edhe më 
i rëndësishëm është fakti se në këtë rast sikur u thye miti i krijuar se të 
“fortit” janë të paprekshëm nga drejtësia. 
 
Prokurori i Shtetit dhe Gjykata Themelore në Prishtinë, e dëshmuan të 
kundërtën e një perceptimi të tillë, ngase të ballafaquar me argumente të 
shumta, gjykata vendosi që të pandehurit në fjalë të marrin dënimet për 
dëmet e shkaktuara në Universitetin e Prishtinës. Natyrisht se e kuptojmë 
që aktgjykimi në fjalë do të apelohet dhe vendoset përfundimisht nga 
Gjykata e Apelit.

Dhe lajmi për dënimin e ish Rektorit të Universitetit të Prishtinës duket se 
ka qenë “motivi” i këtij të fundit që dje të dalë me një shkresë me shumë 
pika, por me një emërues të përbashkët. Shkresa në fjalë përmban vetëm 
shpifje, gënjeshtra dhe pretendime tendencioze imagjinare, të drejtuara 
personalisht kundër meje. Nuk është e rastësishme që “reagimi” në fjalë ka 
ardhur vetëm disa orë pasi që i njëjti ka kuptuar se është dënuar me dënim 
me burg me kusht. 

Fillimisht vendosa ta injoroj një shpifje të tillë, të ulët. Por, megjithatë 
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vendosa të bëj këtë reagim për hir të transparencës dhe opinionit.

Dëshiroj me këtë rast, të siguroj opinionin vendor dhe ndërkombëtar se kam 
kryer provimin e jurisprudencës në mënyrën më të rregullt të mundshme 
dhe për këtë posedoj gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Për këtë, pos 
dokumentacionit, ende janë gjallë edhe profesorët, tek të cilët kam dhënë 
provimet në fjalë, si dhe kandidatët të cilët sot ushtrojnë pozita në sistemin 
gjyqësor dhe në avokatinë e Kosovës. 

Për më tepër, dëshiroj të përkujtoj opinionin, por edhe të gjithë 
faktorin tjetër vendor e ndërkombëtar, se në vitin 2010, gjatë procesit 
gjithëpërfshirës të riemërimit të prokurorëve dhe gjykatësve nga Komisioni 
i Pavarur Ndërkombëtar për emërimin e prokurorëve, ata kanë verifikuar 
gjithë dokumentacionin e paraqitur dhe ndër tjera, është verifikuar edhe 
certifikata që dëshmon dhënien e provimit të jurisprudencës. 

Duke qenë se shpifja e tillë është e sata herë e kryer nga i njëjti person, unë 
kam vendosur si në vijim:

-  Do ta autorizoj një avokat të ngrit padi për shpifje kundër Enver 
Hasanit dhe pres që padia e tillë të shqyrtohet nga gjykata sa më 
parë që është e mundur.

- Kurse kërkoj nga Prokuroria e EULEX-it që të hetojë në mënyrë 
të pavarur dhe urgjente pohimet e Enver Hasanit dhe më pas në 
varësi të gjetjeve të veprojnë. Nëse nuk verifikohen pohimet e tilla, 
pres që Enver Hasani të hetohet për veprën penale të lajmërimit të 
rrejshëm.

- Ndërsa, ftoj mediat që edhe ato të bëjnë hulumtimet e tyre në 
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mënyrë të pavarur dhe të paanshme, ngase një gjë e tillë është 
publike dhe ka dokumentacion, e shumë njerëz, të cilët janë 
dëshmitarë dhe mund të zbardhin pretendimet e shfaqura dhe ta 
informojnë opinionin mbi gjetjet e tyre.

- Dhe në fund, kërkoj që të gjitha veprimet të kryhen në një afat 
kohor optimal ngase secili qytetar i Republikës së Kosovës, meriton 
të informohet për të drejtën dhe të vërtetën në këtë rast, ndërsa 
kushdo që është përgjegjës për lajmërim të  rrejshëm apo për 
shpifje, të marrë përgjigjen e duhur nga gjykata. 

Më në fund, konsideroj se kjo deklaratë është vazhdim i një lufte të gjatë, 
të filluar nga ky person që në momentin e emërimit tim si Kryeprokuror 
i Shtetit, dhe përbën presion ndaj punës që bëjmë dhe paraqet po ashtu 
tentim për të penguar sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës dhe për të 
penguar progresin në luftimin e krimit që po bëhet nga Prokurori i Shtetit. 
Por, i njëjti dhe të gjithë ata të sojit të tij, duhet ta dinë dhe ta kuptojnë se ky 
tentim i tyre nuk do të ketë asnjë sukses, por do ta intensifikoj maksimalisht 
luftën kundër krimit e me fokus të posaçëm në luftimin e veprave penale 
korruptive.

Ju falënderoj për vëmendjen Tuaj! 

AKTAKUZË PËR VRASJE DHE POSEDIM TË 
PAAUTORIZUAR TË ARMËVE

Prizren, 20 tetor 2017 –  Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i 
Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të akuzuarit, H.S. për shkak 
të veprës penale, vrasje nga neni 178 i KP-së dhe mbajta në pronësi, në 
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kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 
1 i KP-së.

Sipas aktakuzës, H.S. më 07 korrik 2016, në Komunën e Dragashit, e ka 
privuar nga jeta personin tjetër, në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshjeje 
paraprake në mes të viktimës N.S., dhe të pandehurit lidhur me shfrytëzimin 
e ujit dhe derisa viktima N.S. hynë në automjetin e tij, i afrohet i pandehuri 
dhe me revolverin  “Sauer & Sohn” me numër serik U 00 146 me dashje 
shkrep njëherë në drejtim të viktimës, me ç’ rast e godet viktimën me një 
predhë në pjesën e përparme të qafës, nga e cila plagë viktima vdes në 
vendin e ngjarjes.

Me këto H.S. ka kryer veprën penale, të vrasjes nga neni 178 i KP-së 
dhe veprën penale, Mbajtja në pronësi, në kontroll ose në posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 i KP-së.

PROKURORI I SHTETIT NË MBROJTJE TË VOTËS

Prishtinë, 22 tetor 2017 –  Prokurori i Shtetit, ka bërë të gjitha përgatitjet 
e nevojshme për të realizuar mbrojtjen e votës në zgjedhjet lokale të 
Republikën e Kosovës të vitit 2017. 
 
Në bazë të kompetencave ligjore, Prokurori i Shtetit ka ndërmarrë veprimet 
e nevojshme ku ka caktuar një koordinator në nivel të shtetit dhe një 
zëvendës koordinator, si dhe shtatë koordinatorë për rajonet e Kosovës.
 
Prokurori i Shtetit, që nga ora shtatë e mëngjesit e ditës së sotme në 
tridhjetetetë komunat e Republikës së Kosovës, ka angazhuar 86 prokurorë 
të cilët do të përcjellin për së afërmi situatën gjatë procesit zgjedhor dhe 
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janë në gjendje gatishmërie që të reagojnë aty ku do të paraqiten pengesat 
në procesin zgjedhor.
 
Prokurori i Shtetit, me qëllim të parandalimit të çdo parregullsie që lidhet me 
të drejtën e votës, fton qytetarët, mediat dhe shoqërinë civile të Republikës 
së Kosovës, të bashkëpunojnë dhe raportojnë te Policia dhe Prokuroria.

NDALOHEN TRE PERSONA LIDHUR ME PROCESIN ZGJEDHOR

Prishtinë, 22 tetor 2017 – Prokurori i Shtetit, njofton opinionin publik që 
deri në ora 12 në tërë territorin e Republikës së Kosovës, janë raportuar dy 
raste me tre persona të ndaluar, lidhur me procesin zgjedhor që është duke 
u zhvilluar sot.
 
Dy persona janë ndaluar si të dyshuar për kryerje të veprës penale nga neni 
215, “Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin”, i Kodit Penal i 
Republikës së Kosovë. Ndërsa, një person është ndaluar me dyshimin për 
kryerje të veprës penale nga neni 220, “Asgjësimi i dokumenteve të votimit”, 
i Kodi Penal të Republikës së Kosovë.
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 Dy të ndaluarit e parë janë nga Komuna e Parteshit, ndërsa i ndaluari i tretë 
është nga Komuna e Mitrovicë së Jugut.
 
Prokurori i Shtetit në vazhdimësi do të njoftojë opinionin publik me të gjitha 
veprimet që do të ndërmerr lidhur me mbrojtjen e votës.
 

NDALOHEN PESË PERSONA LIDHUR ME PROCESIN ZGJEDHOR

Prishtinë, 22 tetor 2017 – Prokurori i Shtetit, njofton opinionin publik 
që deri në ora 19:00 në tërë territorin e Republikës së Kosovës, janë 
raportuar tri raste me pesëpersona të ndaluar, lidhur me procesin zgjedhor 
që është duke u zhvilluar sot. 
 
Dy persona janë ndaluar si të dyshuar për kryerje të veprës penale nga neni 
215, “Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin”, i Kodit Penal i 
Republikës së Kosovë. Ndërsa, një person është ndaluar me dyshimin për 
kryerje të veprës penale nga neni 220, “Asgjësimi i dokumenteve të votimit”, 
i Kodi Penal të Republikës së Kosovë.
 
Dy persona tjerë janë ndaluar si të dyshuar për kryerje të veprave penale 
nga neni 214, “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë Zgjedhjeve”, dhe neni 
216, paragrafi 1, nën paragrafi 1.2, “Keqpërdorimi i drejtës së votimit”  i 
Kodi Penal të Republikës së Kosovë.
 
Dy të ndaluarit e parë janë nga Komuna e Parteshit, i ndaluari i tretë është 
nga Komuna e Mitrovicë së Jugut, ndërsa dy të fundit nga Komuna e 
Mamushës.
 
Po ashtu, njoftomë opinionin se gjashtë personat e ndaluar në Mitrovicë 
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të Jugut, të dyshuar se kanë kryer veprën penale nga neni 220 “Asgjësimi i 
dokumenteve të votimit”i Kodi Penal të Republikës së Kosovë, me vendim 
tëprokurorit janë liruar në procedurë të rregullt.

AKTAKUZË PËR DHËNIE DHE MARRJE TË RYSHFETIT

Prizren, 24 tetor 2017 –  Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i 
Krimeve të Rënda ka ngritur aktakuzë kundër të akuzuarve H.A., dhe B.S., 
për shkak të veprave penale, marrja e ryshfetit, nga neni 428 paragrafi 1, 
të KP-ës dhe veprën penale dhënia e ryshfetit, nga neni 429 paragrafi 1, të 
KP-ës.

Sipas aktakuzës, H.A. më 29.09.2017,  në cilësinë e personit zyrtar - instruktor 
dhe pronar i një auto shkolle, me seli në Prizren, në mënyrë të drejtpërdrejtë 
pranon përfitim për vete që të mos veproj në pajtim me detyrën e tij zyrtare,  
ashtu që nga kandidati B.S. pranon treqind (300) euro, për të mundësuar 
dhënien e testit teorik për patentë shofer. H.A. me këto veprime ka kryer 
veprën penale “marrja e ryshfetit”, nga neni 428 paragrafi 1, të KP-ës.     
            
Ndërkaq, i akuzuari i dytë B.S. gjatë muajit gusht të vitit 2017, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë jep shumën prej 300 eurove personit zyrtar H.A., instruktor 
dhe pronar i auto shkollës, me seli në Prizren me qëllim të dhënies të testit 
teorik në Departamentin e patentë shoferëve. B.S. me këto veprime ka kryer 
veprën penale “dhënia e ryshfetit”, nga neni 429 paragrafi 1, të KP-ës.
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REAGIMI KUNDËR “BETIMI PËR DREJTËSI” DHE “KOHA NET”

Prishtinë, 25 tetor 2017 – Lidhur me lajmin e emetuar në ditarin e orës 
19:00 dhe 23:00, të datës 24 tetor 2017 në KTV, me titull “Provimi i 
Jurisprudencës i Lumezit i manipuluar”, kërkoj nga KTV që ta publikoj këtë 
komunikatë me qëllim të informimit objektiv dhe të drejtë të opinionit publik. 
 
Aleksandër Lumezi, provimin e jurisprudencës e ka dhënë para komisionit 
kompetent për dhënien e provimit të jurisprudencës të Kosovës me 
ç‘rast ka marrë edhe certifikatën për dhënien e këtij provimi më 25 prill 
1991 me numër të protokollit, 02 nr.152-1-217/90, datë 06.05.1991. 
 
Kjo certifikatë paraqet dokument zyrtar që shërben për të provuar faktin se 
provimin e jurisprudencës, Aleksander LUMEZI, e ka dhënë para komisionit 
kompetent dhe në kohën dhe vendin e cekur në këtë dokument. Certifikata 
është e pajisur me vulën adekuate dhe nënshkrimin e kryetarit të komisionit 
për dhënien e provimit në fjalë. Gjithashtu dhënia e provimit vërtetohet 
edhe nga libri origjinal për dhënien e provimit të jurisprudencës për vitet 
1986-1992, i cili gjendet në Ministrinë e Drejtësisë të Republikës së Kosovës. 
Ky prezumim i këtyre fakteve mund të rrëzohet vetëm me vendim të 
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formës së prerë të gjykatës kompetente dhe në asnjë mënyrë tjetër. 
 
Çdo kuazi, hulumtim i kujtdo qoftë nëpër arkiva me qëllime të ulëta, 
dashakeqëse dhe tendencioze të Enver Hasanit, dhe të përkrahësve të tij 
pikërisht në kohën kur ai u shpall zyrtarisht fajtor dhe u dënua nga Gjykata 
Themelore në Prishtinë për veprën penale të caktuar, të kryer në kohën e 
ushtrimit të detyrës së Rektorit të Universitetit të Prishtinës, duan vetëm 
ta largojnë vëmendjen nga fakti dhe turpi skandaloz i veprimit të tij të 
falsifikimit të kontratës për përkthimin e librave universitar. 
 
Përndryshe, është fakt notor se dosjen për dhënien e provimit të 
Jurisprudencës e ka përgatitur dhe dorëzuar në arkivë institucioni para të 
cilit kandidati e ka dhënë provimin, pa mundësinë e interferimit të kandidatit 
në fjalë, në këtë rast të Aleksander Lumezit.
 
Edhe vetë logjika e shëndosh tregon se interes për manipulimin me dosjen 
në arkiv qëndron, siç u tha, te personat të cilët duan të arrijnë qëllime të 
caktuara duke manipuluar opinionin publik.
 
Njëkohësisht konsideroj se me publikimin e kësaj komunikate, është 
ezauruar nga ana ime çdo debat tjetër rreth kësaj çështje.
 
Bashkëngjitur:

1. Kopja e origjinalit të kopertinës që mbahet në Ministrinë e Drejtësisë ku 
gjenden dokumentacioni origjinal për vitet 1986 – 1992 e ku shihet edhe 
emri i Aleksandër Lumezit dhe ku nuk ka asnjë ndërhyrje të asnjë lloji; 
2. Faqja e fotokopjuar e librit si më lartë dhe e cila gjenden tek Ministria 
e Drejtësisë;
3. Certifikata mbi dhënien e provimit të jurisprudencës, nr. 152-1-217/90 
e datës 06.05.1991.
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KA FILLUAR JAVA PËR TË DREJTAT E VIKTIMAVE TË KRIMIT

Prishtinë, 30 tetor 2017 – 
Ka filluar të mbahet java 
për të drejtat e viktimave të 
krimit, e organizuar nga Zyra 
e Kryeprokurorit të Shtetit, 
me temë ‘’Kompensimi 
i viktimave, e drejtë, 
satisfaksion dhe hap drejt 
rehabilitimit“.
 
Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, në fjalën hapëse të konferencës, 
ka thënë se të drejtat e viktimave të krimit janë të drejta të garantuara me 
Kushtetutë dhe me ligj në Republikën e Kosovës, të cilat hyjnë në kuadër të 
të drejtave themelore dhe si të tilla duhet mbrojtur nga shteti.

”Si kryeprokuror i Shtetit, siguroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës 
se do të ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme që viktimat e krimit të 
trajtohen me respekt dhe dinjitet, ashtu siç meritojnë. Për këte kemi krijuar 
infraskrukturën e nevojshme ligjore dhe humane, ashtu që viktimat e krimit 
të trajtohet sipas standarteve të larta për të drejtat e njeriut. Kompensimi 
i viktimave është obligim ligjor andaj institucionet e Republikës së Kosovës 
janë të përkushtuara që këtë obligim ta realizojnë këtë vit  përmes  
kompensimit të rasteve të para“, është shprehur kryeprokurori Lumezi, duke 
potencuar se java do të arrijë objektivat e caktuara dhe se numri i rasteve të 
kompensuara do të shtohet. 
 
Ndërkaq, Presidenti i Republikës së Kosvës, Hashim Thaçi, ka thënë se 
përkushtimi dhe respektimi i të drejtave të njeriut e sidomos kategorisë së 
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viktimave të krimit, duhet të jetë i përditshëm.

Presidenti Thaçi potencoi se e sheh shumë të rëndësishëm ligjin për 
kompensimin e viktimave të krimit. ”Institucionet e Republikës së Kosovës 
janë të orientuara në krijimin e kushteve në mbrojtjen  e viktimave të krimit”, 
u shpreh presidenti Thaçi, duke shtuar se në bazën e rekomandimeve për 
trajtimin e dinjitetshëm të viktimave të krimit, institucionet e vendit duhet 
të jenë të orientuara në krijimin e kushteve sa më të mira për këtë kategori 
të shoqërisë. ”Zotohemi se do të vazhdojmë angazhimin që Republika e 
Kosovës t’i mbrojë dhe avancojë të drejtat e njeriut në përgjithësi e po ashtu 
dhe viktimat e krimit”.

Ndërkaq, në fjalimin e tij para të pranishmëve, ministri i drejtësisë, Abelard 
Tahiri, pohoi se “në dekadën e fundit, institucionet tona i kanë dhënë 
mbështetje të veçantë kësaj kategorie dhe unë si ministër zotohem se do 
të punoj edhe më shumë për këtë kategori. E kemi lansuar programin e 
kompensimit të viktimave të krimit dhe si ministër i drejtësisë ju informoj 
se në shtator është trajtuar rasti i parë dhe do të kompensohet sipas 
legjislacionit në fuqi. Ju siguroj se rekomandimet e para të dala nga kjo 
konferencë do të merren për bazë“.
Në anën tjetër, ambasadori i SHBA-së në Kosovë, Greg Delawie, ka nënvizuar 
se  probleme të tilla ka edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por se 
duhet punuar shumë për t’i mënjanuar ato.

“Edhe në SHBA kemi të tilla probleme dhe na është dashur shumë punë për 
të trajtuar këto raste. Edhe këtu do të duhet që qeveria të japë përkrahje 
të veçantë për këto raste. Nuk arrihet drejtësia nëse nuk ka drejtësi për 
viktimat e krimit”, theksoi ai.
 
Ndërkaq Enver Peci, kryetar i Gjykatës Supreme, potencoi se “të gjitha forcat 
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e drejtësisë duhet të angazhohen në trajtimin e rasteve dhe të merren në 
konsideratë nevojat e viktimës. Ka nevojë për ngritjen e efikasitetit për këto 
raste dhe të avancohen të drejtat e viktimave”. 

Menaxheri i Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave të Krimit, Basri Kastrati 
sqaroi para të pranishmëve angazhimin e kësaj zyreje në ndihmë viktimave 
dhe theksoi nevojën e mbështetjes institucionale për këtë kategori.

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë, 31 tetor 2017 -Kryeprokurori i Shtetit z. Aleksander Lumezi  priti 
në një takim sot ambasadorin e Zvicrës në Kosovë  z. Jean – Hubert Lebet. 
Ambasadori theksoi rëndësinë e misionit  të Prokurorit të Shtetit për të 
ruajtur dhe zhvilluar  sundimin e ligjit në Kosovë dhe ndarjen e pushteteve. 
 
Ky mision nënkupton një luftë efikase kundër krimit të organizuar,korrupsionit, 
terrorizmit dhe veprave tjera penale të cilat duhet të udhëhiqen me forcë 
dhe vendosmëri, ambasadori shprehu përsëri besimin e tij se mbështetja e 
partnerëve ndërkombëtarë ne veçanti Zvicra do të vazhdojë në këtë drejtim.
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ME AKTIVITETE TË NDRYSHME PO SHËNOHET “JAVA PËR 
TË DREJTAT E VIKTIMAVE TË KRIMIT”

Prishtinë, 31 tetor 2017- Nëkuadër të aktiviteteve të shumta që po mbahen 
për të shënuar ”Javën për tëdrejtat e viktimave të krimit”, me moton: 
“Kompensimi i viktimave- e drejtë,satisfaksion dhe hap drejt rehabilitimit” 
është mbajtur konferencë dyditorenacionale. Konferenca ka filluar punimet 
ditën e djeshme dhe ka përfunduarsot.  Ndërsa në tri ditët në vijim do të 
kemi tryeza diskutimi në gjashtëregjionet e Kosovës, dhe do të debatohet 
nga akterët e sistemit të drejtësisëdhe mekanizmave koordinues në lidhje 
me të drejtat e viktimave dhe kompensimine tyre sipas ligjit. 
 
Nga punimet e konferencës, të cilat përfunduan sot janëidentifikuar një 
numër i çështjeve, për të cilat si shoqëri në përgjithësi dhenë veçanti si 
sistem i  drejtësisë duhettë punohet më shumë për ta arritur objektivin që 
viktimat të kenë qasje tëbarabartë dhe trajtimin e duhur  nëdrejtësi dhe 
që njëkohësisht të mundësohet kompensimi sipas ligjit që tani kafilluar të 
implementohet dhe ato të rimëkëmbën më lehtë nga vuajtjet e  përjetuara.
Rekomandimet konkrete të dala nga punimet dyditore tëkonferencës janë 
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si në vijim: 
•  Kompensimi i viktimave-Rekomandohet që në veçanti prokurorët 

dhe gjyqtarët me rastin e vendosjes sëkëtyre rasteve, të kenë kujdes 
të veçantë sidomos kur kemi të bëjmë me viktimatë krimeve të 
dhunshme të cilat janë paraparë me ligj të kompensohen  dhe të 
realizojnë të drejtat  e tyre.

•  Rastet  e ndryshme kur viktimandërron deklaratën  - Kërkohet 
qëpalët e përfshira në proces dhe institucionet e sundimit të ligjit e 
sidomosprokurori të mos arsyetohet me këtë se viktima ka ndërruar 
deklaratën por tëpunojnë maksimalisht që  të gjejnë provaqë kryesi 
të merr dënimin meritor.

•  Rritja e bashkëpunimit mes mbrojtësve të viktimave dhe 
prokurorëve  Edhe pse ka bashkëpunim, deri metani kjo më 
tutje duhet të forcohet bashkëpunimi i prokurorit dhe mbrojtësit 
eviktimave pasi kjo jo vetëm  që do tëlehtësonte procesin por 
nga ky bashkëpunim do të përfitonin të gjithë:viktimat, prokurori, 
mbrojtësi i viktimave, gjykata etj. 

•  Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës -  meritojnë trajtimin e 
duhur gjë qëderi tani se kanë pas nga institucionet shtetërore , 
rekomandohet që tani pasika filluar procesi të ketë përkushtim 
maksimal nga të gjithë akterët  dhe  që kësaj kategorie t’ia bëjë më 
të lehtë qasjen nësistemin e drejtësisë. 

•  Rimëkëmbje të plotë për viktimat- Përkundër sfidave të mëdha me 
tëcilat ballafaqohet sistemi ynë i drejtësisë Kosova prapëseprapë 
është në rrugëne drejtë për t’i ofruar  mbështetjen që e meritojnë 
viktimat.

 Duhet përkushtimedhe informim i duhur rreth implementimit 
të ligjit për kompensimin e viktimavedhe  të ju ofrohet qasje më 
e lehtë për tërealizuar këtë të drejtë .  Viktimave enë veçanti 
viktimave të dhunës në familje, abuzimeve seksuale dhe trafikimit 
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menjerëz,  duhet të iu sigurohetqëndrueshmëri dhe stabilitet 
për t’iu mundësuar pavarësi nga abuzuesit e tyredhe vazhdim të 
pavarur të jetesës.
   

“Java për tëdrejtat e viktimave të krimit”, e cila shënohet për të tetën  herë 
në vendin tonë, ka për qëllim respektimine viktimave të krimit dhe ngritjen e 
vetëdijes për të drejtat e tyre dhe ështëorganizuar nga Zyra e Kryeprokurorit 
të Shtetit.

NJOFTIM PËR MEDIA

Prishtinë, 1 nëntor 2017 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës,njofton opinionin se në bazë të raportimeve të mediave 
lidhur  me pohimin e disa qytetarëve nga lagja“Dardania” në Prishtinë, 
për keqtrajtimet nga ministri i bujqësisë, NenadRikalo gjatë luftës në 
Kosovë, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, kaautorizuar 
Policinë e Kosovës për grumbullimin e informatave të nevojshme. 
 
Në bazë tërezultatit të hetimit preliminar Prokuroria Speciale e Republikës 
së Kosovës,ka vlerësuar se nuk ka prova të mjaftueshme për ekzistimin e 
veprës penale përkrime lufte. Në rast paraqitjes eventuale të provave të reja 
prokuroria mund tëhapë një hetim të ri. 

KRYEPROKURORI LUMEZI VIZITON INSTITUCIONET E 
DREJTËSISË NË FRANCË

Prishtinë, 3 nëntor 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, është 
duke qëndruar për vizitë zyrtare në Francë, ku ka zhvilluar disa takime me 
personalitete të rëndësishme të institucioneve të Drejtësisë të Shtetit të Francës.
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Kryeprokurori Lumezi, është pritur në takime të ndara nga Prokurori i 
Republikës së Parisit, Francois Molins dhe Prokurorja e përgjithshme e 
Prokurorisë së Apelit në Paris, Catherine Champrenault.
 
Kryeprokurori Lumezi dhe Prokurori i Republikës të Parisit, Molins, gjatë 
takimit kanë diskutuar për strukturën organizative, kompetencat, rolin dhe 
funksionimin e kësaj Prokurorie, në veçanti për rastet e terrorizmit.
  
Gjithashtu, Lumezi dhe Molins kanë diskutuar  për rritjen dhe intensifikimin 
e bashkëpunimit në mes të Shtetit të Kosovës dhe asaj të Francës për të 
parandaluar dhe luftuar terrorizmin. 
 
Prokurori Molins, shprehu gatishmërinë që ti jap mbështetje të plotë 
Kryeprokurorit Lumezi, në ndërmarrjen e veprimeve për identifikimin dhe 
luftimin e veprave penale që ndërlidhen me terrorizmin, që kanë të bëjnë 
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edhe me bashkëpunimin juridik ndërkombëtar.
 
Kryeprokurori Lumezi me Prokuroren e Përgjithshme të Prokurorisë së Apelit 
të Parisit, Catherine Champrenault, kanë ndarë përvojat e dy institucioneve 
si dhe janë pajtuar që në të ardhmen të rrisim  bashkëpunimin edhe më 
tutje në mes Shtetit të Kosovës dhe asaj të Francës. 

KOMPENSIMI I VIKTIMAVE- E DREJTË, SATISFAKSION DHE 
HAP DREJT REHABILITIMIT

Prishtinë, 3 nëntor 2017- Në kuadër të aktiviteteve të shumta që janë 
mbajtur për të shënuar ”Javën për të drejtat e viktimave të krimit”, me 
moton: “Kompensimi i viktimave- e drejtë, satisfaksion dhe hap drejt 
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rehabilitimit”, janë mbajtur tryeza diskutimi nëpër të gjitha prokuroritë 
themelore të Republikës së Kosovës, ku është debatuar nga akterët e 
sistemit të drejtësisë dhe mekanizmave koordinues në lidhje me të drejtat e 
viktimave dhe kompensimin e tyre sipas ligjit. 
 
Nga takimet e mbajtura nëpër prokuroritë e Kosovës, të cilat përfunduan 
sot është diskutuar për temat: kompensimi i viktimave, rastet e ndryshme 
kur viktima ndërron deklaratën, rritja e bashkëpunimit mes mbrojtësve të 
viktimave dhe prokurorëve, viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës si dhe 
për rimëkëmbje të plotë për viktimat. 

Po ashtu, në këto tryeza është diskutuar edhe për një numër të çështjeve, 
për të cilat si shoqëri në përgjithësi dhe në veçanti si sistem i  drejtësisë 
duhet të punohet më shumë për ta arritur objektivin që viktimat të kenë 
qasje të barabartë dhe trajtimin e duhur  në drejtësi dhe që njëkohësisht të 
mundësohet kompensimi sipas ligjit që tani ka filluar të implementohet dhe 
ato të rimëkëmbën më lehtë nga vuajtjet e  përjetuara.
  
“Java për të drejtat e viktimave të krimit”, e cila shënohet për të tetën  
herë në vendin tonë, ka për qëllim respektimin e viktimave të krimit dhe 
ngritjen e vetëdijes për të drejtat e tyre dhe është organizuar nga Zyra e 
Kryeprokurorit të Shtetit.

Në tryezën e fundit të organizuar në Prizren, kryesuesi i grupit punues për 
organizimin e javës së viktimave Basri Kastrati, në emër të kryeprokurorit të 
shtetit e shpalli të mbyllur “javën për të drejtat e viktimave të krimit” si dhe 
falënderoj të gjithë akterët për kontributin e tyre në mbrojtje të viktimave 
të krimit.
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KRYEPROKURORI LUMEZI PËRFUNDOI VIZITËN NË 
INSTITUCIONET E LARTA SHTETËRORE TË DREJTËSISË NË FRANCË

Prishtinë, 5 nëntor 2017 - Në kuadër të vizitës në institucionet më të 
larta të drejtësisë në Francë, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, 
ka takuar Prokurorin e Republikës së Parisit, Francois Molins, drejtorin e 
Çështjeve kriminale dhe faljes në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, Rémy 
Heitz, dhe zëvendës-drejtoreshën e cështjeve penale në kuadër të kësaj 
ministrie, Caroline Nisand, ku kanë diskutuar për strukturën organizative, 
kompetencat, rolin dhe funksionimin e kësaj drejtorie.
 
Kryeprokurori Lumezi dhe Heitz, gjatë takimit të realizuar, janë pajtuar që 
në të ardhmen të kenë bashkëpunim juridik, ndërkombëtarë, në trajtimin 
e rasteve të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.Gjithashtu, 
Kryeprokurori Lumezi është takuar edhe me Prokurorin e Republikës së 
Parisit, Francois Molins, ku kanë biseduar për burimet dhe financat e këtyre 
grupeve si dhe për trajtimin dhe ndjekjen e personave të kthyer nga vatrat 
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e luftës, me theks të vecantë duke rrezikuar paqen dhe sigurinë në botë, ku 
në këtë rast Prokurori i Republikës së Parisit, Molins i dha një mbështetje të 
plotë Kryeprokurorit Lumezi, në ndërmarrjen e verprimeve për identifikimin 
dhe luftimin e veprave penale që ndërlidhen me terrorizmin.
 
Po ashtu, Kryeprokurori Lumezi u takua edhe me Drejtoreshën e zyrës të 
krimeve financiare në nivel të Francës, me të cilën kanë diskutuar për sfidat, 
luftën kundër korrupsionit dhe krimeve financiare në përgjigthësi si dhe për 
zbatimin e hetimeve në zbulimin e veprave penale të krimeve financiare.

AKTAKUZË PËR VEPËR PENALE 
“KEQPËRDORIM I POZITËS APO AUTORITETIT ZYRTAR”

Pejë, 10 nëntor 2017 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i 
Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit H.K. për vepër 
penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, i pandehuri H.K. prej datës 14.07.2016 e në vazhdimësi 
deri më 18.10.2016, në Pejë, duke shfrytëzuar detyrën zyrtare, si person 
përgjegjës për komunitete në Komunën e Pejës, me qëllim të përfitimit të 
dobisë pasurore për vete tejkalon autorizimet ligjore. 

H.K. përmes disa programeve kompjuterike është futur në fjalëkalimet e 
zyrtarit për komunitete dhe asaj për tatim në pronë dhe nga sistemet e tyre 
kompjuterike ka arritur që të shlyej obligimet tatimore të disa tatimpaguesve, 
duke përfituar për vete në mënyrë të kundërligjshme. Po ashtu buxhetit të 
Komunës së Pejës i ka shkaktuar dëme në shumën prej 30.000€.

I pandehuri H.K. me veprimet e tij duke shfrytëzuar detyrën zyrtare, ka kryer 
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veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 
të KPRK-së.

Prokurori i shtetit me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar gjykatës, 
që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit për veprën penale e 
cila i vihet në bar.

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë, 14 nëntor 2017 - Prokuroria Themelore në Prishtinë, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka përfunduar procesin e grumbullimit 
të të gjitha informacioneve dhe fakteve të nevojshme që kanë të bëjnë me 
pretendimet e ish rektorit të Universitetit të Prishtinës, Enver Hasani, se 
dosja e provimit të jurisprudencës e Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, është e falsifikuar.
 
Hetimin e këtij rasti e ka bërë një prokuror vendor nën monitorimin e 
vazhdueshëm të një prokurori të EULEX-it.
 
Pas analizimit të hollësishëm të të gjitha informacioneve dhe provave të 
grumbulluara, si dhe deklaratave të siguruara nga të gjithë personat zyrtarë, 
të cilët në fillim të viteve nëntëdhjetë ishin përgjegjës për administrimin e 
procesit të paraqitjes dhe regjistrimit të provimit të jurisprudencës, si dhe të 
lëshimit të certifikatave për dhënien e këtij provimi, Prokuroria Themelore 
ka nxjerrë përfundimin se pretendimet e z. Hasani nuk janë të vërteta, ngase 
nuk janë të bazuara në fakte dhe nuk përputhen me provat e grumbulluara. 
 
Gjetjet përfundimtare të hetimit zyrtar lidhur me këtë rast janë:
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(1) dosja e z. Lumezi për provimin e jurisprudencës është konform 
dispozitave dhe procedurave të atëhershme për administrimin e këtij 
provimi; 
 
(2) z. Lumezi në mënyrë të pakontestueshme e ka dhënë provimin e 
jurisprudencës;
 
(3) gabimet administrative-teknike në regjistrat zyrtarë si dhe mënyrat 
e atëhershme manuale e jo të përsosura për korrigjimin e tyre, siç ishte 
përdorimi i llakut të bardhë për korrigjimet në tekst, ishin rezultat i 
menaxhimit të mangët të regjistrave zyrtar nga shërbyesit e atëhershëm 
civil, që ishin përgjegjës për mirëmbajtjen e librave të provimit të 
jurisprudencës, dhe këto gabime nuk mund t’iu atribuohen kandidatëve 
për provim, siç këtë e kanë bërë z. Hasani dhe disa media që i kanë 
besuar atij.

 
Në bazë të provave të grumbulluara dhe gjetjeve të hetimit, Prokuroria 
Themelore ka konstatuar se jo vetëm pretendimet e ngritura fillimisht nga 
z. Hasani, por më vonë edhe nga disa media, janë tërësisht të pabazuara, 
të paqëndrueshme dhe të pambështetura në asnjë provë relevante. Si 
rrjedhojë, analizimi i detajuar i provave në këtë rast përjashton mundësinë 
e ekzistimit të ndonjë vepre penale që është e inkriminuar me Kodin Penal 
të Republikës së Kosovës. Për këto prova dhe analizën e çdo detaji të tyre, që 
janë kryer nga prokuroria, nën monitorimin e prokurorit të EULEX-it, mediat 
dhe publiku mund të informohen më hollësisht nga aktvendimi mbi hedhjen 
nga prokurori i rastit si dhe dokumentacioni tjetër relevant në shtojcën e 
këtij dokumenti.
 
Në fund, Prokuroria Themelore ka konstatuar se mënyra dhe koha të cilat z. 
Hasani i ka zgjedhur për të ngritur pretendimet e veta dhe më pas, mënyra në 
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të cilën këto pretendime janë eksploatuar nga disa media përderisa hetimi 
ishte në zhvillim e sipër, mënyrë kjo që i përngjan një fushate dhe presioni 
të orkestruar për të ushtruar ndikim mbi prokurorin e rastit, por edhe mbi të 
gjithë sistemin prokurorial, tregojnë se këto pretendime qëllimisht synonin 
nxjerrjen e rezultatit të pavërtetë dhe skajshmërisht të shtrembëruar.

ALEKSANDËR LUMEZI E CLAUDIO PALLA VIZITUAN 
PROKURORINË E MITROVICËS

17 nëntor 2017

Prishtinë, 17 nëntor, 2017- Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, së 
bashku me Kryeprokurorin e EULEX-it Claudio Palla, vizituan sot Prokurorinë 
Themelore të Mitrovicës.
 
Gjatë kësaj vizite Kryeprokurori Lumezi dhe Kryeprokurori Palla, janë takuar 
me kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore të Mitrovicës, Shyqri Syla, 
me prokurorët e rinj serb të cilët janë integruar në sistemin prokurorial të 
Kosovës, si dhe me prokurorët shqiptarë që janë pjesë e sistemit prokurorial.
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Kryeprokurori Lumezi, gjatë këtij takimi ka biseduar me prokurorët e kësaj 
prokurorie për kushtet e punës pas vendosjes në objektin e ri, si dhe për 
mundësit më të mëdha në realizimin e objektivave të Prokurorit të shtetit, 
duke qenë më efikas në punën e tyre.
 
Lumezi ka thënë se prokurorët duhet të angazhohen në luftimin e dukurive 
negative, me theks të veçantë në luftimin e krimit dhe korrupsionit, si 
dhe ka kërkuar nga prokurorët serb të cilët janë integruar së fundmi në 
sistemin prokurorial, të fokusohen në punët dhe obligimet që dalin nga 
funksioni i prokurorit, duke dhënë kontributin tyre në ketë drejtim. Po 
ashtu, ka kërkuar nga ta që të ndërtojnë raportet kolegjiale sa më të mira 
dhe ndërnjerëzore, duke iu garantuar prokurorëve mbështetjen e tij dhe të 
sistemit prokurorial.
 
Ndërkaq, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Mitrovicës, Shyqri 
Syla, është i kënaqur me vendosjen e prokurorisë ne objektin e ri, si 
dhe me ardhjen e prokurorëve të rinj serb. “Për të gjithë ne ardhja e 
prokurorëve të rinj ka qenë e mirëseardhur, si dhe janë mirëpritur nga 
gjithë ne në mënyrën më të mirë të mundshme.â€©Çdo ditë e më shumë 
po dëshmohet se ne jemi të gatshëm për bashkëpunim”, është shprehur 
kryeprokurori Syla.
 
Ndërkaq, Kryeprokurori i EULEX-it, Claudio Palla, ka deklaruar se beson tek 
prokurorët e kësaj Prokurorie që do t’ia dalin në punët dhe obligimet e tyre. 
“Unë kam konsideruar se është shumë me rendësi për t’iu takuar juve së 
bashku me kryeprokurorin e shtetit, Aleksandër Lumezi, që t’iu sigurojmë 
mbështetjen institucionit të Prokurorit të Shtetit dhe misionit të bashkimit 
evropian EULE”, ka thënë kryeprokuror Palla, i cili ka theksuar se kemi pritur 
shumë që të vinë këto ditë dhe ja që tani jemi këtu së bashku dhe tani po 
kryejmë punët tona.



BULETIN MUJOR
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit

TETOR - DHJETOR 2017

Faqe / 36

PROKURORI I SHTETIT NË MBROJTJE TË VOTËS

Prishtinë, 19 nëntor 2017 -Në bazë të kompetencave ligjore, Prokurori i 
Shtetit ka ndërmarrë veprimet e nevojshme, ka caktuar një koordinator në 
nivel të shtetit dhe një zëvendës koordinator, si dhe shtatë koordinatorë për 
rajonet e Kosovës.
Prokurori i Shtetit, që nga ora shtatë e mëngjesit e ditës së sotme në 
nëntëmbëdhjetë komunat e Republikës së Kosovës, ka angazhuar 55 
prokurorë, të cilët do të përcjellin për së afërmi situatën gjatë procesit 
zgjedhor dhe janë në gjendje gatishmërie që të reagojnë aty ku do të 
paraqiten pengesat në procesin zgjedhor.
Prokurori i Shtetit, me qëllim të parandalimit të çdo parregullsie që lidhet me 
të drejtën e votës, fton qytetarët, mediat dhe shoqërinë civile të Republikës 
së Kosovës, të bashkëpunojnë dhe raportojnë te Policia dhe Prokuroria.

VETËM NJË PERSON I DYSHUAR GJATË TËRË PROCESIT ZGJEDHOR

Prishtinë, 19 nëntor 2017 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik që 
deri në ora 20:30, në tërë territorin e Republikës së Kosovës janë raportuar 
23 raste lidhur me procesin zgjedhor që është zhvilluar sot.
 
Pas marrjes së informatave dhe pas verifikimit të tyre nga prokurorët në tërë 
territorin e Republikës së Kosovës, rezulton se nga 23 raste të raportuara, 
janë intervistuar 7 persona, 6 prej tyre janë liruar pasi që nuk ka pasur 
elemente të ndonjë vepre penale që lidhen me procesin zgjedhor.
 
Ndërsa, ndaj një personi është iniciuar procedurë penale në drejtim të 
veprës penale “Pengim i procesit zgjedhor”, sipas nenit 217, paragrafi 1 i 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës.Prokurori i Shtetit do të vazhdojë të 
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përcjellë situatën deri në përfundim të procesit zgjedhor si dhe për çdo rast 
do të njoftojë opinionin.
 
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.

KRYEPROKURORI LUMEZI MERR MBËSHTETJE NGA 
KRYEPROKURORI KAROLINËS, ROBERT J. HIGDON, JR

Prishtinë, 21 nëntor 2017- Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka 
pritur sot në një takim miqësor, Kryeprokurorin e Shtetit nga Karolina e 
Veriut, Robert J. Higdon, Jr, të cilin e ka uruar me rastin emërimit të tij si 
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Kryeprokurori i Shtetit të Karolinës nga Presidenti Trump dhe të konfirmimit 
nga Senati Amerikan në shtator të këtij viti.

Kryeprokurori Lumezi e ka njoftuar kryeprokurorin Higdon, me punën dhe 
të arriturat e Prokurorit të Shtetit dhe të sistemit prokurorial, e në veçanti 
me të arriturat e këtij Institucioni në luftën kundër krimit të organizuar, 
korrupsionit dhe terrorizmit si dhe ka thënë se sfidë kryesore e institucionit 
që e udhëheq, mbetet luftimi i dukurive të këqija si, luftimi i korrupsionit, 
krimit të organizuar, krimeve ekonomike, terrorizmit dhe krimet e luftës.

Po ashtu, gjatë këtij Lumezi e Higdon kanë biseduar për vazhdimin e  
bashkëpunimit në mes Prokurorit të Shtetit dhe shtetit të Karolinës, në 
fushën e hetimit të krimit financiar, luftën kundër krimit transnacional, si 
dhe për rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar në fusha të ndryshme me 
autoritetet e shtetit të Kalifornisë.

Ndërkaq, Kryeprokurori Higdon, duke vlerësuar punën që është duke e bërë 
Prokurori i Shtetit ka ofruar mbështetjen dhe ka shprehur gatishmërinë e 
tij dhe të vendit të tij, për ta ndihmuar Prokurorin e Shtetit dhe sistemin 
prokurorial të Kosovës me qëllim të rritjes së efikasitetit të këtij sistemi. 

Kryeprokurori Lumezi e ka falënderuar kryeprokurorin Higdon për 
mbështetjen e vazhdueshme që po i jep vendi i tij sistemit prokurorial të 
Kosovës.

AKTAKUZË PËR VEPRËN PENALE “KEQPËRDORIMI I 
POZITËS APO AUTORITETIT ZYRTAR”

Prizren, 21 nëntor 2017- Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur 
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aktakuzë ndaj të akuzuarit I.B., për shkak të veprës penale “keqpërdorimi i 
pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 
2 nën paragrafin 2.4 të KP-ës.
 
Sipas aktakuzës, i akuzuari I.B., në periudhën kohore gusht 2015 deri në 
dhjetor të vitit 2016, në cilësinë e  drejtorit të Administratës Publike pranë 
Komunës së Prizrenit, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i 
ka tejkaluar kompetencat e tij  zyrtare duke keqpërdorë pasurinë publike 
me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për persona tjerë juridik, në 
atë mënyrë që pa ndonjë procedurë të tenderimit ka lidhur kontrata për 
emetimin e spoteve reklamues në lidhje me aplikimet online për nevojat e 
Komunës së Prizrenit, gjegjësisht të Drejtorisë së Administratës Publike, ku 
janë paguar shuma të të hollave prej 37.450,00 euro, 25.650,00 euro dhe 
shuma prej 9.800,00 euro. 
 
Me këto veprime i akuzuari I.B. ka kryer veprën penale keqpërdorimi i 
pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 
2 nën paragrafin 2.4 të KP-ës.

AKTAKUZË VEPRAT PENALE “VRASJES NË TENTATIVË” 
DHE “MBAJTJA NË PRONËSI, KONTROLL, POSEDIM TË 

PAAUTORIZUAR TË ARMËVE”

Prizren, 30 nëntor 2017-  Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti 
për Krime të Rënda ka ngritur aktakuzë kundër personit I.M., pasi që ka  
kryer veprën penale “vrasje në tentativë” nga neni 178 lidhur me nenin 
28 të KP-së, dhe veprën penale “mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të 
paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të KP-së. 
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Sipas aktakuzës i akuzuari më 08.11.2017  në lagjen Arbana në rrugën 
,,Beteja e Pashtrikut”, I.M. pas një mosmarrëveshje paraprake lidhur me një 
çështje pronësore të pazgjidhur, me dashje ka tentuar ta privon nga jeta 
të dëmtuarin A.A., në atë mënyrë që me armë të zjarrit-pistoletë nga një 
distancë prej 1-1.5 metër ka shtënë në drejtim të dëmtuarit në pjesën e 
stomakut duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore.
 
Me këto veprime I.M. ka  kryer veprën penale “vrasje në tentativë” nga neni 
178 lidhur me nenin 28 të KP-së, dhe veprën penale “mbajtja në pronësi, 
kontroll, posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të 
KP-së.

AMBASADORJA WILLEMS NË MBËSHTETJE TË 
KRYEPROKURORIT LUMEZI
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Prishtinë, 7 dhjetor 2017- Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka 
pritur sot në takim, ambasadoren e Holandës në Prishtinë, Gerrie Willems.  
 
Gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi, e njoftoi ambasadoren Willems 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 për t’u përballuar me sfidat që i ka sistemi prokurorial.  
 
Lumezi e Willems, kanë diskutuar për sundimin e ligjit si dhe për veprimet të 
cilat ka ndërmarrë Prokurori i Shtetit, në përmbushjen e kriterit të dytë për 
liberalizimin e vizave. Gjithashtu, ata kanë diskutuar për projektin të cilin 
është duke e mbështetur ambasada e Holandës, për forcimin e integritetit 
të bartësve të funksioneve gjyqësore dhe prokuroriale, ku është theksuar se 
përpos njohjes së limiteve ligjore dhe profesionalizmit është i rëndësishëm 
integriteti dhe sjelljet e prokurorëve dhe gjyqtarëve në përputhje me kodin 
e etikës, gjë e cila vlen për të rritur besueshmërinë në sistemin prokurorial. 
 
Po ashtu, Lumezi e Willems, kanë diskutuar për luftën kundër korrupsionit, 
për të cilën kryeprokurori Lumezi ka theksuar se është një element shumë i 
rëndësishëm drejt rrugës për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, si 
dhe ka theksuar sfidë kryesore e institucionit që e udhëheq, mbetet luftimi 
i dukurive të këqija si, luftimi i korrupsionit, krimit të organizuar, krimeve 
ekonomike, terrorizmit dhe krimet e luftës, duke theksuar se pavarësisht 
vështirësive institucionet e drejtësisë duhet t’i tejkalojnë të gjitha këto, 
që të arrin rezultate më të mira në hetimin dhe ndëshkimin e krimit. 
 
Ndërkaq, ambasadorja holandeze Willems, ka premtuar që shteti i 
Holandës do ta ndihmoj sistemin prokurorial, si dhe i ka dhënë mbështetje 
kryeprokurorit Lumezi, për punën dhe angazhimin e tij në drejtim të forcimit 
të sundimit të Ligjit në Kosovë.



BULETIN MUJOR
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit

TETOR - DHJETOR 2017

Faqe / 42

Kryeprokurori Lumezi, ka falënderuar ambasadoren e Holandës Gerrie 
Willems për mbështetjen e vazhdueshme që po i jep sistemit prokurorial 
të Kosovës.

FJALIMI I PROKURORES DRITA HAJDARI:”EKSUMIMI DHE 
IDENTIFIKIMI I MBETJEVE MORTORE TË PERSONAVE TË 

ZHDUKUR NË TERRITORIN E ISH - JUGOSLLAVISË”

Të nderuar familjarë të personave të zhdukur ,
Të nderuar të pranishëm ,
Zonja dhe zotërinj ,
 
Jemi mbledhur në këtë Konferencë të bëjmë përpjekje për zgjidhje të një 
çështjeje shumë të ndjeshme siç është çështja e personave të zhdukur e cila 



BULETIN MUJOR
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit

TETOR - DHJETOR 2017

Faqe / 43

mbanë peng mijëra familje, anëtarët e të cilëve janë në këtë listë që përfshinë 
mbi 1560 persona të të gjitha nacionaliteteve, gjinive dhe moshave, ndaj të 
cilëve kemi detyrim ligjor dhe moral . 
Është detyrim ligjor dhe e drejtë elementare e njeriut që familjarët të 
informohen për fatin e anëtarëve të familjeve që kanë persona të zhdukur. 
Pas nënshkrimit të marrëveshjes për përfundimin e luftës, palët ndërluftuese 
është dashur të tregojnë se ku janë personat e zhdukur, por se nuk e kanë 
bërë këtë shkaku se ka munguar vullneti politik dhe se ndërkombëtarët 
nuk e kanë bërë presionin e duhur te palët e përfshira në luftë . 
Prokurorët e Prokurorisë Speciale e Republikës së Kosovës janë kyçur 
vonë në këtë proces për faktin se çështja e personave të zhdukur ka qenë 
kompetencë ekskluzive e UNMIK-ut, ku pastaj në vitin 2008 kanë kaluar në 
kompetencën e EULEX-i. Nga fillimi i procesit të transferimit të rasteve nga 
misioni i EULEX-it tek prokuroria vendore, respektivisht Prokuroria Speciale 
e Kosovës, nga viti 2015 deri tash, prokurorët vendor kanë lëshuar gjithsej 
56 Urdhra për zhvarrosje . Me pranimin e informacioneve për ekzistencën e 
mundshme të mbetjeve mortore prokurorët vendor nuk presin asnjë ditë: 
menjëherë lëshojnë Urdhër për zhvarrosje dhe ekzaminim të mbetjeve 
mortore. Shumë herë prokurorët marrin pjesë në zhvarrosje. Pas përfundimit 
të zhvarrosjes mbetjet mortore dërgohen në Institutin për Mjekësi Ligjore 
ku bëhet identifikimi dhe ekzaminimi i tyre.
Si burime të informatave në hetimin e rasteve për personat e zhdukur kemi 
bashkëpunim shumë të mirë me organizatat e besueshme që kanë punuar 
një kohë të gjatë në këtë fushë siç janë: Komisioni Qeveritar për të pagjeturit, 
Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Fondi për të Drejtën 
Humanitare. Kontribut të jashtëzakonshëm në këtë drejtim kanë dhënë dhe 
po japin Shoqatat e Familjarëve të Personave të Zhdukur dhe Instituti për 
Mjekësi Ligjore, që drejtohet nga eksperti i çmuar Prof. Dr. Arsim Gërxhaliu. 
Fakti më inkurajues është bashkëpunimi i Shoqatave të Familjarëve të Personave 
të Zhdukur, të Kosovës dhe Serbisë, që një kohë të gjatë, duke i thyer të gjitha 
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paragjykime të mundshme, bëjnë përpjekje që, si kategori më e prekur nga kjo 
tragjedi, të japin kontribut konkret për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.  
Është krijuar një infrastrukturë njerëzore dhe institucionale që të merret 
me këtë çështje dhe ka lëvizje pozitive dhe rezultate konkrete mirëpo 
numri i të zhdukurve në Kosovë është ende i madh dhe paraqet shqetësim 
të vazhdueshëm për familjarët që me të drejtë kërkojnë të informohen për 
fatin e më të dashurve të tyre.

Të nderuar të pranishëm,
Si prokurore e shtetit pranë Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës 
që merrem me rastet e krimeve të luftës, angazhohem për zbardhjen e 
rastit të personave që konsiderohen si të zhdukur pavarësisht përkatësisë 
së tyre etnike, fetare, moshore , gjinore , statusit shoqëror , bindjeve 
politike etj. sikur që bëjë përpjekje maksimale që ata që kanë përgjegjësi 
për planifikimin, zbatimin apo mosparandalimin e krimeve të luftës të 
nxirren para organeve të drejtësisë, gjithashtu pa bërë dallime në baza 
etnike , fetare , moshore , gjinore , statusit shoqëror , bindjeve politike 
etj. Si prokurore, në radhë të parë kërkoj drejtësi dhe satisfakcion për 
viktimat e luftës, duke kontribuar në dokumentimin e fajësisë për ata që i 
kryen këto krime të tmerrshme. Parimi i drejtësisë në një shtet ligjor është 
ndarja e drejtësisë në bazë të provave e jo në bazë të përkatësisë etnike.  
Para neve është edhe një sfidë me të cilën domosdoshmërisht do të përballemi 
nëse duam të sigurojmë drejtësi për viktimat dhe përgjegjësi për kriminelët 
e ajo sfidë është Ballafaqimi me të Kaluarën. Pa e sqaruar të kaluarën do 
ta kemi një të tashme të paqëndrueshme dhe do ta kemi të pamundur ta 
ndërtojmë një të ardhme të pranuar nga të gjithë, ku nuk do të ketë fitues 
apo humbës. Kjo është domosdoshmëri dhe detyrim ndaj familjeve të 
personave të zhdukur . Ky detyrim bazohet në disa parime të drejtësisë: 
E drejta për të ditur apo e drejta për t’u informuar shprehimisht kërkon që 
të sigurohen informatat për personat e zhdukur .
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E drejta për drejtësi kërkon përgjegjësi konkrete për ata që iu dëshmohet 
fajësia për shkelje të Ligjit për të Drejtën Humanitare e këtu në mënyrë 
eksplicite përfshihen personat e zhdukur.
E drejta për reparacione nënkupton reparacione simbolike për viktimat dhe 
familjarët të tyre, si pasojë e shkeljeve të ligjeve të luftës.
Si prokurore pranë Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës jam e 
përkushtuar që të zbardhen të gjitha rastet mirëpo, është shumë vështirë 
të arrihen rezultate të pritura pa një bashkëpunim reciprok dhe të sinqertë 
me të gjitha prokuroritë dhe institucionet që merren me këtë çështje 
të shteteve të rajonit që kanë qenë të përfshira në luftërat pas së cilave, 
çështja e të zhdukurve ka mbetur si çështje më e pa trajtuar dhe se e tërë 
barra për ndriçimin e fatit të personave të zhdukur ka rënë mbi familjet e 
tyre, shoqatat e familjarëve të zhdukur dhe organizatat e specializuara që 
merren me çështjen e të drejtave të njeriut, e që nuk mjafton të sigurohet 
drejtësi për viktimat dhe përgjegjësi për kriminelët e luftës. 
Vetëm zbatimi i drejtë i ligjit siguron drejtësi për viktimat dhe përgjegjësi 
për kriminelët . 
Republika e Serbisë ka pasur mundësi ta krijoj një gjykatë për krime lufte, 
kurse neve në Kosovë na është mohuar kjo e drejtë. Pas përfundimit të 
luftës në Kosovë neve na është thënë se për raste të krimeve të luftës në 
Kosovë janë gjykatat e UNMIK-ut dhe EULEX-it kurse për ato më të rënda 
është Tribunali Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë për Krime Lufte në Hagë. 
Rezultatet i dimë të gjithë. Mbi 1560 persona ende evidentohen si të zhdukur. 
Me pranimin e përgjegjësive për raste të krimeve të luftës, nga ne prokurorë 
vendorë kërkohet para së gjithash një përgjegjësi njerëzore si dhe kemi 
detyrim ligjor t’i ndjekim këto raste, deri në zbardhjen e plotë të tyre.  
Rezultate të kënaqshme në zbardhjen e fatit e të zhdukurve mund 
të arrihen vetëm me bashkëpunimin e palëve ndërluftuese, ndërsa 
mosbashkëpunimi vetëm do ta vazhdojë ankthin e familjarëve të cilët nuk 
e kanë asnjë minutë të qetë deri sa nuk zbardhet fati i të dashurve të tyre.  
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Përkundër dëshirës dhe përkushtimit profesional që të nxirren para drejtësisë 
përgjegjësit e krimeve të luftës, në mesin e të cilëve është edhe zhdukja e 
personave që janë në një listë të gjatë e të zhdukurve, është vështirë që të 
zgjidhen të gjitha këto raste, aq më parë që me kalimin e kohës mund të 
zbehet gatishmëria dhe vullneti për zgjidhje të këtyre rasteve . Mirëpo, të 
gjithë e kemi të qartë se krimet e luftës nuk vjetërsohen dhe se kurrë nuk do të 
ketë amnisti për ata që kryen këto krime makabre. Statistikat ndërkombëtare 
na tregojnë se , duke filluar nga luftërat ballkanike, lufta e parë dhe e dytë 
botërore , luftërat në Amerikën jugore, në Afrikë dhe në Azi, së paku 25 deri 
në 30% e rasteve të personave të zhdukur kanë mbetur të pazbardhura.  
Ne duhet të angazhohemi që tek ne në rajon kjo përqindje të jetë sa më 
e vogël. Me angazhimin dhe bashkëpunimin tonë konkret , në emër të 
zbatimit të ligjit, do të sigurojmë drejtësi dhe satisfakcion për viktima, 
përgjegjësi për kriminelët e luftës, prehje dhe qetësi për familjarët si dhe 
një mjedis të pakontaminuar me urrejtje etnike. 
Vetëm ata që janë të përkushtuar dhe guximshëm në zbatimin e ligjit 
mund të ndërtojnë një urë lidhëse midis një të kaluare me shumë dhimbje 
dhe vuajtje drejt një ardhmërie të pranuar nga të gjithë. Pse mos të jemi 
ne ata që do ta fillojnë ndërtimin e kësaj ure dhe, besoj se nuk duhet 
të jap sqarime se, para se të jemi prokurorë, hetues dhe gjykatës, ne 
jemi njerëz, shumica prej nesh janë prindër, kanë fëmijë, sikur edhe 
familjarët që aq shumë kohë po vuajnë në mungesë të informatave për 
më të dashurit e tyre të zhdukur. Është jonjerëzore, e pamoralshme 
dhe e kundërligjshme që viktimat të ndahen në bazë të përkatësisë 
etnike sikur që është kundërligjshme siç është edhe e pamoralshme që 
kriminelët e luftës, në bazë të përkatësisë etnike të glorifikohen si heronj.  
Nga ne prokurorët nuk kërkohet asgjë që nuk na takon, nga ne kërkohet 
pikërisht ajo për çka jemi betuar- zbatimi i drejtë dhe i pa kompromis i ligjit. 
Për ta realizuar këtë detyrë neve na duhet përkrahja e tërë shoqërisë, e 
në veçanti nga ata që mund të kontribuojnë seriozisht në zbardhjen fatit e 
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të zhdukurve dhe ndëshkimin e fajtorëve. Vetëm me një bashkëpunim të 
mirëfilltë ne mund ta bëjmë atë që duhet ta bëjmë !

REAGIM NGA KRYEPROKURORI I SHTETIT ALEKSANDËR LUMEZI

Prishtinë, 12 dhjetor 2017- Mbrëmë në edicionin e lajmeve qendrore në 
KTV, është transmetuar një kronikë me titull: “Përgjimet e reja shpërfaqin 
planet e PDK-së për Aleksandër Lumezin”, ndërsa sot gazeta “Koha Ditore” 
ka shkruar shkrimin me titull: “Pronto 3”: Kryeprokurori Lumezi i afërt me 
PDK-në, zbulojnë përgjimet”, të bazuara në biseda të zyrtarëve të një subjekti 
politik të vendit, që kanë bërë përpjekje për të më lidhur mua me politikën.  
 
Përpjekjet e tilla janë të destinuara të dështojnë, ashtu sikurse të njëjtëve 
u ka dështuar tentimi i mëhershëm për rastin e trilluar “dosja Lumezi” dhe 
duke mos mundur ta kapërdijnë dështimin në fjalë, kanë shpikur dhe po 
shpifin me kronikën e mbrëmshme. Po ashtu shpikja e radhës vërteton 
katërçipërisht atë që kam thënë më herët, e kjo është se prapa këtyre 
sulmeve qëndrojnë grupe të strukturuara kriminale të cilat janë goditur 
kohëve të fundit ndërsa bashkëpunimi me median e lartpërmendur bën 
pjesë në një “koalicion joparimor” dhe koalicion i interesit.
 
Pyetja që shtrohet është: si arritën këto përgjime në duar të këtij mediumi 
dhe përse vetëm pak ditë pas disfatës së turpshme që pësuan të njëjtit me 
rastin e trilluar “dosja Lumezi”?

Andaj, përsëris se unë nuk kam të bëj asgjë me pretendimet e trilluara dhe 
të transmetuara mbrëmë dhe sot në media, dhe se partitë politike edhe 
mund të diskutojnë kandidatura dhe të përpiqen të rekrutojnë persona që 
ata mendojnë se mund t’ua sjellin fitoren në komuna të ndryshme, mirëpo 
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këto “tentime për rekrutim”, gjithnjë nëse kanë ndodhur, nuk kanë të 
bëjnë me mua asgjë dhe në asnjë mënyrë, ngase unë nuk jam pjesë e tyre. 
Madje në zgjedhjet e fundit, të gjithë jemi dëshmitar se parti politike kanë 
rekrutuar persona të cilët i kanë nominuar për kryetarë të komunave, edhe 
pse nuk kanë qenë pjesë të partive të tilla politike ngase është detyrë e 
partive politike të gjejnë kandidatë që mendojnë se mund t’ua sjellin fitoren. 
 
 
Andaj, unë konsideroj se përpjekjet e tilla të mediave të lartcekura me shkrime 
dhe kronika të tilla janë të pavërteta, qëllimkëqija si dhe të pabazuara, pasi që 
synim i imi asnjëherë nuk ka qenë që unë të jem pjesë e ndonjë partie politike. 
 
Gjithashtu këto media në komunikimet e të tjerëve për mua, nuk mund të 
më lidhin me planet e të tjerëve dhe mund të ndodhë që edhe parti tjera të 
kenë lakuar emrin tim dhe emra të personave tjerë por këto nuk kanë dhe 
as që do të kenë lidhje me mua në asnjë variant.
 
Prokurori i Shtetit do të intensifikoj për aq sa është e mundur luftën kundër 
krimit dhe sulmet e tilla nuk do të na zmbrapsin në përkushtimin e tillë por 
vetëm se rrisin vendosmërinë për luftimin dhe çrrënjosjen e krimit dhe 
sjelljen para drejtësisë të të gjithë atyre që kanë kryer vepra penale.
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KRYEPROKURORI LUMEZI KA VIZITUAR INSTITUCIONET E 
LARTA SHTETËRORE TË DREJTËSISË NË KROACI

Zagreb, 13 dhjetor 2017 - Në kuadër të vizitës zyrtare në Republikën 
e Kroacisë, Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, së bashku me 
Prokuroren e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK) 
Drita Hajdari, në mbështetje të Projektit SAEK 2-UNDP, kanë vizituar 
Prokurorinë e Shtetit të Kroacisë, ku janë takuar me Kryeprokurorin e 
Shtetit të Kroacisë Dinko Cvitan, me Kryesuesin e Këshillit Prokurorial të 
Kroacisë Drazen Jelinic si dhe me drejtuesen e USKOK Tamara Laptash. 
 
Kryeprokurori Lumezi dhe Kryeprokurori Cvitan, kanë diskutuar për 
sfidat dhe vështirësitë e tw dyja shteteve në fushën e sundimit të 
ligjit, me theks të posaçëm për veprimtarinë e zyrës së specializuar 
për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kroaci, e cila ka 
treguar sukses të madh gjatë procesit për anëtarësimin e Kroacisë në BE.  
Gjatë takimit u bisedua edhe për metodat e hetimeve financiare 
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si dhe për praktikat me të mira në bashkërendimin e veprimeve 
ndërinstitucionale për identifikimin dhe qarkullimin e të dhënave financiare. 
Gjithashtu, Lumezi dhe Cvitan, janë pajtuar që është e nevojshme që të 
ngritet bashkëpunimi në mes të shteteve të rajonit për të intensifikuar dhe 
hetuar grupet kriminale transnacionale, si dhe për të rritur bashkëpunimin 
ndërkombëtar në fushën penale. 
Lumezi dhe Cvitan, kanë diskutuar edhe për strukturën organizative, 
kompetencat, rolin dhe funksionimin e Prokurorit të Shtetit, në veçanti për 
rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po ashtu, ata kanë diskutuar 
për rritjen dhe intensifikimin e bashkëpunimit në mes të Shtetit të Kosovës, 
dhe asaj të Kroacisë. Lumezi dhe Cvitan, janë pajtuar që në të ardhmen të 
kenë bashkëpunim juridik, ndërkombëtarë, në trajtimin e rasteve.
Kryeprokurori Lumezi u takua edhe me Kryesuesin Prokurorial të Kroacisë, 
Drazen Jelinic, me të cilin biseduan për përbërjen, funksionimin dhe 
ushtrimin e kompetencave të këtij Këshilli.
Po ashtu, Kryeprokurori Lumezi i shoqëruar nga Drita Hajdari, Prokurore 
ne PSRK, janë takuar edhe me drejtuesen e USKOK-ut Tamara Laptosh, 
me të cilën diskutuan për rëndësinë e krijimit të databazave dhe qasjes 
së Prokurorisë në të dhënat financiare, si dhe në qasjen në databazën e 
administratës tatimore, kadastrit, policisë dhe institucioneve financiare të 
cilat do të ndikonin në arritjen e rezultateve më të mira në luftën kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar.

PROKURORI I SHTETIT PËRCJELL 
PROCESIN E RIVOTIMIT NË ISTOG

Prishtinë, 17 dhjetor 2017 - Prokurori iShtetit ka ndërmarrë veprimet e 
nevojshme, për përcjelljën e rivotimit për Kryetar tëKomunës së Istogut.
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Koordinatorja nacionale së bashku mekryeprokurorin dhe prokurorët nga 
Prokuroria Themelore e Pejës, janë duke e përcjellurprocesin e rivotimit për 
këtë komunë. 
Prokurori i Shtetit, që nga ora shtatë emëngjesit të ditës së sotme për 
komunën e Istogut, ka angazhuar prokurorët enevojshëm, të cilët do të 
përcjellin për së afërmi situatën gjatë procesitzgjedhor, ku janë në gjendje 
gatishmërie që të reagojnë aty ku do të paraqitenpengesat në procesin 
zgjedhor.
Prokurori i Shtetit, me qëllim tëparandalimit të çdo parregullsie që lidhet me 
të drejtën e votës, fton qytetarët,mediat dhe shoqërinë civile të Republikës 
së Kosovës, të bashkëpunojnë dheraportojnë te Prokuroria e Shtetit dhe 
Policiae Kosovës.

ASNJË RAST PENAL LIDHUR ME PROCESIN E 
RIVOTIMIT NË KOMUNËN E ISTOGUT

Prishtinë, 17 dhjetor 2017 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik 
se deri në ora 20:30, në rivotimin për kryetar të komunës së Istogut, janë 
raportuar vetëm 4 raste lidhur me këtë proces zgjedhor.
 
Pas marrjes së infromatave se një anëtar i një subjekti politik në Istog, ka 
dhënë para për të blerë vota, me urdhër të Prokurorit të Shtetit, është 
intervistuar i dyshuari, ndërkaq rasti është iniciuar me raport të veçantë për 
procedim të mëtejshëm. 
 
Ndërkaq, pas marrjes së informatave dhe pas verifikimit të tyre nga 
prokurorët, të cilët kanë përcjellur për së afërmi procesin e rivotimit për 
komunën e Istogut, rezulton se nuk ka pasur elemente të ndonjë vepre 
penale që lidhet me procesin zgjedhor. 
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Po ashtu, Prokurori i Shtetit do të vazhdojë të përcjellë situatën deri në 
përfundim të procesit zgjedhor si dhe për çdo rast do të njoftojë opinionin. 
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 këtë proces të rivotimit.

NJOFTIM PËR MEDIA NGA PROKURORIA THEMELORE NË PRIZREN
 
Prizren, 21 dhjetor 2017 - Prokuroria Themelore në Prizren pas reagimit dhe 
njoftimit publik nga Këshilli për Trashëgimi Kulturore i Qendrës Historike 
të Prizrenit, për rrënimin e shtëpisë së familjes Myftiu, e klasifikuar si 
Monument Historik nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit (MKRS), 
me datë 21.12.2017 ka autorizuar Policinë e Kosovës, që të ndërmerr 
veprime hetimore për mbledhjen e provave lidhur me dyshimin për veprën 
penale, nga neni 363 Dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar 
e monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së 
Kosovës dhe veprat tjera penale të mundshme kundër detyrës zyrtare. 
 
Prokuroria Themelore në Prizren, me qëllim për të ndaluar çdo ndërtim 
të kundërligjshëm të vërejtur kohëve të fundit në Qytetin e Prizrenit, dhe 
për të mbrojtur Trashëgiminë Kulturore të Qytetit të Prizrenit, me datë 
15.05.2017 përmes Kërkesës PPN/I.Nr.103/17, ka kërkuar nga kryetari 
i Komunës së Prizrenit, drejtori i Drejtorisë së Inspeksionit, drejtori i 
Drejtorisë së Urbanizmit dhe Policia e Kosovës, Njësia e Krimeve Ekonomike 
dhe Korrupsionit në Prizren, të ndërmerren urgjentisht, të gjitha masat e 
parapara ligjore nga Drejtoritë përkatëse të Komunës së Prizrenit, kundër 
të gjithë atyre që janë duke ndërtuar në mënyrë të kundërligjshme si 
dhe kundër dëmtuesve të Trashëgimisë Kulturore në Qytetin e Prizrenit.  
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Prokuroria e Shtetit, në veçantia Prokuroria Themelore në Prizren është e 
përkushtuar dhe e vendosur në mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të Qytetit 
të Prizrenit dhe i ftonë të gjithë qytetarët, organizatat dhe institucionet, që 
të bashkëpunojnë me Prokurorinë e Shtetit më qëllim të parandalimit dhe 
luftimit të kësaj dukuri negative.

AKTAKUZË PËR VEPËR PENALE “VRASJE E RËNDË”

Pejë, 22 dhjetor 2017 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti 
i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit Sh.Z. 
për vepër penale “Vrasje e rëndë” nga neni 179 paragrafi 1 pika 1.5 të 
KPRK-së, dhe vepër penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 
të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së. 
 
Sipas aktakuzës, i pandehuri Sh.Z. më 01.09.2011 në Deçan tek tregu i gjelbër, 
me qëllim të privimit nga jeta të M.D., shtënë disa herë me armë automatike, 
me ç’rast privon nga jeta Z.D. dhe plagos rëndë A.Th. dhe më pas largohet nga 
vendi i ngjarjes për të qëndruar në arrati deri vitin 2017 kur edhe është arrestuar.  
 
I pandehuri Sh.Z. duke privuar nga jeta me armë të ndjerin Z.D. dhe 
duke vënë në rrezik jetën e A.Th. ka përmbushur elementet e veprës 
penale “Vrasje e rëndë” nga neni 179 paragrafi 1 pika 1.5 të KPRK-
së dhe vepër penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 
të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së. 
 
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës i ka propozuar Gjykatës 
që të pandehurin ta shpall fajtor për veprat penale të cilat i vihen në barë 
dhe ta dënoj sipas ligjit. 
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