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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 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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Fillon kompensimi i viktimave të krimit

Prishtinë, 10 janar 2018 – Komisioni për kompensimin e 
viktimave të krimit i themeluar nga Ministria e Drejtësisë, 
ka marrë vendim me të cilin ka aprovuar kërkesat për 
kompensimin e viktimave të krimit të parashtruara nga 
Zyra për Mbrojtjen dhe Ndihmë të Viktimave e cila 
funksionon në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit. 
 
Komisioni e ka aprovuar kërkesën për kompensim të viktimës 
së krimit të iniciuar nga Zyra e mbrojtësve të viktimave të 
rajonit të Prishtinës. Kërkesa është paraqitur për çrregullime 
të rënda të shëndetit mendor, shpenzime mjekësore dhe të 
hospitalizimit, si pasojë e veprave penale “trafikimi me njerëz”, 
nga neni 171 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 33 të Kodit Penal 
të Kosovës, dhe veprave penale “shërbime seksuale” të viktimës 
së trafikimit nga neni 231 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të 
Kodit Penal të Kosovës, për të cilat janë shpallur fajtor dhe janë 
gjykuar të dënuarit që kanë kryer veprat penale të lartcekura. 
 
Komisioni për kompensimin e viktimave të krimit, ka shqyrtuar 
kërkesën dhe ka gjetur se janë plotësuar kushtet ligjore për 
paraqitjen e saj, siç janë lloji i veprës penale që është kryer ndaj 
viktimës, mos realizimi i kërkesës pronësore juridike nga i dënuari 
në procedurën penale dhe kushtet tjera formale e materiale të 
parapara me dispozitat e neneve 7 dhe 8 të Ligjit për kompensimin 
viktimave të krimit, si dhe dispozitat e neneve 4 paragrafi 2 dhe 15 të 
Udhëzimit Administrativ, për mënyrën e kompensimit përfshirë 
edhe llogaritjet e kompensimit për dëmtimet e shumëfishta. 
 
Vlen të theksohet se gjatë vitit 2017 është kompensuar viktima 
e parë e krimit nga rajoni i Mitrovicës, e iniciuar nga Zyra për 
Mbrojtjen dhe Ndihmë të Viktimave. Me këtë rast ka filluar për 
herë të parë implementimi në praktikë i Ligjit për kompensimin 
e viktimave të krimit. 
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Njoftim nga Prokurori i Shtetit

Prishtinë, 13 janar 2018 - Prokuroria njofton opinionin se me 
kohë ka ndërmarrë veprime konkrete lidhur me deklarimet e të 
dënuarit Sh.M. E vërteta është se, ai përmes policisë ka pohuar 
se kërkon të jap informacione lidhur me disa vrasje. Menjëherë, 
Prokuroria e ka autorizuar policinë që ta marrë në pyetje, tani 
të dënuarin Sh. M., mirëpo i njëjti policisë ia ka kushtëzuar 
dëshminë, duke kërkuar që Prokuroria, paraprakisht të ndikojë 
në prishjen e aktgjykimit të plotfuqishëm, me të cilin është 
dënuar me burg prej 30 vjetësh. Meqenëse, ai ka pasur kontakte 
me hetues policor, përmes tyre, është informuar se Prokuroria 
nuk mund të prish aktgjykimin e plotfuqishëm, por, nëse është 
i gatshëm të dëshmojë, si Prokurori, në kuadër të autorizimeve, 
do ta përkrahnim kërkesën e tij për zbutje të jashtëzakonshme 
të dënimit, nëse dëshmia e tij do të ndihmonte në zbulimin dhe 
ndjekjen e vrasjeve.
 
Më vonë më 29.11.2016, Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka pranuar një letër të tij, ku thuhet se dëshiron të 
takohet me prokurorët, për të dhënë informata në lidhje me 
vrasje. Më datë 27.01.2017, i njëjti është sjellë, i shoqëruar nga 
policia, në PSRK. Është inkurajuar për dhënien e dëshmisë, 
për rastet që ka në dijeni. I njëjti ka deklaruar se për disa nga 
këto raste ka dhënë dëshmi para prokurorëve të EULEX-it, dhe 
prapë ka për të dhënë dëshmi para prokurorit të EULEX-it, 
me datë 31.01.2017. Megjithatë, ai ka specifikuar se është duke 
bashkëpunuar me prokurorin e EULEX-it të PSRK-së, vetëm dhe 
ekskluzivisht në lidhje me rastin e quajtur ‘Olympia”, lidhur me 
vrasjen e dy oficerëve të UNMIK-ut, si dhe vrasjen në tentativë 
të dy oficerëve të tjerë, përkatësisht për rastin që ka ndodhur në 
Podujevë, më 23 mars 2004.
 
Para dhënies së dëshmisë, i njëjti ka kërkuar garancion që 
prokuroria ta kthejë në rigjykim, çështjen për të cilën ishte dënuar 



6

BULETIN MUJOR Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit 
janar – mars 2018

me aktgjykim të plotfuqishëm, të cilin kusht, prokuroria nuk ka 
mundur ta premtojë, sepse është në kundërshtim me dispozitat e 
Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës.
 
Meqenëse i njëjti kishte dhënë më parë një deklaratë para 
prokurorëve të EULEX-it dhe ai kishte ende për të dhënë një 
deklaratë më 31.01.2017 për të ashtuquajturin rast \”Olympia\”, 
shqyrtimi i tij u ndërpre.
 
Sqarojmë opinionin publik se Prokuroria me kohë ka filluar 
hetimet për vrasjet e pasluftës. Po ashtu, edhe prokurorët 
ndërkombëtarë të EULEX-it janë duke zhvilluar hetimet në këtë 
drejtim, deri në transferimin e këtyre rasteve tek prokurorët 
vendorë.

Aktakuzë për veprën penale “bashkimi apo pjesëmarrja 
në ushtrinë ose policinë e huaj”

Prishtinë, 17 janar 2018 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë pranë Gjykatës Themelore të 
Prishtinës, ndaj të pandehurit K.P. nga Komuna e Lipjanit, për 
shkak të veprës penale “bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë 
ose policinë e huaj”, në formacionet e jashtme paraushtarake 
ose parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht 
jashtë territorit të Republikës së Kosovës, nga neni 3 paragrafi 
4 lidhur me paragrafin 3 të Ligjit Nr. 05/L-002, për ndalimin e 
bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit. 
 
Sipas aktakuzës i pandehuri K.P. gjatë vitit 2017, në vazhdimësi 
përmes rrjetit social “facebook” nga llogaria e tij, me anë të 
postimit të xhirimeve audio-vizuele dhe fotografive ka bërë 
propagandim në lidhje me organizatën terroriste “ISIS”, 
duke përkrahur haptazi veprimet e tyre terroriste siç janë 
sulmet e fundit terroriste nëpër botë si dhe krijimin e shtetit 
islamik, e që me gjatë muajit nëntor të vitit 2017, në llogarinë 
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e tij sociale “facebook” ka shpërndarë fotografi kërcënuese.  
 
Me këto veprime i pandehuri K.P. ka kryer veprën penale 
“bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj”, 
në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, 
në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit 
të Republikës së Kosovës, nga neni 3 paragrafi 4 lidhur me 
paragrafin 3 të Ligjit Nr. 05/L-002, për ndalimin e bashkimit në 
konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit.

Aktakuzë ndaj B.Q. për veprën penale “bashkimi apo 
pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj”

Prishtinë, 17 janar 2018 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë pranë Gjykatës Themelore 
të Mitrovicës, ndaj të pandehurit B.Q nga Mitrovica për shkak 
të veprës penale “bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose 
policinë e huaj”, në formacionet e jashtme paraushtarake 
ose parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht 
jashtë territorit të Republikës së Kosovës, nga neni 3 paragrafi 
4 lidhur me paragrafin 3 të Ligjit Nr. 05/L-002, për ndalimin e 
bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit. 
 
Sipas aktakuzës i pandehuri B.Q. në vazhdimësi gjatë vitit 
2017 përmes rrjetit social “facebook” me anë të postimit të 
xhirimeve audio-vizuele dhe fotografive ka bërë propagandë 
në lidhje me organizatën terroriste “ISIS”, duke i përkrahur 
haptazi veprimet e tyre terroriste siç janë sulmet e fundit 
terroriste nëpër botë, duke bërë thirrje të gjithë myslimanëve 
që t’i bashkëngjiten “luftës së shenjtë” për XHIHAD, e që 
gjatë muajit nëntor të vitit 2017 në llogarinë e tij të rrjetit 
social “facebook” ka shpërndarë fotografi kërcënuese.  
 
Me këto veprime i pandehuri B.Q. ka kryer veprën penale të 
lartcekur. 
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Aktakuzë për veprën penale “detyrimi dhe shantazhi”

Prishtinë, 18 janar 2018 – Prokuroria Speciale e Republikës 
së Kosovës (PSRK), sot ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës 
Themelore në Prizren, kundër të pandehurit A.M. për shkak të 
kryerjes së veprës penale “Detyrimi” nga neni 267 paragrafi 2 
lidhur me veprën penale “Shantazhi” nga neni 268 paragrafi 2 
të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës, (KPPK) të kryera në 
vazhdim, lidhur me nenin 71 të KPPK.
 
Sipas aktakuzës, vepra penale është kryer në atë mënyrë që i 
pandehuri gjatë periudhës së gjatë kohore, nga viti 2010 deri në 
fund të vitit 2013, ka përdorur shantazh dhe kërcënime të rënda, 
personalisht si dhe përmes personave të tjerë të armatosur që ta 
detyrojnë të dëmtuarin P.G. që t’i jep të holla të gatshme dhe t’i blej 
vetura të shtrenjta, sipas kushteve të cilat i pandehuri vet i ka caktuar.  
 
Në këtë mënyrë i ka sjellë vetes dobi të kundërligjshme në vlerë 
prej rreth 200 mije euro. Me këto veprime i pandehuri A.M. ka 
kryer veprat penale. Vlen të theksohet se ky rast është i ndërlidhur 
me rastin e fajdeve kundër të akuzuarve nga familja Kqira.

Sqarim për media nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Prishtinë, 18 janar 2018 – Mbrëmë më 17 janar 2018 e mërkurë, në 
lajmet qendrore të KTV-së, është transmetuar kronika se prokurori 
i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Ali Rexha, ka 
filluar hetimet preliminare, kundër Sevdije Morina, Jetish Maloku 
dhe Bajram Uka, lidhur me mandatin e tyre në KPK-së. Andaj, 
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, njofton opinionin se lidhur me 
këtë çështje Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktvendimin 
PPN nr. 697/2015 të datës 24 janar 2017, e ka vendosur këtë çështje. 
 
Prokurori Ali Rexha në kundërshtim me Ligjin për Prokurorin 
e Shtetit dhe Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, 
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me qëllim të hakmarrjes për shkak të raporteve të mëhershme 
me ish-ushtruesen e detyrës së Kryeprokurorit të PSRK-së, 
Sevdije Morina, të cilat i ka shprehur haptazi përmes mjeteve 
të informimit, ka shkelur procedurat standarde të punës të 
Prokurorisë Speciale, ashtu që përmes e-mailit nga referentja e 
shkrimores, ka marrë një numër nga regjistri PPN, pa dorëzuar 
ndonjë dokumentacion në shkrimore për tu vulosur data e 
pranimit të atij dokumentacioni, pa ia dërguar kryeprokurorit 
të PSRK-së në shikim, i cili vendos lidhur me regjistrimin e 
lëndës si dhe merr vendim se cilit prokuror me iu nda lënda. 
 
Pas marrjes së numrit nga regjistri i shkrimores Prokurori Rexha, 
ka kërkuar nga sekretariati i Këshilli Prokurorial të Kosovës, 
sigurimin e informatave të caktuara.
 
Pas kësaj kërkese, nga KPK-ja është njoftuar se ky rast tashmë është 
vendosur përfundimisht në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, 
sipas aktvendimit PPN nr.697/2015 të datës 24 janar 2017. Por i 
njëjti përkundër këtij njoftimi përmes mediave ka bërë publike se 
ka filluar hetimet preliminare në raport me personat e lartcekur. 
 
Sipas Ligjit të PSRK-së, veprat penale të kompetencës plotësuese 
siç është konflikti i interesit, për të marrë në kompetencë PSRK-
ja, vendos kryeprokurori i kësaj prokurorie me shkrim, gjë e cila 
në këtë rast nuk ka ndodhur.
 
Por, edhe sikur t’i ishte dhënë në punë një lëndë e tillë Prokurorit 
Rexha, i njëjti është dashur të kërkoj përjashtimin e tij, për shkak të 
raporteve të cekura më lartë, me zonjën Sevdije Morina, për arsye 
se ekzistojnë rrethana që vejnë në dyshim paanshmërinë e tij. 
 
Tendenca për denigrim nga ana e prokurorit Rexha, kundër 
prokurorëve të lartcekur është shkelje e rëndë e ligjeve në fuqi 
dhe Kodit të Etikës.
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Aktakuzë për vepër penale të “Vrasjes”

Pejë, 25 janar 2018 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti 
i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit 
F.Ll. për vepër penale “Vrasje” nga neni 178 të KPRK-së, “Vrasje 
e mbetur në tentativë në rrethana të tejkalimit të mbrojtjes së 
nevojshme” nga neni 178 lidhur me nenin 28 dhe 12 paragrafi 3 
të KPRK-së dhe vepër penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose 
posedim të pa autorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 
të KPRK-së, si dhe kundër të pandehurit F.G. për vepër penale 
“Vrasjes e mbetur në tentativë” nga neni 178 lidhur me nenin 
28 të KPRK-së dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
pa autorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së.  
 
Sipas aktakuzës, i pandehuri F.Ll. më 14.07.2017, pas një 
mosmarrëveshje që kishte me viktimën I.G. hynë në oborrin e 
këtij të fundit merr një sëpatë dhe e godet viktimën në pjesën 
e sipërme të kokës dhe në vetullën e djathtë, ashtu që si pasojë 
e kësaj i njëjti ndërron jetë. Ndërkaq, i pandehuri F.G. me 
të kuptuar se prindi i tij ka nderuar jetë, i mllefosur, merr një 
pistoletë dhe niset në drejtim të shtëpisë së të pandehurit F.Ll., 
ashtu që me tu afruar afër saj shtënë njëherë, e më pas shkon 
tek dera e oborrit futë dorën brenda dyerve dhe në një distancë 
prej 4-5 m shtënë disa herë në drejtim të pandehurit F.Ll. mirëpo 
nuk kishte arrit ta godas. Me të vërejtur këtë situatë i pandehuri 
F.Ll. me qëllim që ta zmbraps sulmin nga vetja nxjerr një armë 
dhe me të shtënë 7 herë në drejtim të pandehurit F.G. të cilin e 
godet me tre plumba dhe i njëjti urgjentisht dërgohet në spital.  
 
Të pandehurit me këto veprime 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 fajtoj dhe t’i dënoj sipas ligjit për veprën 
penale të cilat i’u vihen në barë.
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Është mbajtur sot konferenca e prokurorëve të Kosovës

Prishtinë, 27 janar 2018 – Është mbajtur sot konferenca 
vjetore e prokurorëve e organizuar nën patronatin e zyrës së 
Kryeprokurorit të Shtetit dhe e mbështetur nga ambasada e 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë.
 
Në fjalën e tij, Kryeprokurori Lumezi, ka thënë se konferenca 
vjetore e prokurorëve është një ndër konferencat më të 
rëndësishme të sistemit prokurorial të Kosovës, pasi që këto 
takime krijojnë hapësirë për të diskutuar të arriturat, sfidat por 
edhe mangësitë e sistemit në vitin që lamë pas, të cilat kërkojnë 
adresim më efikas në periudhën e ardhshme.
 
“Prokuroria e Shtetit gjatë vitit të kaluar ka treguar efikasitetin 
më të lartë deri më tani, duke zgjidhur gjithsej 66.235 lëndë të 
natyrave të ndryshme. Kjo do të thotë se kemi zgjidhur 16.394 
lëndë më shumë se sa që kemi pranuar në vitin e kaluar, 
respektivisht që kemi shënuar sukses domethënës në përballjen 
me lëndët e mbetura nga vitet e kaluara” është shprehur 
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Kryeprokurori Lumezi. Ai më tej tha se përveç statistikës shumë 
pozitive, në vitin 2017 kanë treguar rezultate të mira edhe në 
përqindjen e aktakuzave të vërtetuara, gjegjësisht në cilësinë e 
aktakuzave ku si rezultat paraqiti faktin se 87% të aktakuzave 
kanë përfunduar me aktgjykime dënuese.
 
Kryeprokurori Lumezi, tha se gjatë vitit 2017 Prokuroria e Shtetit 
ka treguar performancë të mirë edhe në trajtimin e rasteve të 
terrorizmit dhe si rezultat i punës së përbashkët me institucionet 
e tjera, numri i shtetasve të Kosovës në luftërat jashtë vendit 
është ulur në mënyrë radikale.
 
Gjithashtu, Lumezi ka thënë se pavarësisht punës dhe rezultateve 
të konsiderueshme që i kanë arritur gjatë vitit të kaluar, ku secili 
nga prokurorët ka tejkaluar normën e paraparë, kjo nuk do të thotë 
se në sistemin prokurorial duhet të mbizotërojë vetëkënaqësia, 
ngase para organit të akuzës mbesin shumë sfida dhe vështirësi, 
të cilat nuk do të kapërcehen me lehtësi dhe brenda një afati të 
shpejtë. Kryeprokurori gjithashtu tha se këto vështirësi duhet 
të zgjidhen së bashku duke përmirësuar perfomancën, duke 
rritur llogaridhënien, duke forcuar vetëdijen e çdo prokurori 
për rëndësinë e rolit të tij në ndjekjen, hetimin dhe ndëshkimin e 
krimit, në mënyrë që të rritet besimi i qytetarëve në institucionet 
e drejtësisë. Në fund ai tha se nga të gjithë prokurorët e shtetit 
pritet angazhim maksimal në luftën kundër sfidave kryesore siç 
janë krimi i organizuar, korrupsioni i nivelit të lartë, terrorizmi, 
krimet e luftës dhe në veçanti, vrasjet e pandriquara të figurave 
publike para, gjatë dhe pas luftës.
 
Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka 
thënë se sot më tepër se asnjëherë ndihet krenar për të arriturat e 
sistemit prokurorial, por sot gjithashtu ndihet edhe më i vendosur 
se kurrë të vazhdohet në avancimin e sistemit prokurorial 
duke aplikuar standarde të larta në rekrutimin, vlerësimin, 
disiplinimin dhe trajnimin e prokurorëve. “Shumicës nga ne me 
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siguri i kujtohet se ishim së bashku një vit më parë, po në këtë sallë 
dhe atëherë premtuam se do të punojmë për të krijuar ambient 
dhe kushte më të mira për punë, andaj sot dua ta theksoj se ne 
të gjithë jemi dëshmitarë të këtij ambienti. Kjo nuk ka ndodhur 
vetvetiu, por falë një pune intensive të Këshillit Prokurorial dhe 
Prokurorit të Shtetit, ku ishin të përfshirë prokurorë dhe personel 
administrative”, është shprehur kryesuesi Isufaj.
 
Gjithashtu, ai ka thënë se nuk ka asnjë dilemë se është avancuar 
sistemi i planifikimit duke punuar si ekip, është rritur buxhetin 
përmes një planifikimi më të mirë dhe një shpenzimi më efektiv 
dhe ky ka qenë argumenti kryesor që për vitin 2018 sistemit 
prokurorial i është aprovuar kërkesa për 148 pozita shtesë vetëm 
për personel administrativ kryesisht profesional. “Ky personel 
do të jetë shërbimi më i mirë dhe më i nevojshëm për Këshillin 
Prokurorial dhe për Prokurorin e Shtetit”, ka thënë Isufaj, duke 
potencuar se kanë arritur që për herë të parë pas shumë viteve 
të rekrutojnë numrin e planifikuar të prokurorëve dhe aktualisht 
në sistem do të ket 201 prokurorë.
 
Kryesuesi Isufaj, ka veçuar punën e madhe që është bërë për 
integrimin e prokurorëve nga komunitetet jo shumicë në Kosovë 
dhe fillimin e punës në kushte normale të Prokurorisë Themelore 
në Mitrovicë. “Ne kemi arritur të konsolidojmë sistemin e 
vlerësimit të performancës së prokurorëve dhe po punojmë 
panderprerë në avancimin e tij bazuar në standardet më të mira 
për këtë qellim. Gjithashtu po punojmë që të kemi sistem të 
llogaridhënies dhe disiplinimit më efektiv bazuar në praktikat 
e mira ku Këshilli në mënyrë të qartë lejon vend vetëm për 
prokurorët me integritet të përkushtuar ndaj funskionit të shenjtë 
që ata kryejnë. Këtë proces synojmë ta përmbyllim së shpejti 
përmes një kornize të re ligjore dhe dokumenteve mbështetëse 
si Kodit të ri të Etikës dhe një udhëzuesi për zbatimin e tij”, ka 
thënë Kryesuesi Isufaj.
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Ndërkaq, Ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në 
Prishtinë, Greg Delawie, ka ftuar prokurorët që të vazhdojnë 
punën e tyre të pakompromis në luftën ndaj korrupsionit. 
Ai tha se dy prej prioriteteve të tij janë ta ndihmojnë Kosovën 
në sundimin e ligjit dhe luftimin e korrupsionit.Konferencën 
e kanë përshëndetur ministri i Drejtësisë së Republikës së 
Kosovës, Abelad Trahiri, kryetari i Gjyaktës Supreme, Enver 
Peci, ambasadori i Zvicrrës në Prishtinë, Jean-Hubert Lebet, 
kryeprokurori i EULEX – it, Claudio Pala, si dhe Julia Jacoby, 
shefe e ekipit për sundim të ligjit - Zyra e BE-së në Prishtinë.
 
Konferenca ka vazhduar punimet me sesione të ndryshme ku 
kanë prezantuar prokurori, Besim Kelmendi, lidhur me hartimin 
dhe zbatimin e rregullave, udhëzimeve dhe vendimeve të 
përgjithshme dhe të detyrueshme.
 
Anëtari i Këshillit Prokurorial, prokurori, Bahri Hyseni, ka 
prezantuar aktet nënligjore të miratuara nga Këshilli.
 
Zëvëndëskryeprokurorja e Shtetit, Sevdije Morina, ka prezantuar 
objektivat e Prokurorit të Shtetit për vitin 2018.
 
Përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 
kanë prezantuara para prokurorëve programin e bursave për 
studime në programin master të Universitetit Wake Forest në 
SHBA.

PSRK ka ngritur aktakuzë për trafikim të armeve

Prishtinë, 06 shkurt 2018 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore të Prishtinë 
kundër 3 të pandehurve, të akuzuar për veprën penale të “krimit 
të organizuar lidhur me veprën penale trafikimi i armeve”. 
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Rasti është realizuar me bashkëpunimin të ngushte dhe shume 
të suksesshëm të organeve të ligjit të Kosovës dhe Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës (SHBA).
 
Të pandehurit A.K., M.D. dhe D.P. duke vepruar si grup i 
organizuar kriminal në krye me A.V., kundër të cilit procedura 
penale po zhvillohet në SHBA, e kanë kryer veprën penale 
të trafikimit me armë, në atë mënyrë që gjatë muajit prill dhe 
maj 2017 në territorin e SHBA-ve, agjenti i policisë Amerikane 
nga DEA (Drug Enforcement Administration), nën mbulim, 
e ka lidhë marrëveshjen me A.V., për blerjen e 15 copë armë 
automatike kinse për luftën e narko-karteleve në Meksike dhe 
për këtë ia ka dhënë të hollat të pandehurit A.V. Pastaj, përmes 
të pandehurve e ka organizuar dorëzimin e armeve në Kosovë, 
ashtu që të pandehurit A.K., M.D. dhe D.P. ia kanë dorëzuar 
armët oficerit policor të Policisë së Kosovës nën mbulim, i cili 
ka qenë duke zbatuar masat e fshehta të blerjes se simuluar.  

Më 27 qershor 2017, me një aksion të koordinuar mes policisë e 
prokurorisë së Kosovës dhe të SHBA–ve, të gjithë të pandehurit 
janë arrestuar në flagrancë, në territoret e të dy shteteve.
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Kryeprokurori Lumezi ka takuar Zëvendësministrin e 
Drejtësisë së Turqisë

Prishtinë, 06 shkurt 2018 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, sot ka pritur në takim një delegacion të Ministrisë 
së Drejtësisë të Republikës së Turqisë të kryesuar nga 
Zëvendësministri i kësaj ministrie, Bilal Uçar. Në këtë takim ka 
marrë pjesë edhe ambasadorja e këtij vendi në Kosovë, Kivilcim 
Kiliçi.

Në fillim të takimit, kryeprokurori Lumezi ka falënderuar 
zëvendësministrin Uçar për ndihmën që shtetit turk në 
vazhdimësi po e jep për sistemin prokurorial të Republikës së 
Kosovës, ndërsa ka vlerësuar bashkëpunimin e deritashëm të 
dy vendeve në fushën e sistemit prokurorial dhe ka shprehur 
gatishmërinë e thellimit të këtij bashkëpunimi.

Kryeprokurori Lumezi ka thënë se ngritja e bashkëpunimit në 
fushën juridike – ndërkombëtar, do të jetë e dobishme për dy 
vendet në luftën e përbashkët të dukurive kundërligjore të nivelit 
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vendor, rajonal dhe më gjerë.

Në anën tjetër, zëvendësministri Uçar shprehi gatishmërinë për 
vazhdimin e mbështetjes për sistemin prokurorial të Kosovës në 
ngritjen e kapaciteteve profesionale të prokurorëve dhe në fusha 
tjera që mund të paraqiten si të nevojshme.

Kryeprokurori Lumezi gjatë këtij takimi ka folur edhe për punët 
që është duke i bërë institucioni i Prokurorit të Shtetit në luftë 
kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe dukurive tjera 
kundërligjore.

Sqarim për media

Prishtinë, 9 shkurt 2018 - Duke respektuar funksionin të cilin e 
kryen deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Rexhep Selimi, 
Prokurori i Shtetit rikujton se organet kompetente kushtetuese 
vendore (të mbikëqyrura nga EULEX-i) kanë nxjerrë vendim 
ligjor i cili vërteton se Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumëzi, 
e ka dhënë në mënyrë të rregullt provimin e jurisprudencës. 
 
Andaj ftojmë përfaqësuesit e zgjedhur të popullit që të 
përmbahen nga deklarime të pavërteta dhe në kundërshtim 
me vendimet legjitime të organeve shtetërore. Këta 
përfaqësues do të duhej të promovojnë respektimin e 
ligjit dhe vendimeve të organeve shtetërore dhe jo të japin 
deklarata paushalle, të pabazuara dhe qëllimisht tendencioze. 
 
Këto fjalime politike përbëjnë një praktikë negative të cilat 
dëmtojnë drejtuesit e institucioneve dhe zbatimin e ligjit nga 
institucionet e pavarura kushtetuese si dhe mund të konsiderohen 
ndërhyrje në kryerjen e funksioneve në mënyrë të pavarur dhe 
objektive, mbi parimet e ligjshmërisë dhe barazisë para ligjit.  
 
Në fund sigurojmë se institucioni i Prokurorit të Shtetit, nuk do 
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të mbështes asnjë individ që ka shkelur apo do ti shkel ligjet e 
këtij vendi, por Prokurori i Shtetit punon dhe do të vazhdojë të 
punoj në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjit 
e jo sipas pritjes së personave të caktuar.
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Kryeprokurori Lumezi vizitoi sot Prokurorinë e Ferizajt

Prishtinë, 12 shkurt 2018 - Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi ka vizituar sot Prokurorinë Themelore të Ferizajt, ku ka 
analizuar punën e kësaj prokurorie së bashku me Kryeprokurorin, 
Shukri Jashari dhe prokurorët e kësaj prokurorie.

Kryeprokurori Lumezi ka përgëzuar të gjithë prokurorët e 
Prokurorisë së Ferizajt për efikasitetin që kanë treguar deri më 
tani edhe pse me mungesë të prokurorëve dhe stafit mbështetës. 
Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë vitit 2017, kanë kryer 
5856 lëndë penale me persona të njohur, ndërsa kanë mbetur të 
pazgjidhura vetëm 509 raste.

Lumezi ka kërkuar nga prokurorët e Ferizajt që tu japin prioritet 
lëndëve të korrupsionit dhe lëndëve të kontrabandimit me 
mallra dhe tregti të ndaluar. 

I pari i Prokurorisë së Shtetit ka kërkuar që prokuroria Themelore 
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e Ferizajt duhet të ngritë bashkëpunimin me institucionet tjera 
si Policinë e Kosovës, Doganat dhe Administratën Tatimore të 
Kosovës.

Gjithashtu, Lumezi ka kërkuar që konfiskimi dhe sekuestrimi 
i mallrave të përfituara në mënyrë të kundërligjshme të ketë 
prioritet nga të gjithë prokurorët, si dhe ka kërkuar nga ta që çdo 
lëndë të përfaqësohet dhe të mbrohet me dinjitet në Gjykatë.
Ndërsa, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Ferizajt, 
Shukri Jashari, u shpreh se përkundër efikasitetit të treguar deri 
më tani nga prokurorët e kësaj prokurorie, do të angazhohen 
edhe më shumë për të kryer të gjitha lëndët që i pranojnë në këtë 
prokurori.

Sqarim për media

Prishtinë, 14 shkurt 2018 – Në lidhje me intervistën e transmetuar 
më 2 shkurt 2018 për programin televiziv “Drejtësia në Kosovë”, 
si dhe sa i përket vendimit gjyqësor të kohës së fundit për rastin 
kundër z. Naser Kelmendi, Zyra e Prokurorëve të EULEX-it 
dëshiron ta bëjë të qartë se, gjatë procedurës penale në Gjykatën 
Themelore të Prishtinës, z. Fahrudin Radonçiq asnjëherë nuk 
ka qenë i pandehur, dhe nuk ka ndonjë vendim gjyqësor se z. 
Fahrudin Radonçiq ka qenë i përfshirë në çfarëdo mënyre në 
vrasjen e pohuar të z. Ramiz Delaliq. 

Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë kundër R.A dhe KP

Prishtinë, 15 shkurt 2018 – Prokuroria Speciale e Republikës 
së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë kundër R.A dhe K.P, 
pranë Gjykatës Themelore në Pejë, për shkak se R.A. ka kryer 
veprën penale, shtytja për kryerjen e veprave penale nga neni 
141 të KPRK-së dhe veprën penale nga neni 3 paragrafi 4 të 
ligjit mbi ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura 
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jashtë vendit. Ndërkaq, K.P., ka kryer veprën penale për 
moslajmërim të veprës penale apo kryerësve të tyre nga neni 
286 paragrafi 1 pika 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
 
Sipas aktakuzës R.A. në vazhdimësi në mënyra të ndryshme 
ka postuar mesazhe për publikun, me qëllim që të shtyjë 
kryerjen e aktit terrorist, në atë mënyrë që në rrjetin social 
Facebook në profilin e tij, ka postuar video-incizime, fotografi 
dhe komente duke shprehur haptazi përkrahjen dhe 
simpatinë ndaj organizatës terroriste Shteti Islamik “ISIS”.  
 
Po ashtu, në aktakuzë thuhet se përmes këtyre publikimeve ka 
shprehur urrejtje ndaj pjesëtarëve të tjerë të komunitetit dhe 
propagandon islamizmin, ashtu që nga fotografitë e publikuara ka 
paraqitur “Xhihadistë” dhe “sulmues vetëvrasës”. 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 
dhe veprën penale nga neni 3 paragrafi 4 të Ligjit mbi ndalimin e 
bashkimit në konflikte të armatosura jashtë vendit, nr.05/L-002.  
 
Ndërkaq, i pandehuri K.P. në periudhën e papërcaktuar kohore 
në vitin 2017, nuk e ka lajmëruar veprën penale dhe kryerësin 
e saj, në mënyrë që pasi i njëjti ka pasur kontakte me persona 
që kanë marrë pjesë në Siri dhe të cilët janë marrë me aktivitete 
terroriste, ashtu që kur i pandehuri R.A., për të cilin ka qenë në 
dijeni se merret me aktivitete të tilla ka kërkuar nga ai që të kryej 
një sulm vetëvrasës në territorin e Republikës së Kosovës, duke 
i thënë “se i duheshin të holla për financim dhe disa vëllezër 
mysliman për të organizuar një sulm istishadije (vetëvrasës) 
kundër shtetit, kundër qeverisë” por edhe pse nuk ka pranuar, 
i pandehuri K.P., nuk e ka lajmëruar rastin në Polici. Me këto 
veprime i pandehuri K.P., ka kryer veprën penale moslajmërimi 
i veprave penale apo kryerësve të tyre nga neni 386 paragrafi 1 
pika 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
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Mbahet kolegjiumi i kryeprokurorëve

Prishtinë, 20 shkurt 2018 - Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi ka mbajtur sot takimin e radhës të kolegjiumit me të 
gjithë kryeprokurorët e prokurorive Themelore, kryeprokurorin 
e Prokurorisë Speciale dhe me kryeprokurorin e Prokurorisë së 
Apelit.

Gjatë këtij takimi kanë raportuar të gjithë kryeprokurorët e 
prokurorive për rezultatet e punës gjatë vitit 2017, ku edhe 
paraqitën planin e punës, objektivat dhe aktivitetet që do t’i 
ndërmarrin gjatë vitit 2018.
Sipas raporteve të prezantuara nga kryeprokurorët e prokurorive 
u pa se gjatë vitit 2017 ka pasur rezultate të mira dhe rritje të 
efikasitetit të punës në të gjitha prokuroritë themelore, në 
Prokurorinë Speciale dhe në Prokurorinë e Apelit.

•  Gjatë vitit 2017, Prokuroria e Apelit ka pranuar në punë 
5194 lëndë, ku edhe i ka kryer të gjitha 5194 lëndët;

•  Prokuroria Themelore në Prizren ka pranuar gjithsej 3938 lëndë 
dhe ka kryer 4550, ndërkaq i kanë mbetur në punë edhe 1306;
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•  Prokuroria Themelore në Gjilan ka pranuar në punë 2953 
lëndë prej tyre 2902 lëndë janë të zgjidhura, ndërkaq kanë 
mbetur pa u zgjedhur vetëm 51 lëndë;

•  Prokuroria Themelore në Pejë ka pranuar në punë 3309 
lëndë, i ka kryer 4138 lëndë, të mbetura 400, ndërkaq të 
bartura nga viti i mëparshëm ka pasur 1200 lëndë;

•  Prokuroria Themelore në Ferizaj ka pranuar në punë 6365 
lëndë, ka kryer 5857 lëndë, i kanë mbetur 508 lëndë;

Ndërsa, prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, Prokuroria 
Themelore e Prishtinës, Gjakovës dhe e Mitrovicës, ende nuk i 
kanë sjellë të dhënat lidhur me pranimin dhe kryerjen e lëndëve.
Kryeprokurori Lumezi ka kërkuar nga të gjithë kryeprokurorët 
fuqizim të luftës kundër korrupsionit dhe krimeve ekonomike, 
kërkesë e bërë duke marrë parasysh që ky është një kriter shumë 
i rëndësishëm për liberalizimin e vizave.

Gjithashtu, Lumezi ka kërkuar që të identifikohen dhe 
shenjestrohen rastet e nivelit të lartë, të bashkërendojnë veprimet 
me institucionet e sundimit të Ligjit për ndërmarrjen e veprimeve 
të shpejta gjatë hetimit të këtyre rasteve dhe të aplikohen masat 
adekuate për sekuestrimin dhe ngrirjen e pasurisë.

I pari i Prokurorisë së Shtetit, ka kërkuar nga kryeprokurorët që 
t’iu jepet prioritet zbardhjes së rasteve të vrasjeve gjatë dhe pas 
luftës, si dhe ka kërkuar që të respektohet vija vertikale duke i 
zbatuar udhëzimet nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit.

Për fund Kryeprokurori Lumezi, kërkoi nga të gjithë 
kryeprokurorët që çdo lëndë të përfaqësohet dhe të mbrohet me 
dinjitet në Gjykatë.
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Aktakuzë për dëmtim të trashëgimisë kulturore

Prizren, 23 shkurt 2018 - Prokuroria Themelore në Prizren ka 
ngritur aktakuzë kundër personit A.M., për shkak të veprës penale, 
dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e monumenteve 
ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës, nga 
neni 363, paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
 
I pandehuri A.M., më 18 dhjetor 2017, në Qendrën Historike 
të Prizrenit, në rrugën ‘’Mbreti Zog’’, dëmton ose shkatërron 
monumentin ose objektin e mbrojtur kulturor, në atë mënyrë që 
rrënon shtëpinë e familjes ‘’Myftiu’’, shtëpi kjo e cila ishte nën 
mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, në bazë të Vendimit numër 
4274/2017 të datës 10.10.2017 nga Ministria e Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit me të cilin vendim hynë në listën e trashëgimisë 
kulturore për periudhën 10.10.2017 deri më 10.10.2018, me numër 
unik 507, e përfshirë me numër rendor 824, ku edhe përkundër 
ndalim-punimit nga Inspektorati Komunal, të pandehurit kanë 
kaluar shiritin ‘’Ndalohen Punimet’’, duke i futur punëtorët dhe 
makineritë (ekskavator dhe kamion), me ç’ rast ka rrënuar në 
tërësi objektin në fjalë, pasi që e njëjta i ishte shitur personit F.G.

Sqarim për media nga Prokuroria Themelore e Prishtinës
26 shkurt 2018

Prishtinë, 26 shkurt 2018 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, 
njofton opinionin lidhur me lëndën PP nr. 802-1/2007, të cilën 
e ka pranuar në punë më 01.02.2016, Prokurorja e rastit Dulina 
Hamiti.
 
Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti për Krime të 
Rënda më 27.06.2016, ka ngritur aktakuzën kundër të akuzuarit, 
Abit Kastrati, për veprën penale “Përvetësimi nga ushtrimi të 
detyrës” nga neni 340 paragrafi 3 të KPK , duke konsideruar se 
aktakuza e Prokurorisë ka qenë e mbështetur në prova dhe dëshmi 
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të mjaftueshme, ku kjo argumentohet edhe me aktvendimin e 
Gjykatës së Apelit, PN nr.895/17 të datës 06.11.2017, kur e ka 
refuzuar si të pabazë ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit Abit 
Kastrati, pasi që në atë aktvendim ndër të tjera është cekur se 
ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë 
se është kryer vepra penale me të cilën ngarkohet i akuzuari.  
 
Ndërsa, sa i përket asaj se Gjykata Themelore në Prishtinë-
Departamenti për Krime të Rënda, më 23.02.2018 ka bërë 
shpalljen e aktgjykimit lirues ndaj të akuzuarit të lartcekur për 
veprën penale të lartcekur, Prokuroria Themelore në Prishtinë, 
ende nuk e ka pranuar aktgjykimin lirues nga Gjykata Themelore 
në Prishtinë, dhe sapo ta pranojmë aktgjykimin, Prokuroria do ta 
shfrytëzoj të drejtën ligjore për ushtrimin e mjetit juridik të ankesës. 
 
Andaj, Prokuroria Themelore në Prishtinë, sqaron opinionin 
lidhur me deklaratat e gjyqtarit të Gjykatës Themelore të 
Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, i cili të premten, e ka liruar nga 
akuza për “përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës”, të akuzuarin 
Abit Kastrati. Gjykatësi Ibrahimi, me rastin e shpalljes së 
aktgjykimit ka deklaruar se “me asnjë provë nuk vërtetohet se 
i akuzuari ka kryer veprën penale. Akuzohet se ka shkaktua 
dëm 32.000.00 euro, e më asnjë provë nuk është vërtetur se ka 
bërë dëm 1.000 apo 30.000 euro’’. Po ashtu, sipas Ibrahimit, 
organi i ndjekjes ka qëndruar mbi 10 vjet në këtë lëndë me 
vetëm një provë që nuk ka provuar elemente të veprës penale, 
ndërsa ka shtuar se ka menduar se gjatë shqyrtimit gjyqësor 
prokuroria do të propozoi ndonjë ekspertizë apo provë tjetër. 
 
Për hir të informimit të drejtë të opinionit dhe Gjyqtarit Ibrahimi, 
bashkangjitur gjeni kopjen e Aktvendimit të lartcekur të Gjykatës 
së Apelit të Kosovës, me numër PN nr.895/17 të datës 06.11.2017, 
të cilën Prokuroria e ka pranuar me datë 07.11.2017.
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Aktakuzë për “keqpërdorim të pozitës apo autoritetit 
zyrtar”

Prizren, 28 shkurt 2018 - Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur 
aktakuzë, kundër të akuzuarve F.T. dhe R.K., që të dy zyrtar policor 
për shkak të veprës penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me nenin 31, të KP-së.  
 
Sipas aktakuzës të pandehurit F.T. dhe R.K., në cilësi të 
bashkëkryerësve si persona zyrtar, nuk i përmbushin detyrat e tyre 
zyrtare, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personin tjetër. 
 
Të pandehurit F.T. dhe R.K., në cilësi të zyrtarëve policor – 
pjesëtarëve të Policisë së Trafikut Rrugor në Prizren, gjatë orarit 
të punës, e pasi që e sekuestrojnë përkohësisht automjetin për 
shkak të vetaksidentit, nuk hapin rast për vetaksident dhe me 
dashje lirojnë automjetin e tipit Volvo V40 dhe ia dorëzojnë 
personit F.K., edhe pse e kanë ditur se ky automjet është 
vetaksidentuar dhe ka rezultuar i pazhdoganuar, në të njëjtin 
janë vendosur targat e regjistrimit që nuk i përkisnin dhe si i 
tillë nuk është dashur të lirohet nga ana e të pandehurve, por 
të dorëzohet në terminalin doganor në Prizren, për zhdoganim. 
 
Me këto veprime në bashkëkryerje të pandehurit F.T. dhe R.K., 
kanë kryer veprën penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me nenin 31të KP-së. 

Aktakuzë kundër 10 personave të dyshuar si pjesëtarë të 
organizatës kriminale “Syri i Popullit”

Prishtinë, 28 shkurt 2018 - Pas një punë intensive dhe pas 
grumbullimit të provave Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë kundër 10 personave të dyshuar 
si pjesëtarë të organizatës kriminale “Syri i Popullit”, me të 
ashtuquajturit “Avni Rrustema”, të cilët dyshohen se kanë kryer 
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veprat penale “hakmarrje në ndihmë nga neni 396 paragrafi 3 
lidhur me nenin 33 të KPRK-së”, dhunim nga neni 230 paragrafi 4 
nën paragrafin 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së”, “përgatitja 
e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues 
dhe sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144 paragrafi 4 
lidhur me nenin 136 të KPRK-së”, “mbajtja në pronësi, kontroll 
ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 
të KPRK-së”, “hakmarrje nga neni 396 paragrafi 3 të KPRK-së”. 
 
Të pandehurit, M.J, A.Ll, R.S, S.R, R.T, B.K, S.B, H.H, B.L. dhe 
L.L., me datë 15.05.2015, si pjesëtarë të organizatës kriminale 
“Syri i Popullit”, me të ashtuquajturit “Avni Rrustema”diku, në 
një shtet evropian, kanë marrë vendim që në mars të vitit 2017, të 
fillojnë me aksione të kundërligjshme, me qëllim që seriozisht të 
destabilizojnë ose të shkatërrojnë strukturat themelore politike, 
kushtetues, ekonomike apo shoqërore të Republikës së Kosovës, 
që me sulme dhe me vrasje ndaj personaliteteve më të larta 
shtetërore duke filluar nga ish funksionarët e lartë të Kosovës 
prej vitit 1980 deri në 1991, duke i konsideruar si tradhtar të 
vendit, e po ashtu funksionarët nga viti 1999 deri në vitin 2016. 
 
Të pandehurit kanë pasur edhe fondin të quajtur “Liria e Atdheut”, 
kjo organizatë “Syri i Popullit” në bazë të planit të shkruar 
kanë pasur një strukturë të organizuar të hierarkisë të cilët janë 
përfshirë me emra të koduar dhe secili i ka pasur të ndara detyrat 
dhe përgjegjësitë e veta, kështu që me 13.03.2017 i pandehuri M.J. 
ka tentuar ta vras të dëmtuarin A.V. si ish funksionar i Kosovës, 
i viteve të tetëdhjeta i cili sipas planit të tyre operativ, është 
vlerësuar i pari në listë si tradhtar i vendit. Me këto veprime kanë 
kryer veprën penale “Përgatitja e veprave terroriste ose veprave 
penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së 
Kosovës” nga neni 144 paragrafi 4 lidhur me nenin 136 të KPRK-së. 
 
Gjithashtu, i pandehuri A.Ll. akuzohet se derisa ishte në 
qendrën e paraburgimit në Lipjan, duke e përdorur kanosjen 
dhe forcën e ka kryer veprën penale “dhunim” nga neni 230 
paragrafi 4 nën paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.  
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Po ashtu, me rastin e bastisjes së shtëpisë së të pandehurit 
B.K. me datë 25.05.2017, është konfiskuar një pistoletë e gazit 
‘’Voltran Mini’’ e kalibrit 8 mm me gaz, të cilën e kishte pasur në 
posedim pa lejen e organit kompetent. Gjithashtu, në shtëpinë 
e tij është gjetur dhe konfiskuar një pushkë ajrore me diabolla 
250 copë (municion i pushkës ajrore), të cilat i pandehuri i 
ka poseduar pa lejen e organit kompetent. Me këtë ka kryer 
veprën penale “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragraf 1 të KPRK-së. 
 
I pandehuri M.J. duke qenë në gjendje të paaftësisë mendore 
për ti kuptuar dhe kontrolluar veprimet e veta për shkak të 
sëmundjes, ngase vuan nga çregullimi skizoafektiv- tipi manikal, 
me karakter të përhershëm, me psikosimptomatologji të shkallës 
nga mesatare në të rëndë, me datë 13.03.2017 në ora 07:50 
ka shkuar në banesën e të dëmtuarit A.V. në rrugën “Hajdar 
Dushi” në Prishtinë, që ta privoj nga jeta si ish-udhëheqës i lartë 
i LKJ-së dhe ish udhëheqës i Kosovës, duke e konsideruar si 
tradhtar për shkak të qëndrimeve të tij lidhur me demonstratat 
e vitit 1981 dhe çështjes kombëtare. Me këtë kishte për të kryer 
veprën penale “hakmarrje” nga neni 396 paragrafi 3 të KPRK-së. 
 
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka marrë aktvendim 
për pezullimin e hetimit kundër S.Xh., A.A., A.H. dhe M.A., të 
cilët deri më tani kanë qenë të paarritshëm për Prokurorinë. Por 
vlen të theksohet se Prokuroria i ka ndërmarrë të gjitha veprimet 
procedurale ligjore. 
 
Ndaj personave R.S., Xh.B., A.P., E.Ll., A.S dhe A.I., janë zhvilluar 
hetimet, mirëpo Prokuroria Speciale nuk ka gjetur prova të 
mjaftuara për ngritjen e aktakuzës. Në mungesë të provave janë 
pushur hetimet.
 
PSRK-ja, ndaj 17 personave pasi i ka ndërmarrur veprimet 
hetimore për shkak të kompetencës lëndore, për këta persona 
e ka dërguar rastin në Prokurorin Themelore të Prishtinës, në 
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kompentecë të mëtejme. 
 
Në këtë aktakuzë i kemi 2 të dëmtuar ndërsa në cilësi të 
dëshmitarëve janë propozuar 61 persona. Ndërsa, nga 10 të 
akuzuarit 4 prej tyre ginden në masën e paraburgimit, 1 në arrest 
shtëpiak dhe 1 nën masën lajmërim në Polici. 
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Kryeprokurori Lumezi ka pritur në takim gjeneralin 
Salvatore Cuoci

Prishtinë, 1 mars 2018 – Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër 
Lumezi ka pritur sot në takim komandantin e KFOR-it, Gjeneralin 
Salvatore Cuoci.

Kryeprokurori Lumezi fillimisht e ka falënderuar gjeneralin 
Cuoci, për angazhimin dhe sigurinë e dhënë nga KFOR-i, për të 
gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.

Po ashtu, Lumezi e ka njoftuar gjeneralin Cuoci, me funksionimin 
dhe punën e sistemit prokurorial e në veçanti të Prokurorit të 
Shtetit, ku ka theksuar se institucioni të cilin e udhëheq ai është 
i përkushtuar në luftimin e dukurive të këqija si, luftimi i krimit 
të organizuar, korrupsionit, terrorizmit, krimeve ekonomike dhe 
krimet e luftës.

I pari i Prokurorisë së Shtetit, ka theksuar se prokurorët e Shtetit 
janë të vendosur dhe të gatshëm që të kontribuojnë në forcimin e 
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sundimit të ligjit, si dhe të përballen me sfidat që i ka para i gjithë 
sistemi prokurorial.
Ndërkaq, komandanti i KFOR-it, Salvatore Cuoci, u shpreh se do 
të mbetet i përkushtuar që të ketë ambient të qetë, lëvizje të lirë 
dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës
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Fjalimi i Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, 
mbajtur sot në promovimin e Udhëzuesit për politikën 
ndëshkimore

Prishtinё, 2 mars 2018 
Të nderuar të pranishëm, 
Zonja dhe zotërinj, 

Kam  kënaqësi dhe privilegj  të veçantë të ndaj sot me ju rëndësinë 
e doracakut  që ka për qëllim unifikimin e politikës ndëshkimore 
në gjykatat e Kosovës dhe funksionimin më të mirë të shtetit 
ligjor.  

Kosova dhe institucionet e drejtësisë janë mirënjohëse për 
mbështetjen e vazhdueshme që janë duke dhënë  partnerët 
ndërkombëtarë në konsolidimin e pushtetit gjyqësor. 

Me gjitha të arriturat që sistemi gjyqësor ka pasur deri më tani 
ende ka disa mangësi me të cilat ballafaqohemi, njëra nga to 
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është politika ndëshkimore e cila është adresuar në këtë doracak. 

Pavarësisht  vullnetit të mirë të Gjykatës Supreme, politika 
ndëshkimore mbetet sfidë e përhershme e sistemit gjyqësor, 
vendimet gjyqësore mbeten fusha më e përfolur nga palët në 
procedurë, por edhe zona më e ndjeshme nga komentet e medias, 
madje edhe të pushteteve tjera, sikurse që ishte rasti i para disa 
ditëve kur u nxjerrë një rezolutë nga Kuvendi i Kosovës, për 
rastin që ishte në procedurë gjyqësore.
Këto praktika shkelin parimin  e  ndarjes së pushteteteve dhe 
dëmtojnë pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Prandaj, pushtetet 
tjera nuk duhet të ndërhyjnë në punët e drejtësisë, pasi që asnjë 
pushtet tjetër nuk mund të luajë rolin e gjyqësorit.
Nxerrja e vendimeve të drejta dhe ndëshkimi i krimit kërkon 
ligje të mira dhe vullnet të mirë për zbatimin e tyre, por drejtësia 
kërkon edhe profesionalizëm dhe dhënia e saj varet edhe nga 
integriteti moral i gjyqtarit.

E drejta penale e ka paraparë që përveç gjetjes së veprës penale 
të kundërligjshme dhe përgjegjësisë penale shumë i rëndësishëm 
është edhe sanksioni penal i cili duhet të rregullohet me politikën 
ndëshkimore, mirëpo ky kod i jep rëndësi edhe individualizimit 
të dënimit i cili nuk është në kundërshtim me unifikimin e 
dënimeve dhe nuk e përjashtojnë njëra tjetrën por duhet të 
plotësohen brenda suazave ligjore që lejojnë individualizimin e 
dënimit. 

Kjo veti e dënimit në fakt konsiston në realizmin e parimit të 
barazisë së qytetarëve para ligjit  dhe në realizimin e politikës 
ndëshkuese unike. 
Kriteret e mirë përcaktuara në doracakun për shqiptimin e dënimit  
dhe kriteret ligjore do të jenë një bazë e mirë për vlerësimin e 
lartësisë se dënimit dhe do t’i largojë të gjitha paragjykimet rreth 
matjes dhe shqiptimit të dënimit. 
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Gjykatat nëpërmjet politikës ndëshkimore duhet të tregojnë se 
janë garantuesi më i mirë i funksionimit të pushtetit ligjor dhe 
mbrojtësi më  i mirë i lirive dhe të drejtave të njeriut. 

Nga këto arsye kjo iniciativë është e mirëseardhur nga gjykata 
supreme e cila është duke bërë përpjekje për të përmirësuar 
sundimin e ligjit dhe unifikuar politikën e dënimeve.

Konsideroj se kjo  iniciative është në harmoni edhe me 
rekomandimin e Këshillit të Evropës lidhur me konsistencën në 
matjen e dënimeve.
Nga shqetësimet e adresuara nga ana e gjyqtarëve për zvogëlimin 
e diskrecionit të gjykatësve, dua t’i theksoj disa dobi që sjellë ky 
doracak.

Kemi qenë dëshmitarë të disa raporteve nga organizatat 
ndërkombëtare por edhe vendore, që kanë tërhequr vërejtjen 
mbi politikat jo-adekuate ndëshkimore që janë aplikuar nga 
gjykatësit tonë. Duke potecuar raste kur një i pandehur është 
trajtuar ndryshe nga një i pandehur tjetër në raste shumë të 
ngjashme të profileve të njëjta.
Andaj, unifikimi i dënimeve për veprat e penale të kryera në 
rrethana të ngjashme është parakusht i një drejtësie të barabartë 
për të gjithë. Me ketë udhëzues trajtimet diskriminuese që kanë 
ekzistuar më herët do të evitohen edhe kjo do të paraqet një të 
arritur të sistemit gjyqësor.

Si pasojë e mosunifikimit të dënimeve gjyqësore prokurori i shtetit 
ka vuajtur nga zgjidhja e ngadaltë e rasteve, ngase në shumë raste 
mbrojtësit e të pandehurit nuk kanë treguar interesim për të hyrë 
në marrëveshje për pranimin e fajësisë, ngase kanë konsideruar 
se do të kalojnë më lehtë në gjykatë se në prokurori.
Mos unifikimi i politikës ndëshkimore do të eliminohet me këtë 
udhëzues dhe na bën te besojmë me arsye se puna e prokurorit 
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të shtetit do të jetë shumë më efikase dhe do të kemi shumë më 
shumë marrëveshje të fajësisë, nga të cilat do të përfitojnë të 
gjithë, edhe gjykata duke i zgjedhur rastet më shpejtë edhe në 
kohë të arsyeshme, gjithashtu do të përfitojnë edhe të pandehurit 
edhe të dëmtuarit duke mos pritur me vite në zgjidhjen e  rasteve 
penale.

Mjafton të përmendin parimin se drejtësia e vonuar është edhe 
drejtësi e mohuar, e me ketë udhëzues do të zgjidhet një herë e 
përgjithmonë  vështirësitë e evidentuara në sistemin gjyqësor.
 Dimensioni kushtetues i pushtetit gjyqësor nënkupton 
qëndrueshmëri në zbatimin e ligjit dhe integritet të lartë 
profesional, që duhet të tregojnë bartësit e funksioneve gjyqësore 
gjatë shqiptimit të dënimeve, në mënyrë që ato vendime të 
meritojnë respektin e çdo subjekti të së drejtës, që çështjen ia ka 
besuar sistemit të drejtësisë. 

Kontribut të veçantë në procesin e unifikimit të dënimit duhet të 
japin edhe prokurorët e shkallës së parë në  rastet kur konsiderojnë 
se dënimet e shqiptuara nga gjykatat e shkallës së parë nuk janë 
në përputhje me politikën e dënimeve. Në këto raste prokurorët 
duhet të ushtrojnë të drejtën e  ankesës me çka i krijojnë mundësi 
Gjykatës së Apelit për të unifikuar politikën e dënimeve.   

Të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm se në luftimin e krimit 
ekonomik, krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë, 
nuk kemi treguar rezultate të knaqshme. Kjo ka ndodhur edhe 
si pasojë e shqiptimit jo adekuat të dënimeve, e që ka ndikuar 
edhe te Prokurori i Shtetit, duke mos shfrytëzuar Institutin e 
dëshmitarit bashkëpunues që është qenësore në luftimin efikas 
të krimit të profilit të lartë. 
Të pandehurit do të bashkëpunojnë me prokurorin e shtetit, 
vetëm atëherë kur ta ndiejnë rrezikun e parashikuar te dënimit 
adekuat, ketë e siguron pa dyshim ky udhëzues. 
Natyrisht se ka edhe shumë më shumë  përfitime tjera nga ky 
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udhëzues, unë uroj që sa më parë të fillojë së funksionuari, por 
njëkohësisht tërheqë vërejtjen që të mundohemi që ky udhëzues 
të funksionojë vërtetë, e të mos jete vetëm një grumbull letrash 
sikurse ka ndodhur me shumë iniciativa tjera. 
Nga kjo arsye krejt në fund, ftoj që të shikohen mundësitë që 
ndoshta ky udhëzues të futet edhe në Kodin penal të Kosovës në 
kapitullin ku përcaktohen rregullat e përgjithshme për matjen e 
dënimit. 
 
Me respekt,

Aleksandër Lumezi
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Kryeprokurori Lumezi ka takuar sot kryeprokurorin e 
Holandës, Albert van der Kerk

Prishtinë, 7 mars 2018 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka pritur sot në takim kryeprokurorin e Holandës për 
Çështje Ndërkombëtare, Albert van der Kerk.

Kryeprokurori Lumezi, fillimisht e njoftoi kryeprokurorin, 
van der Kerk, me funksionimin dhe efikasitetin e sistemit 
prokurorial e posaçërisht me atë të Prokurorit të Shtetit, duke 
theksuar se prokurorët e Shtetit janë të vendosur dhe të gatshëm 
që të kontribuojnë në forcimin e sundimit të Ligjit, si dhe për t’u 
përballuar me sfidat që i ka sistemi prokurorial.

Po ashtu, Lumezi e van der Kerk, kanë diskutuar për 
bashkëpunimin juridik ndërkombëtar, luftën kundër 
korrupsionit dhe luftën kundër terrorizmit. Kryeprokurori 
Lumezi ka theksuar se pavarësisht vështirësive institucionet e 
drejtësisë duhet t’i tejkalojnë të gjitha këto, që të arrijnë rezultate 
më të mira në hetimin dhe ndëshkimin e krimit.

Ndërkaq, kryeprokurori van der Kerk, ka premtuar se Holanda 
do ta ndihmojë sistemin prokurorial, si dhe e ka vlerësuar 
kryeprokurorin Lumezi, për punën dhe angazhimin e tij në 
drejtim të forcimit të sundimit të Ligjit në Kosovë.

Kryeprokurori Lumezi e ka falënderuar kryeprokurorin e 
Holandës për Çështje Ndërkombëtare, van der Kerk, për 
mbështetjen e vazhdueshme që po i jep sistemit prokurorial të 
Kosovës shteti i tij.
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KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë, 13 mars 2018 - Reagim ndaj shkrimit në mediave të 
shkruara dhe elektronike, të publikuara me datën 10 mars 2018, 
me titull: “Policia kap në Mramor të Prishtinës arsenal armësh e 
aparate të lojërave të fatit”. Ndër të tjera në njoftim thuhet, citoj: 
”Me këtë rast është arrestuar një i dyshuar i cili pas marrjes së 
deklaratës së tij me vendim të prokurorit të rastit është liruar në 
procedurën të rregullt”.

Me qëllim të informimit të drejtë të opinionit publik dhe mbrojtjes 
së imazhit të punës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 
reagojmë kundër informacioneve të publikuara në mediat e lartë 
cekura të cilat kanë informuar opinionin publik në mënyrë jo të 
drejtë lidhur me rastin në fjalë.
Në bazë të kërkesës së Prokurorit të Shtetit, Gjykata Themelore 
në Prishtinë, ka lëshuara Urdhëresë për kontrollimin e objekteve. 
Gjatë zbatimit të urdhëresës dhe kontrollimit të objektit (shtëpisë) 
në fshatin Mramor të Prishtinës, Policia ka gjetur armë, aparate të 
lojërave të fatit dhe sende tjera. Prokurori i Shtetit, vazhdimisht 
para, gjatë dhe pas kontrollit ka qenë në kontakt me Policinë. 
Të dyshuar për kryerjen e veprave penale në rastin konkret 
kanë qenë RR.G. dhe B.G. (babë dhe birë). Gjatë kontrollit të 
shtëpisë, Policia ka hasur vetëm të dyshuarin RR.G., babai i të 
dyshuarit B.G. Ndërsa, i dyshuari B.G. nuk ka qenë në shtëpi 
dhe për kundër përpjekjeve të Policisë që të njëjtin ta arrestojnë, 
duke kontrolluar edhe lokacione tjera, ka qenë i paarritshëm për 
policinë që të arrestohet. Me urdhëresë të Prokurorit të Shtetit, 
është intervistuar i dyshuari RR.G. Prokurori i Shtetit, bazuar 
në informacionet që kanë të bëjnë me rastin, ka gjet se, shtëpia, 
armët, aparatet e lojërave të fatit dhe sende të tjera, ishin të 
dyshuarit B.G, i cili jeton ndaras nga prindi i tij, RR.G.
Meqenëse, për të dyshuarin RR.G., Prokurori i Shtetit nuk 
ka pasur prova të mjaftueshme se, ishte posedues i sendeve 
të cekura më lartë, ka vendosur që ndaj të dyshuarin RR.G. 
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procedura penale të zhvillohet në mënyrë të rregullt. Ndërsa, 
B.G. i cili është i dyshuari kryesor është në kërkim të policisë. Në 
rastin konkret, procedura penale është duke vazhduar, bazuar 
në provat dhe faktet që ka mbledhur deri më tani Prokurori i 
Shtetit.
Paraprakisht, Ju falënderojmë për vëmendjen dhe bashkëpunimin 
tuaj lidhur me këtë çështje.
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SHBA-të dhurojnë donacion për Prokurorinë Themelore 
të Gjilanit

Gjilan, 20 mars 2018 – Në Prokurorinë Themelore të Gjilanit 
është bërë pranim-dorëzimi i pajisjeve: video konferenca, arkiv, 
dublikues DVD dhe pajisje përkthimi, të dhuruara për këtë 
prokurori nga Departamenti i Byrosë Shtetërore për Çështjet e 
Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit i Departamentit 
Amerikan të Shtetit.

Pranim-dorëzimi i këtyre pajisjeve është bërë nga drejtoresha e 
Zyrës për Evropë dhe Azi pranë Byrosë për Çështje Ndërkombëtare 
të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit të Departamentit të Shtetit, 
Erin Sawyer dhe kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të 
Gjilanit, Jetish Maloku.
 
Lidhur me rëndësinë e këtyre pajisjeve në ngritjen e efikasitetit 
në punë për sistemin prokurorial të Kosovës, përmes video 
konferencës ka folur kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, 
Blerim Isufaj. Ai tha së përmes donacioneve të Ambasadës 
amerikane, prokuroritë e Republikës së Kosovës janë kompletuar 



44

BULETIN MUJOR Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit 
janar – mars 2018

me pajisje të ndryshme, e që përdorimi i tyre në të ardhmen do të 
lehtësojë mbajtjen e takimeve dhe do të rrisë efikasitetin e tyre.

Kryesuesi Isufaj më tej tha se kontributi i Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës në përgjithësi ka ndihmuar në rritjen 
e sigurisë nëpër prokurori, sidomos sigurisë së ruajtjes së 
lëndëve dhe në përmirësimin e menaxhimit të prokurorive. 

Ndërsa kryeprokurori Maloku, pasi ka folur për rëndësinë që 
këto pajisje kanë për prokurorinë që ai udhëheq, ka shprehur 
mirënjohjen dhe falënderimet e tij për ndihmën e vazhdueshme 
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për këtë prokurori. 

Prokuroria fillon hetimet për mishin e prishur

Prizren, 22 mars 2018 – Prokuroria Themelore në Prizren, sipas 
detyrës zyrtare dhe në bashkëpunim me Kryeprokurorin e Shtetit, 
ka filluar hetimet kundër personave përgjegjës dhe subjekteve 
juridike, të cilat kanë importuar nga Belgjika sasi të mishit me 
cilësi të dyshimtë, në drejtim të veprës penale: “prodhimi dhe 
vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor”, nga neni 
267, të KPRK-së.

Po ashtu, kjo prokurori përmes urdhrit të gjyqtarëve kompetent 
të procedurës paraprake në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, 
Njësinë e Hetimeve të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit 
në Prizren dhe inspektorët e Agjencionit të Ushqimit dhe 
Veterinarisë, ka kryer bastisje dhe kontroll në shtëpitë dhe lokalet 
e subjekteve juridike, njëra në territorin e Rahovecit dhe tjetra të 
Suharekës dhe ka sekuestruar provat e nevojshme për procedurë 
penale, si dhe sasi të mishit me afat të skaduar.

Prokuroria Themelore në Prizren do të vazhdojë hetimet në rastin 
konkret dhe do të njoftojë publikun për rrjedhën e këtij rasti.
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Ndërkaq, Prokurori i Shtetit kërkon nga të gjithë ata që kanë 
informata lidhur me këtë, që t’i drejtohen Prokurorisë dhe të 
bashkëpunojnë me organet e ndjekjes për zbardhjen jo vetëm të 
këtij rasti por edhe rasteve tjera për të cilat mund të kenë njohuri.

Prokuroria ka ngritur aktakuzë për veprën penale 
“mashtrimi”

Ferizaj, 22 mars 2018 – Prokuroria Themelore në Ferizaj ka 
ngritur sot aktakuzë kundër dy personave me inicialet Rr.H 
dhe K.R. për shkak të dyshimit se në bashkëkryerje kanë kryer 
veprën penale “mashtrimi” nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me 
paragrafin 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, të pandehurit Rr.H dhe K.R. në periudhën 
kohore 30 dhjetor 2011 deri më 24 korrik 2012, së bashku me të 
pandehurin E.L i cili gjendet në arrati, me anë të paraqitjes së 
rreme të fakteve dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të 
dobisë pasurore për vete ose për tjetrin, si dhe, për ti shkaktuar 
dëme materiale personit tjetër, e vejnë në lajthim të dëmtuarin 
F.D. në atë mënyrë që përmes të pandehurit K.R., prezantohen 
rrejshëm para të dëmtuarit, edhe atë i pandehuri, Rr.H., si i afërm 
i personaliteteve të larta shtetërore politike.

Ndërsa, i pandehuri E.L. si dhëndër i një personaliteti të lartë 
shtetërore e politike, ashtu që të tre së bashku, kinse me qëllim 
të ndërmjetësimit për blerjen e Qendrës Kardiake të Kosovës 
Sh.P.K në Prishtinë, mes personit të quajtur E.Ll. si shitës dhe 
F.D. si blerës, e nxisin të njëjtin të veproj në dëm të pasurisë së tij, 
duke i prezantuar draft kontrata sipas të cilave arrijnë ta bindin 
se i pandehuri Rr.H. është pronar i Qendrës Kardiake të Kosovës 
me 20% të aksioneve, ndërsa E.Ll me 80%. Me ç’rast arrijnë të 
marrin nga i dëmtuari shumën e përgjithshme të të hollave prej 
290,810.00 euro (dyqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e dhjetë 
euro), për të cilën shumë edhe i shkaktojnë dëme materiale.
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Sipas aktakuzës, të lartcekurit me këto veprime në bashkëkryerje 
kanë kryer veprën penale “mashtrimi” nga neni 335 paragrafi 5 
lidhur me paragrafin 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.
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Krerët e sistemit të drejtësisë në takim të përbashkët

Prishtinë, 22 mars 2018 - Krerët e institucioneve të sistemit të 
drejtësisë së Republikës së Kosovës, përkatësisht, Kryesuesi i 
Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, Kryetari i Gjykatës 
Supreme, Enver Peci, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, 
Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, Koordinatori Kombëtar për 
Luftimin e Korrupsionit, Reshat Millaku, Koordinatori i KGJK 
për lëndët e shenjëstruara në mekanizmin përcjellës dhe lëndët 
që lidhen me natyrën korruptive, Agim Maliqi kanë mbajtur 
një takim të përbashkët me kryeprokurorët e Prokurorive 
Themelore dhe kryetarët e Gjykatave Themelore dhe Kryetarin 
e Gjykatës së Apelit, temë e të cilit ishte vlerësimi i kapaciteteve 
të organeve të zbatimit të ligjit dhe sistemit të drejtësisë për të 
adresuar përmbushjen e kushtit të dytë për liberalizimin e vizave, 
përkatësisht, rritjes së efikasitetit në luftimin e korrupsionit dhe 
krimit të organizuar.

Përfaqësuesit e institucioneve më të larta të sistemit të drejtësisë, 
kanë vlerësuar realitetin e ri të krijuar pas ratifikimit të 
Marrëveshjes për Demarkacionin me Malin e Zi nga Kuvendi 
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i Republikës së Kosovës, proces ky që e ofron Republikën e 
Kosovës më afër se kurrë liberalizimit të vizave për qytetarët e 
saj.

Udhëheqësit e institucioneve të drejtësisë, kanë diskutuar mbi 
përgjegjësitë respektive të tyre për të përmbushur kriterin e 
fundit që lidhet me vlerësimin e masave dhe hapave konkret të 
ndërmarrë për sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar.

Në këtë agjendë, gjithashtu është diskutuar për politikat 
legjislative, përkatësisht përmbushjen e obligimeve që dalin nga 
Agjenda e Reformave Evropiane, Rekomandimet e Raportit të 
Vendit si dhe Pakon e Ligjeve Kundër Korrupsionit, masa këto 
të orientuara drejtpërdrejtë në funksion të rritjes së efikasitetit të 
sistemit të drejtësisë, parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, 
si dhe sigurimit të integritetit të institucioneve publike.

Po ashtu, është diskutuar për rastet e evidentuara në luftën kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar si dhe është shprehur 
gatishmëria ndër-institucionale në kuadër të përgjegjësive 
ligjore dhe kushtetuese të secilit prej institucioneve, për të pasur 
takime të rregullta për të dinamizuar punën, dhe për të ofruar 
mundësitë dhe mbështetjen e pa kursyer që këto raste të trajtohen 
me prioritet.
 
Prokuroria fillon hetimet kundër S.K. nga komuna e 
Gjilanit

Gjilan, 23 mars 2018 - Prokuroria Themelore në Gjilan – 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka nxjerrë aktvendim për 
fillimin e hetimeve kundër S.K. nga komuna e Gjilanit, për shkak 
të veprës penale “keqpërdorimi i detyrës zyrtare apo autoriteti 
zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 të KPRK-së.
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Prokuroria ka nxjerr aktvendim për fillim të hetimeve pasi që 
gjatë viteve, 2016-2017, i pandehuri S.K, si person zyrtar në 
komunën e Gjilanit, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 
pasuror për vete dhe kompanitë “Eco Higjena” SHPK nga Gjilani, 
dhe kompanisë “El-Bau” SHPK-ë, nga Gjilani, ka tejkaluar 
kompetencat e tij zyrtare duke i favorizuar kompanitë me çmime 
më të larta, të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet sipas kërkesave 
të autoritetit kontraktues.

I pandehuri S.K. me këto veprime ka kryer veprën penale 
“keqpërdorimi i detyrës zyrtare apo autoriteti zyrtar” nga neni 
422 paragrafi 1 të KPRK-së.

Prokuroria vazhdon aksionin për inspektimin e mishit të 
prishur

Prizren, 26 mars 2018 – Prokuroria Themelore në Prizren është 
duke vazhduar me veprimet e saja me qëllim të kontrollimit të 
cilësisë së mishit i cili është duke u shitur në tregun e Kosovës.
 
Zyra Regjionale e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë 
në Prizren, në koordinim dhe bashkëpunim me Prokurorinë 
Themelore në Prizren, sa i perket kontrollimit të cilesisë së mishit, 
ka zhvilluar inspektimin e jashtëzakonshëm më 24 mars 2018, në 
regjionin e Prizrenit.
 
Inspektimi është bërë në fabrikat e përpunimit të mishit (FPM) 
dhe depot e komunave Prizren, Dragash dhe Suharekë.
 
Deri më tani janë inspektuar gjithsej 12 subjekte, 10 fabrika të 
prodhimit të mishit dhe 2 depo ftohëse.
 
Për shkak të kushteve tekniko – sanitare dhe higjieno – sanitare 
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janë mbyllur 2 ( dy ) fabrika të prodhimit të mishit në Komunën 
e Dragashit.
 
Në 3 subjekte është hasur në produkte me afat të skaduar, të cilat 
nga ana e palës janë largur nga përdorimi dhe si të tilla nuk kanë 
qenë për përdorim, dhe atë:
 

-  Produkt mishi për përpunim - 753 kg;
 
-  Mish i ndarë mekanikisht (MDM) pule - 700 kg;
 
-  Kofshë pule – 75 kg;Të gjitha këto raste do të trajtohen 

konform dispozitave ligjore në fuqi.
 
Prokuroria Themelore në Prizren në bashkëpunim dhe koordinim 
me Zyrën Regjionale të AUV-it në Prizren, do të vazhdojnë me 
veprimet tjera sa i përket kontrollimit të cilësisë së mishit, me 
qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve dhe shëndetit të tyre.
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Prokuroria e Policia koordinojnë veprimet rastet e shenjëstruara

Prishtinë, 28 mars 2018 – Me ftesë të Kryeprokurorit të Shtetit, 
Aleksandër Lumezi, është mbajtur sot takimi me Kryeprokurorin 
e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Reshat Millaku, 
Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore të Prishtinës, Imer 
Beka, Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Shpend 
Maxhuni, Drejtorin e Departamentit të hetimeve, Riza Shillova, 
Drejtorin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Policinë e 
Kosovës, Nazim Sahiti, Drejtorin e Divizionit për Krime të Rënda, 
Fehmi Hoti si dhe Shefin e Task Forcës kundër korrupsionit në 
Policinë e Kosovës, Shemsi Haziri, ku kanë diskutuar lidhur me 
shenjëstrimin e rasteve të nivelit të lartë për liberalizim të vizave.
Gjatë këtij takimi, Kryeprokurori Lumezi, iu ka dhënë detyra të reja dhe ka 
kërkuar nga të lartcekurit që t’i koordinojnë veprimet e tyre për trajtimin 
e rasteve të cilat tashmë janë me prioritet nga Prokurori i Shtetit, si dhe të 
merren veprime konkrete për zbardhjen e këtyre rasteve.
Me qëllim të ngritjes së efikasitetit Kryeprokurori Lumezi, ka 
kërkuar raportim të rregullt lidhur me trajtimin e këtyre rasteve, që 
janë duke u trajtuar nga Prokurori i Shtetit dhe Policia e Kosovës. 
Kryeprokurori Lumezi, është i vendosur në zgjidhjen sa më të 
shpejtë të gjitha këtyre rasteve e veçanërisht në rastet që kanë të 
bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave 
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Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Kabineti i Kryeprokurorit të Shtetit
 Tel: +381/38/200 18 825
 Tel: +381/38/200 18 826

 Zyra për Komunikim Publik
 Tel: +381/38/200 18 848
 Tel: +381/38/200 18 710
 Email: Info.psh@rks-psh.org
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