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FJALA HYRËSE E KRYEPROKURORIT TË SHTETI

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit me qëllim të 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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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria kërkon paraburgim për të dyshuarin që nga 
pakujdesia vrau bashkëshorten

Gjilan, 01 janar 2019 – Mbrëmë pas mesnatës, prokurori 
kujdestar, në Departamentin e Krimeve të Rënda, në Prokurorinë 
Themelore në Gjilan, është njoftuar për një vrasje, e cila ka 
ndodhur në fshatin Selishtë, komuna Gjilan. 

Menjëherë pas njoftimit me rastin, në vendin e ngjarjes kanë 
dalë prokurori kujdestar dhe Njësia e Hetimeve Regjionale, e 
Policisë së Kosovës, të cilët kanë vëzhguar vendin e ngjarjes 
dhe njëkohësisht është arrestuar i dyshuari J.J., si dhe ndaj tij 
është lëshuar aktvendim mbi ndalim në kohëzgjatje prej 48 
orëve, për shkak të dyshimit se ka kryer veprat penale ‘’Vrasje 
nga pakujdesia’’ nga neni 181 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës dhe veprën penale ‘’Mbajtja në pronësi, në kontroll 
ose posedim të paautorizuar të armëve’’ nga neni 374 paragrafi 
1 të KPRK-së. 

Ekziston dyshimi i bazuar se, më 01 janar 2019, rreth orës 
00:10 minuta, në fshatin Selishtë, komuna Gjilan, i dyshuari J.J. 
(1958), nga pakujdesia, me pushkën e tij të gjuetisë, të cilën 
e ka poseduar pa leje dhe autorizim, e ka privuar nga jeta 
bashkëshorten e tij, tani të ndjerën Z.J. (1956), në atë mënyrë 
që derisa ka qenë duke shtënë me armë në ajër, për festën e 
Vitit të Ri, arma është bllokuar dhe nuk ka shkrepur, me ç’rast 
duke tentuar ta rregullonte, e njëjta ka shkrepur dhe në një 
distancë prej 2-3 metra, e ka goditur të ndjerën, në pjesën e 
epërme të shpindës, duke i shkaktuar lëndime vdekjeprurëse. 

Me urdhër të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar 
në Institutin e Mjekësisë Ligjore, në Prishtinë, për kryerjen e 
autopsisë. 

Prokurori i shtetit, sot ka nxjerrë aktvendim mbi fillimin e 
hetimeve dhe ka paraqitur kërkesën për caktimin e masës 
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së paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditësh, në Gjykatën 
Themelore në Gjilan, e cila pritet që të vendosë për këtë çështje 
brenda afatit ligjor.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj të dyshuarit që tentoi t’a 
sulmonte babain e paralizuar

Gjilan, 02 janar 2019 – Departamenti i Përgjithshëm, në 
Prokurorinë Themelore në Gjilan, gjatë ditës së djeshme ka 
nxjerrë aktvendim mbi ndalim, në kohëzgjatje prej 48 orësh, 
ndaj të dyshuarit N.B., për shkak të dyshimit se ka kryer veprën 
penale ‘’Sulm në tentativë’’ nga neni 187 paragrafi 3 lidhur 
me paragrafin 1 dhe nenin 28 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës (KPRK). 

Ekziston dyshimi i bazuar se, më 01 janar 2019, rreth orës 21:00, 
në Gjilan, i dyshuari N.B., me dashje dhe nën ndikimin e alkoolit, 
ka tentuar të përdorë forcë ndaj babait të tij, të dëmtuarit R.B., 
në atë mënyrë që pasi kthehet në shtëpi, në gjendje të dehur, 
fillimisht then disa gjëra në shtëpi dhe me një tastaturë tenton 
t’a godet të dëmtuarin, i cili është i paralizuar, derisa aty kanë 
ndërhyrë anëtarët e tjerë të familjes dhe e kanë penguar. 

Prokuroria, sot ka paraqitur kërkesën për caktimin e masës 
së paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditësh, në Gjykatën 
kompetente në Gjilan, pasi që ekziston rreziku i përsëritjes 
së veprës penale, për shkak që i njëjti edhe më parë kishte 
shkaktuar probleme në familje, si dhe ndikimi tek dëshmitarët 
dhe nëse do të qëndronte në liri do të pengonte rrjedhën 
normale të zhvillimit të mëtejmë të procedurës penale.  
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Prokuroria Themelore në Gjilan ka përmbyllur me sukses vitin 
2018

Gjilan, 04 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, gjatë 
vitit 2018, ka përmbushur me sukses detyrimet e saj kushtetuese 
dhe ligjore, për ndjekjen pa kompromis të kryerësve të veprave 
penale, duke garantuar në të njëjtën kohë liritë dhe të drejtat 
themelore të njeriut.

Në vitin 2018, kjo prokurori ka treguar efikasitet të lartë të 
kryerjes së lëndëve, me mbi 98% të vendosura dhe të dorëzuara 
në Gjykatën Themelore në Gjilan, ku në shkallën e kësaj 
përqindje të lartë, përveç ngritjes së aktakuzave, ka pasur edhe 
pushime të hetimeve dhe hudhje të kallëzimeve penale.

Prokuroria Themelore në Gjilan, në tri departamentet e saj, 
Departamenti për Krime të Rënda, Departamenti për Krime të 
Përgjithshme dhe Departamenti për të Mitur dhe me gjithsej 17 
prokurorë, përfshirë edhe Kryeprokurorin e saj, gjatë vitit 2018, 
ka pranuar 2,592 kallëzime penale, të natyrave të ndryshme, 
me gjithsej 3,255 persona, me ç’rast në vitin 2019 janë bartur 
vetëm 44 lëndë, me gjithsej 65 persona.

Prioritet i rëndësishëm i veprimtarisë së Prokurorisë Themelore 
në Gjilan, ka qenë dhe mbetet lufta kundër krimit të organizuar 
dhe korrupsionit, e në veçanti korrupsionit në nivele të larta 
dhe në sistemin e drejtësisë, me ç’rast gjatë vitit 2018, ka 
trajtuar lëndë duke hetuar persona zyrtar qendror dhe lokal, 
gjyqtarë, prokurorë, kryetar të komunave, inspektor tatimor, 
zyrtar policor, shëndetësor, doganor dhe arsimor. 

Në këtë drejtim, prokuroria, ndaj tyre ka ndjekur një politikë 
të ashpër penale dhe kjo pasqyrohet me kërkesat për masat e 
sigurimit dhe llojin e masës së dënimit, të kërkuar nga prokurorët 
e shtetit.
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Gjatë këtij viti, pavarësisht trajtimit me prioritet dhe masave 
parandaluese të veprave penale të dhunës në familje dhe 
atyre me narkotikë, përpos rezultateve pozitive, numri i këtyre 
veprave penale mbetet i lartë.

Gjithashtu, prokuroria ka qenë e përkushtuar edhe në kryerjen 
e kallëzimeve penale, përmes procedurave alternative siç 
janë: marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë, ndërmjetësimet, 
pezullimet dhe propozimet për dhënien e urdhrave ndëshkimorë.

Rezultate evidente, kjo prokurori ka pasur edhe sa i përket 
konfiskimit dhe sekuestrimit të pasurive (sendeve) me të cilat 
është kryer vepra penale dhe pasurisë e cila është fituar me 
kryerjen e veprave penale.

Një sukses i tillë i kësaj prokurorie, ka qenë i mundshëm falë 
bashkëpunimit të ngushtë me të gjitha agjencitë e zbatimit 
të ligjit, para se gjithash me Policinë e Kosovës, Gjykatën 
Themelore në Gjilan, institucionet komunale dhe institucionet 
e tjera në zbatim të ligjit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj të dyshuarit që sulmoi fizikisht 
bashkëshorten

Gjakovë, 04 janar 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
me datë 04 janar 2019 ka paraqitur kërkesë në Gjykatën 
Themelore në Gjakovë-Dega në Rahovec, për caktimin e masës 
së paraburgimit kundër të pandehurit B.M., nga Komuna e 
Rahovecit, për shkak se i njëjti me dashje ka sulmuar fizikisht 
bashkëshorten e tij S.S. 

Rasti ka ndodhur në shtëpinë e tyre, ku pas një mosmarrëveshje, 
i pandehuri kishte sulmuar fizikisht të dëmtuarën S.S., duke e 
goditur me grushte e shuplaka në kokë dhe në pjesë të trupit, 
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duke i shkaktuar kështu lëndime të lehta trupore.

Me këtë ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri B.M., ka kryer 
veprën penale “lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 parag.3 të 
KPRK-së (Dhunë në Familje).

Prokurori i rastit ndaj të pandehurit, ka kërkuar masën e 
paraburgimit në afat prej 30 ditësh.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Gjilan brenda 24 orëve ka ndaluar 4 
persona të dyshuar

Gjilan, 04 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, brenda 
24 orëve, në 4 (katër) raste të ndara, ka ndaluar 4 (katër) persona 
të dyshuar, në kohëzgjatje prej 48 orësh.

Nga Departamenti për Krime të Përgjithshme, janë ndaluar 
3 (tre) të dyshuar për shkak të dyshimit të veprave penale 
‘’Zjarrëvënie’’ nga neni 344, ‘’Sulm’’ nga neni 187 dhe ‘’Pengim 
i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare’’ nga neni 409 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Ndërsa, nga Departamenti për Krime të Rënda, është ndaluar 
një person, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën 
penale ‘’Lëndim i rëndë trupor’’ nga neni 189 të KPRK-së.

Prokuroria, brenda afatit ligjor, ndaj të dyshuarve do të paraqet 
kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit, në Gjykatën 
kompetente në Gjilan, pasi që duke pasur parasysh rrethanat 
e kryerjes së veprave penale, masat e tjera nuk do të ishin të 
mjaftueshme për të zhvillimin e mëtejmë të procedurës penale.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj paraqet kërkesë për 
paraburgim ndaj një të mituri

Ferizaj, 8 janar 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për të Mitur, ka paraqitur kërkesë për caktimin 
e masës së paraburgimit pranë Gjykatës Themelore në Ferizaj, 
ndaj të miturit Q.M. sepse ekziston dyshimi i bazuar se me 
datën 07.01.2019, pas një konflikti verbal me të miturin A.H., e 
sulmon atë me një brisk duke e goditur dy herë në pjesën e belit 
afër veshkëve, nga të cilat goditje i dëmtuari pëson lëndime të 
rënda trupore dhe fillimisht dërgohet në Qendrën Emergjente 
në Ferizaj e më pas në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës 
(QKUK)- Prishtinë, me të cilën do të kryente veprën penale 
“Lëndim i rëndë trupor” nga neni 189 par 5 lidhur me par 1 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

I mituri Q.M. me vendim të Prokurorit të Shtetit gjendet në 
ndalim që nga data 07 .01.2019.



10

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kryeprokurori Maloku ka pritur në takim zyrtarë të lartë nga 
Ambasada Britanike

Gjilan, 08 janar 2019 – Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
në Gjilan, Jetish Maloku, ka pritur sot në takim zyrtarët e lartë 
nga Ambasada Britanike, Ken Taylor dhe David Ëells, të cilët 
fillimisht i ka falënderuar për kontributin dhe mbështetjen e 
vazhdueshme, duke kërkuar edhe më tutje mbështetje ndaj 
këtij institucioni.

Duke qenë mirënjohës për përkrahjen e fuqishme britaneze, 
Kryeprokurori Maloku gjatë takimit të zhvilluar, ka prezantuar 
rezultatet e punës së prokurorisë dhe njëkohësisht prezantoi 
edhe planin e punës për këtë vit, duke theksuar objektivat të 
cilat edhe në vitet e ardhshme pritet që të tregojnë rezultate 
të larta.

Ky plan, u vlerësua shumë nga përfaqësuesit e ambasadës 



11

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

britanike, e sidomos u çmua profilizimi dhe specializimi i 
prokurorëve në fusha të caktuara, që viteve në vijim do të 
ndikonte drejtpërdrejtë në rezultate konkrete dhe të pritshme 
nga institucioni i prokurorisë.

Nga rezultatet e prezantuara, u dëshmua puna profesionale 
dhe efektive, e veçanërisht nga përfaqësuesit u vlerësua shumë 
lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, edhe pse kjo 
ende vazhdon të mbetet sfidë kryesore e prokurorisë.

Në fund të takimit, zyrtarët e lartë, e vlerësuan bashkëpunimin 
me Prokurorinë Themelore në Gjilan dhe theksuan se Ambasada 
Britanike përmes projekteve të ndryshme do të vazhdojë të 
ofrojnë mbështetje, për forcimin e kapaciteteve hetimore dhe 
institucionale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Gjatë vitit 2018 janë trajtuar 212 raste të dhunës në familje

Gjilan, 09 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, gjatë 
vitit 2018, falë bashkëpunimit dhe koordinimit me Policinë 
e Kosovës, Zyrën për Mbrojtjen e Viktimave dhe Gjykatën 
Themelore në Gjilan, ka trajtuar 212 (dyqind e dymbëdhjetë) 
raste të dhunës në familje.

Nga të gjitha rastet e trajtuara, Prokuroria Themelore në Gjilan, 
pas zhvillimit të hetimeve ka ngritur 186 (njëqind e tetëdhjetë 
e gjashtë) aktakuza, në 17 (shtatëmbëdhjetë) raste janë bërë 
propozime për shqiptimin e masave të trajtimit të detyrueshëm, 
4 (katër) propozime për shqiptimin e masave edukative, janë 
hudhur 2 (dy) kallëzime penale dhe për 3 (tri) raste janë pushuar 
hetimet.

Për të gjitha veprat penale, të cilësuara si dhunë në familje, 
90% e viktimave kanë qenë femra, të cilat kanë përjetuar dhunë 
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psikike dhe fizike, madje në shumë raste, nga kryerësit janë 
shkelur edhe urdhëratë mbrojtës, me të cilët janë parashikuar 
masat mbrojtëse ndaj viktimave.

Prioritet i rëndësishëm i Prokurorisë Themelore në Gjilan, 
ka qenë dhe mbetet dhuna në familje, ku në këto raste janë 
ndërmarrë veprime të shpejta dhe efikase, duke ofruar fillimisht 
mbrojtje emergjente ndaj viktimave, pastaj është vazhduar me 
procedurat ndaj kryerëse të këtyre veprave penale. Madje, në 
shumicën e rasteve, me qëllim të zhvillimit të suksesshëm të 
procedurës penale, ndaj të pandehurve janë paraqitur kërkesa 
për caktimin e masës së paraburgimit.

Në regjionin e Gjilanit, gjatë këtij viti, dhuna në familje, ka 
rezultuar një problem madhor, pasi që numri i këtyre veprave 
penale vazhdon të jetë i lartë.

Prokuroria Themelore në Gjilan, do të vazhdojë të trajtojë me 
seriozitet të theksuar dhunën në familje, duke ndërmarrë të 
gjitha veprimet e nevojshme për ta parandaluar këtë fenomen 
mjaft të përhapur.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj paraqet kërkesë për 
paraburgim kundër tre të pandehurve

Ferizaj, 10 Janar 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur dy kërkesa për 
caktimin e masës së paraburgimit pranë Gjykatës Themelore në 
Ferizaj kundër tre personave të pandehur. 

Kundër të pandehurve E.D., dhe A.B., është paraqitur kërkesa 
për caktimin e masës së paraburgimit sepse ekziston dyshimi 
i bazuar se E.D, A.B., dhe F.H., i cili gjendet në arrati, në 
bashkëkryerje dhe me qëllim që me përvetësimin e sendeve të 
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huaja vetit ti sjellin përfitime pasurore të kundërligjshme, kanë 
kryer vjedhje duke i shkaktuar dëm material të dëmtuarit S.S., 
në atë mënyrë që me forcë kanë depërtuar brenda në shtëpinë 
e të dëmtuarit dhë kanë marrë veturën e markës “BMË”, Tv 
Plaza Samsung, DVD, kuti me bizhuteri, 4 burmashina, 2 hillta, 
një bicikletë elektrike, një pompë të ujit, një motor të ujit për 
zbrazje, zmadhues zëri për veturë, bateri(akumulatorë), 5 radio 
të veturave si dhe kanë demuluar tërë shtëpinë, më të cilën në 
bashkëkryerje do të kryenin veprën penale “Vjedhje e rëndë” 
nga neni 327 par.1, nënpar.1.1. lidhur me nenin 31 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

Gjithashtu, edhe kundër të pandehurit A.I., është bërë kërkesa 
për caktimin e masës së paraburgimit sepse ekziston dyshimi i 
bazuar se me datën 08.01.2019, i pandehuri pas një fjalosje rreth 
disa parave që i’a ka kërkuar e dëmtuara-nëna e tij, tensionohet 
situata dhe me dashje i shkakton lëndime trupore, me të cilën 
do të kryente veprën penale penale “Lëndim i rëndë trupor” nga 
neni 189 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton se me vendim të 
Prokurorit të Shtetit, të pandehurit gjenden në ndalim dhe ndaj 
tyre është marrë aktvendim për fillimin e hetimeve.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria e Prizrenit ka Ngritur Aktakuzë Për Lëndim të Rëndë 
Trupor dhe për Pjesëmarrje në Rrahje

Prizren, 10 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren - 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të 
pandehurve M.L., dhe R.O., për shkak të veprës penale “Lëndim 
i rëndë trupor” dhe për veprën penale “Pjesëmarrja në rrahje” 
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, i akuzuari M.L., personit tjetër i shkakton 
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lëndime të rënda trupore me rrezikim të jetës. Kështu, me datë 
11.09.2018 rreth orës 21:20 minuta, në afërsi të kishës katolike 
“Zonja Ndihmëtare” në Prizren, pasi e parkon automjetin, 
e ndal të dëmtuarin K.K., dhe me mjet të mprehtë (thikë) e 
kërcënon për një mosmarrëveshje të mëhershme. I dëmtuari 
ikë në drejtim të shtëpisë së një qytetari ku ishin të fshehur disa 
persona tjerë të panjohur, të cilët e sulmojnë me mjete të forta 
të dëmtuarin. Ndërkohë, i akuzuari M.L., me thikë njëherë e 
godet të dëmtuarin K.K.,, në regjionin e djathtë të krahërorit 
pas shpine, duke i shkaktuar grumbullim të ajrit dhe gjakut në 
mushkëri dhe në veshkë. 

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se i akuzuari 
M.L., ka kryer veprën penale “Lëndimi i rëndë trupor” nga neni 
189 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 2 nënparagrafi 2.1 të KPRK-
së.

Ndërkaq, i akuzuari tjetër R.O., në kohë dhe vend të njëjtë merr 
pjesë në rrahje, e cila ka rezultuar me lëndim të rëndë trupor të 
personit tjetër, në atë mënyrë që pasi i dëmtuari K.K., mundohet 
të ikë nga sulmi i të akuzuarit të parë M.L., i del përpara, të 
cilin disa herë e grushton në fytyrë dhe trup, së bashku me dy 
persona të tjerë të panjohur.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se i akuzuari 
R.O., ka kryer veprën penale “Pjesëmarrja në rrahje” nga neni 
190 paragrafi 1 të KPRK-së.

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



15

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj të dyshuarit që sulmoi fizikisht 
nënën e tij

Gjakovë, 10 janar 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
me datë 10 janar 2019, ka paraqitur kërkesë në Gjykatën 
Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë, për caktimin e 
masës së paraburgimit kundër të pandehurit L.M., nga Komuna 
e Malishevës, për shkak se ka sulmuar fizikisht nënën e tij Xh. 
M.

Rasti ka ndodhur në shtëpinë e tyre, ku pas një mosmarrëveshje 
që kishin, për shkak se i pandehuri i ka kërkuar para nënës së tij 
e pasi që e njëjta nuk kishte para për ti dhënë, ai së pari ka filluar 
të thyejë gjëra në shtëpi dhe pastaj e ka goditur të dëmtuarën, 
duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore.

Me këtë ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri L.M., ka kryer 
veprën penale “lëndim i lehtë trupor”, nga neni 188 parag 1 të 
KPRK-së.(Dhunë në Familje).

Prokurori i rastit ndaj të pandehurit, ka kërkuar masën e 
paraburgimit në afat prej një muaji.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për mashtrim

Gjilan, 11 janar 2019 – Departamenti i Përgjithshëm, në 
Prokurorinë Themelore në Gjilan, ka ngritur aktakuzë ndaj të 
pandehurit F.H., për shkak të veprës penale ‘’Mashtrimi’’ nga 
neni 335 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK).
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Sipas aktakuzës, i pandehuri F.H., më 12 dhjetor 2018, në 
Gjilan, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për 
vete, ka mashtruar të dëmtuarin E.H., në atë mënyrë që nga ai, 
në periudhën kohore prej datës 02 nëntor – 12 dhjetor 2018, 
ka marrë me qira veturën e markës Golf 6, ku pas skadimit 
të kontratës, nuk e ka kthyer fare veturën, por të njëjtën ia 
ka shitur të dëmtuarit B.S., në Ferizaj, në shumë prej 7,400 
euro, duke i premtuar që pas dy jave do t’ia bënte transferin e 
dokumenteve të veturës dhe pasi ka pranuar paratë, më nuk iu 
është lajmëruar asnjëherë.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri 
ka kryer veprën penale të sipërshënuar.

Prokurori i shtetit, me rastin e ngritjes së aktakuzës i ka 
propozuar Gjykatës kompetente në Gjilan, që të pandehurin ta 
shpallë fajtor për veprën penale e cila i vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë ndaj pesë të pandehurve, për tre vepra të ndryshme 
penale

Gjakovë, 11 janar 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
pesë të pandehurve, për tre vepra të ndryshme penale nga Kodi 
Penal i Republikës së Kosovës.

Në kohë të pacaktuar të vitit 2018 e deri më 16.09.2018, 
në Komunën e Gjakovës, të akuzuarit B.H., D.H., dhe D.H., 
në bashkëveprim pa autorizim kanë shpërndarë, shitë dhe 
transportuar substancë narkotike të llojit kokainë dhe të cilët 
në vazhdimësi kanë blerë dhe janë furnizuar në lokacione të 
ndryshme në qytetin e Gjakovës. Kështu kanë kryer veprën 
penale ”blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar 
e narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge” nga neni 
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237 parag.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

I pandehuri A. Sh., në kohë të pacaktuar e deri më datën 
16.09.2018, me dashje ka ndihmuar personat tjerë në kryerjen e 
veprës penale të cekur më lartë, duke mundësuar në vazhdimësi 
krijimin e kushteve, mënjanimin e pengesave dhe duke i fshehur 
provat e veprës penale.

Me çka i njëjti ka kryer veprën penale “ndihma në kryerjen 
e veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja 
e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope ose 
analoge”, nga neni 273 para 2 të KPRK-së, lidhur me nenin 33 
par.1 I KPRK-së.

I akuzuari G. Xh., me datë 16.09.2018, pa autorizim ka poseduar 
substancë narkotike, dhe i njëjti atë e ka blerë nga të pandehurit 
D.H., dhe D.H., duke kryer kështu veprën penale ”posedimi 
i paautorizuar i narkotikëve, i substancave psikotrope ose 
analoge nga neni 275 par.1 i KPRK-së.

Prokurori i rastit i ka propozuar Gjykatës Themelore në Gjakovë, 
që të pandehurit të dënohen sipas ligjit për veprat penale që iu 
vihen në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim për veprën penale “Blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe analoge”

Ferizaj,11 Janar 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, njofton se sot, me urdhër 
të Prokurorit të çështjes është paraqitur kërkesë për caktimin 
e masës së paraburgimit pranë Gjykatës Themelore në Ferizaj, 
kundër tre të pandehurve B.G., B.R., dhe B.R., për shkak të 
dyshimit të bazuar se datën 10.01.2019, në Ferizaj, në Rr.”Elena 
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Gjika” pas një kontrolli nga ana e Policisë së Kosovës-Sektori 
Antidrogë, tek i pandehuri B.G., kanë gjetur një sasi narkotik 
të llojit marihuanë me peshë 102 gramë, ku ky i fundit me të 
vërejtur hetuesit policorë , sasinë narkotike e hedh në tokë, e që 
të njëjtën sasi e ka marrë nga i dyshuari B.R., ku ky i fundit e ka 
blerë nga i dyshuari tjetër B.R., të cilën sasi të pandehurit e kanë 
poseduar në mënyrë të pa ligjshme dhe pa autorizim si dhe 
të njëjtën e kanë pasur për qëllim ta shesin apo shpërndajnë, 
ku e njëjta sasi edhe u konfiskohet nga ana e policisë, me të 
cilën në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Blerja, 
posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe analoge” nga neni 273 par.1 lidhur 
me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

Gjithashtu, Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton se i 
pandehuri B.G., gjendet në ndalim që nga data 10.01.2019, 
kurse dy të pandehurit tjerë B.R., dhe B.R., janë në arrati dhe 
në procedurën hetimore ndaj tyre me vendim të prokurorit të 
Çështjes është marrë aktvendim për fillim të hetimeve.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Forumi i Grave Gjyqtare dhe Prokurore zhvillon takimin e parë 
për vitin 2019

Gjilan, 11 janar 2019 – Sot, në Gjilan, është zhvilluar takimi i 
parë për vitin 2019, i grave Gjyqtare dhe Prokurore, në regjionin 
e Gjilanit.  Gjatë këtij takimi të zhvilluar, është diskutuar rreth 
ndryshimit të Statutit të Forumit të Grave Gjyqtare dhe Prokurore 
(FGGJP), si dhe hartimi i planit të punës për tre mujorin e parë 
të këtij viti. 

Kryesuesja e këtij forumi, në regjionin e Gjilanit, prokurorja 
Rozelida Manastiri, theksoi se qëllimi i forumit është që të 
fuqizojë praninë e femrave në sistemin e drejtësisë, në veçanti 
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të gjyqtareve dhe prokuroreve, me një zë unik dhe vizion për 
të promovuar barazi dhe respekt për të gjithë, si dhe krijimin e 
një ambienti, ku femrat do të kenë mundësinë dhe mbështetjen 
për ndryshim përmes pjesëmarrjes aktive, për një sistem ligjor, 
ku të gjithë njerëzit do të trajtohen me dinjitet dhe barazi. 

Kryesuesja, pastaj shtoi se, puna e forumit do të mundësojë 
përmirësimin e pozitës së gjyqtareve dhe prokuroreve aktuale, 
si dhe të gjeneratave të ardhshme. Gjithashtu, në këtë takim ka 
marrë pjesë edhe Kryetari i Gjykatës Themelore në Gjilan, Ramiz 
Azizi, i cili përgëzoi forumin për aktivitetin e deri tanishëm, si dhe 
u shpreh i gatshëm, që edhe në të ardhmen të ofrojë përkrahje 
të vazhdueshme, në punën e forumit dhe në inkurajimin dhe 
mbështetjen në fuqizimin e gjyqtareve dhe prokuroreve, si dhe 
në ngritjen e vetëdijes publike mbi kontributin e gjyqtareve dhe 
prokuroreve në sistemin e drejtësisë, posaçërisht në regjionin 
e Gjilanit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

I caktohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh personit që 
kërcënoi Kryeministrin Haradinaj

Prishtinë, 12 janar 2019 - Prokuroria Speciale e Republikës 
së Kosovës, ka pranuar një kallëzim nga Drejtoria Kundër 
Terrorizmit e Policisë së Kosovës, kundër të pandehurit B.E. 
për shkak të kryerjes së veprës penale “përgatitja e veprave 
terroriste ose veprave penale kundër rendit Kushtetues dhe 
Sigurisë së Republikës së Kosovës, nga neni 144 paragrafi 1, 
lidhur me veprën penale kryerja e veprës terroriste nga neni 
136 e 135 të KPRK-së.

I pandehur B.E. gjatë fundit të vitit 2018 dhe në fillim të vitit 2019, 
është angazhuar në përgatitjen e akteve terroriste në Kosovë, 
ashtu që më 10 janar 2019, duke shfrytëzuar rrjetet sociale ka 
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publikuar foto kërcënuese ndaj Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës, Ramush Haradinaj, më mbishkrimin “Do t’ju vijë fundi 
o taguta shqiptar Bi’Idhnilah”, i bërë nga një person i maskuar, e 
në prapavijë shihet flamuri i organizatës terroriste ISIS.

Sipas kallëzimit penal, e gjithë kjo ka ndodhur me qëllim të 
frikësimit serioz të popullatës apo që seriozisht të destabilizoj 
strukturat themelore politike e Kushtetuese të Republikës së 
Kosovës.

Po ashtu, Policia e Kosovës, Drejtoria Kundër Terrorizmit në 
Prishtinë, ka bërë bastisjen e shtëpisë së të dyshuarit ku i është 
sekuestruar një “Iphone 6” pasi që i është gjetur një fotografi 
kërcënuese si dhe një thikë.

I pandehuri B.E, është ndaluar më datë 11 janar 2019, si dhe 
me kërkesë të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, 
Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të 
Rënda, i ka caktuar masën e paraburgimit për 30 ditë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për vjedhje të rëndë

Gjakovë, 14 janar 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka 
ngritur aktakuzë kundër M.R. nga Prishtina, që në bashkëkryerje 
ka kryer veprën penale “ vjedhje e rëndë” nga neni 327 parag.1 
nënparag 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, i pandehuri M.R., me datë 14.11.2018, në 
Gjakovë, pikërisht në lokalin “EL-TOBACO”, në bashkëkryerje 
me personin N.N., kanë hyrë me forcë duke thyer xhamin e 
derës, kanë marrë 358 pako cigare të llojeve ndryshme dhe 
arkën e parave që gjendej në lokalin e tani të dëmtuarit A.S. Të 
pandehurit edhe pse janë vërejtur nga policia, me automjetin 
e tyre kanë arritur të largohen nga vendi i ngjarjes, ku gjatë 
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ikjes e kanë goditur automjetin e policisë, dhe tre prej tyre në 
këmbë janë larguar në drejtim të panjohur, ndërsa i pandehuri 
M.R., është arrestuar dhe gjendet në paraburgim që nga data 
14.11.2018. 

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mire se i pandehuri 
ka përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar më 
lartë.

Prokurori i rastit, i ka propozuar Gjykatës Themelore në Gjakovë, 
që i pandehuri të shpallet fajtorë dhe të dënohet sipas ligjit për 
veprën penale e cila i vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për të pandehurin që sulmoi gruan dhe rrahu vajzën

Pejë, 15 janar 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti 
i Përgjithshëm, ka ndritur aktakuzë kundër të pandehurit, E.K., 
për veprat penale “Sulmi” nga neni 187, paragrafi 3 lidhur me 
paragrafin 1, dhe veprën penale “Lëndim i lehtë trupor”, nga 
neni 188, paragrafi 3, lidhur me paragrafin 1, nën-paragrafi 1.4, 
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Sipas aktakuzës, i pandehuri E.K, me datën 14 tetor të vitit 
2018, rreth orës 21:30, pikërisht në shtëpinë e tij, me dashje ka 
përdorur forcë ndaj viktimës A.K.,(bashkëshortes se tij) derisa 
natën kritike e dëmtuara me dy vajzat e saj vije në shtëpi, i 
pandehuri fillimisht i drejtohet me fjalët “Ku ishe tërë ditën”, 
e ku menjëherë fillon ta sulmoj të dëmtuarën, duke e kapur 
për flokë e pastaj duke e goditur edhe në pjesë të ndryshme të 
trupit. 

Gjithashtu, derisa i pandehuri E.K., ishte duke sulmuar 
bashkëshorten e tij, në ato momente vajza e tij përpjektë për ta 
mbrojtur nënën e saj, i pandehuri fillon ta godas me shuplaka 
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në pjesë të ndryshme të trupit, duke i shkaktuar lëndime të 
lehta trupore. 

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

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës që të pandehurin të shpallet fajtor dhe të 
dënohet sipas ligjit për veprat penale të cila i vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria në Gjilan ka zgjidhur 708 raste përmes procedurave 
alternative

Gjilan, 15 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, edhe 
gjatë vitit 2018, ka qenë e përkushtuar në zgjidhjen e rasteve, 
duke aplikuar procedurat alternative, për vepra të ndryshme 
penale, me fokus marrëveshjet për pranimin e fajësisë.

Përmes zbatimit të këtyre procedurave alternative, siç janë: 
marrëveshja mbi pranimin e fajësisë, ndërmjetësimi dhe 
pezullimi, janë zgjidhur gjithsej 708 raste, pra 28% e lëndëve 
janë kryer përmes këtyre procedurave.

Gjatë vitit 2018, në kuadër të procedurave alternative, janë 
arritur gjithsej 684 marrëveshje për pranimin e fajësisë, si dhe 
24 raste janë zgjidhur përmes procedurës së ndërmjetësimit, 
duke kursyer kohë dhe mund jo vetëm për institucionin e 
prokurorisë, por edhe për gjykatën dhe duke ngritur efikasitetin 
e vendosjes me shpejtësi të rasteve të tilla.

Prokuroria Themelore në Gjilan, edhe gjatë këtij viti, synon që 
deri në 50% të lëndëve të zgjidhen përmes këtyre procedurave 
alternative, me qëllim të vënies së drejtësisë për një kohë sa më 
të arsyeshme.
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Aktakuzë për lëndim të lehtë trupor dhe asgjësim apo dëmtim 
të pasurisë

Gjilan, 15 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
departamenti për krime të përgjithshme, ka ngritur aktakuzë, 
ndaj të pandehurve F.D., SH.I., A.M., F.R., dhe V.H., të cilët gjenden 
nën masën e arrestit shtëpiak që nga data 19 dhjetor 2018.

Sipas aktakuzës, më 19 dhjetor 2018, në kafiterinë ‘’Maroa’’, 
në Gjilan, të pandehurit F.D., SH.I. dhe A.M., nën ndikimin e 
alkoolit, i kanë shkaktuar lëndime trupore të pandehurve tjerë 
F.R. dhe V.H., në atë mënyrë që fillimisht fjalosen, pastaj i gjuajnë 
me shishe dhe i godasin me grushte dhe shqelma në pjesë të 
ndryshme të trupit, duke i’u shkaktuar lëndime trupore.

Po ashtu, edhe të pandehurit F.R. dhe V.H., i godasin të 
pandehurit e lartshënuar me shishe, grushte dhe shqelma, 
duke i’u shkaktuar lëndime trupore, për të cilat kanë kërkuar 
ndihmë mjekësore.

Në këtë mënyrë, kanë kryer veprën penale ‘’Lëndim i lehtë 
trupor’’ nga neni 188 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 
dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Ndërsa, të pandehurit F.D., SH.I., A.M., dhe F.R., akuzohen 
edhe për veprën penale ‘’Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë’’ 
nga neni 333 paragrafi 1 të KPRK-së, për shkak që të njëjtit pasi 
janë dërguar për ndihmë mjekësore, në Emergjencën e Spitalit 
Regjional në Gjilan, fillojnë përsëri të rrahën brenda sportelit, 
ku si pasojë edhe dëmtojnë orenditë dhe vulat e Spitalit.

Prokuroria me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtorë për veprat penale 
të cilat i’u vihen në barrë.
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Aktakuza për dhunë në familje

Gjilan, 15 janar 2019 – Departamenti i Përgjithshëm, në 
Prokurorinë Themelore në Gjilan, sot, pranë Gjykatës 
kompetente në Gjilan, ka ngritur tri aktakuza për dhunë në 
familje.

Në rastin e parë, sipas aktakuzës, i pandehuri B.A., më 29 dhjetor 
2018, në Gjilan, me veprimet e tij dhe me dashje ka përdorur 
dhunë fizike ndaj të dëmtuarës K.C., në atë mënyrë që pas një 
mosmarrëveshje, duke i kërkuar shpjegime rreth punës së saj, 
e godet me shuplakë, pastaj përsëri e godet në veturë duke 
shkuar tek një qendër tregtare, si dhe kur kthehen në banesën 
e tyre, prapë fillon të e ofendojë dhe kërcënojë me fjalë, ku në 
një moment i vërsulet me një kabllo në dorë, por e dëmtuara 
arrin të largohet nga vendi i ngjarjes.

Në këtë mënyrë, i pandehuri B.A., ka kryer veprën penale 
‘’Sulm’’ nga neni 187 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Në rastin tjetër, i pandehuri S.S., më 25 dhjetor 2018, në 
komunën e Gjilanit, në një kafiteri, nën ndikimin e alkoolit, 
për shkak të xhelozisë rreth një telefonate, fillimisht ia merr 
telefonin bashkëshortes së tij, të dëmtuarës F.K. dhe e sulmon 
duke e kapur për flokë dhe duke e goditur me grushte në fytyrë, 
ku pasi shkojnë në shtëpi përsëri e godet me grushte në kokë, 
me ç’rast si pasojë e goditjeve e njëjta bie pa ndjenja.

Me këto veprime, i pandehuri S.S., ka kryer veprën penale 
‘’Sulm’’ nga neni 187 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-
së.

Sipas aktakuzës tjetër, i pandehuri B.S., më 02 janar 2019, në 
Gjilan, nën ndikimin e alkoolit, ka shkaktuar dhunë në familje 
ndaj bashkëshortes së tij, të dëmtuarës N.S., ku fillimisht i 
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kërkon asaj dhe djalit të tyre që të largohen nga shtëpia e tyre, 
pastaj e sulmon të njëjtën, duke e goditur me grushte në fytyrë, 
derisa aty ndërhyn djali i tyre dhe e pengon.

Në këtë mënyrë, i pandehuri B.S., ka kryer veprën penale ‘’Sulm’’ 
nga neni 187 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

Prokuroria, me rastin e ngritjes së aktakuzave, i ka 
propozuar gjykatës, që të pandehurit t’i shpallë fajtorë për 
veprat e kryera penale dhe të njëjtit t’i dënojë sipas Ligjit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Ali Selimaj, 
ka pritur në takim përfaqësues nga Ambasada Britanike në 
Kosovë

Gjakovë, 16 janar 2019 - Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
të Gjakovës, z. Ali Selimaj, ka pritur në takim përfaqësuesit e 
Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Nick Haëkins 
dhe Sean Mcnale, nga projekti për fuqizimin e Sistemit të 
Drejtësisë në Kosovë.

Në këtë takim u diskutuan çështjet lidhur me funksionimin dhe 
sfidat në të cilat ballafaqohet Prokuroria Themelore në Gjakovë.

Kryeprokurori Ali Selimaj i ka njoftuar lidhur me të arriturat dhe 
sfidat e kësaj Prokurorie.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për uzurpim të paligjshëm të pronës së paluajtshme

Gjilan, 16 janar 2019 – Departamenti i Përgjithshëm, në 
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Prokurorinë Themelore në Gjilan, ka ngritur aktakuzë ndaj 
të pandehurit M.A., për shkak të veprës penale ‘’Uzurpimi 
i paligjshëm i pronës së paluajtshme’’ nga neni 332 paragrafi 
1 lidhur me nenin 81 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK). 

Sipas aktakuzës, që nga viti 1999, e deri më sot, në Gjilan, 
i pandehuri M.A., në mënyrë të vazhdueshme dhe të 
kundërligjshme ka uzurpuar pronën e paluajtshme të personit 
tjetër, banesën në sipërfaqe prej 59.65 m2, pronë e të dëmtuarit 
S.C., në atë mënyrë që pa asnjë dokument pronësie, pa lejen 
dhe pëlqimin e të dëmtuarit ka hyrë në banesën e tij, të cilën e 
shfrytëzon edhe tani pa asnjë bazë ligjore. 

Gjendja faktike, përpos tjerash është vërtetuar edhe nga 
vendimi mbi ndarjen e banesës në shfrytëzim, si dhe gjatë 
intervistimit edhe vet i pandehuri e ka pranuar se në atë banesë 
është vendosur që nga viti 1999, me të cilat prova vërtetohet 
koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së veprës penale. 

Prokuroria me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
gjykatës që të pandehurin menjëherë t’a obligojë që t’a liroj 
pronën e uzurpuar dhe të njëjtën t’ia kthejë pronarit të ligjshëm, 
në gjendje të mëparshme. 

Gjithashtu, prokuroria ka propozuar që i pandehuri të shpallet 
fajtor dhe të njëjtit t’i shqiptohet dënimi i merituar sipas Ligjit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj paraqet kërkesë për 
paraburgim ndaj një të mituri

Ferizaj, 16 janar 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për të Mitur, ka paraqitur kërkesë për caktimin 
e masës së paraburgimit pranë Gjykatës Themelore në Ferizaj, 
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ndaj të miturit B.T., sepse ekziston dyshimi i bazuar se me datë 
16.01.2019, i mituri pas një konflikti verbal me të dëmtuarin-
vëllaun e tij I.T., e sulmon me një thikë- mjet ky i përshtatshëm 
për shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor, duke e goditur një 
herë në krahë nga e cila goditje i dëmtuari pëson lëndime të 
rënda trupore dhe dërgohet në Qendrën Emergjente në Ferizaj, 
me të cilën do të kryente veprën penale “Lëndim i rëndë trupor” 
nga neni 189 par. 5 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës (KPRK).

I mituri B.T., me vendim të Prokurorit të Shtetit gjendet në 
ndalim që nga data 16.01.2019.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019



28

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

Prokuroria e Prizrenit prezanton raportin e punës për vitin 2018

Prizren, 17 janar 2019  – Prokuroria Themelore në Prizren ka 
mbajtur konferencë për media në të cilën u prezantua raporti i 
punës për vitin 2018 dhe objektivat e kësaj prokurorie për vitin 
2019.

Kryeprokurori Admir Shala theksoi se, Prokuroria Themelore në 
Prizren, nga vitet paraprake në fillim të vitit 2018 për personat 
madhor dhe të mitur ka trashëguar gjithsej 1306 kallëzime me 
2078 persona.

Ndërkaq, gjatë vitit 2018 kundër personave madhor dhe të mitur, 
janë pranuar 3834 kallëzime penale me 5106 persona, ku gjithsej 
në punë kanë qenë 5140 kallëzime penale me 7183 persona. 

“Nga të gjitha lëndët e pranuara del se e kemi tejkaluar 100% 
të rasteve të pranuara me ato të kryera. Kjo edhe tregon një 
efikasitet në kryerjen e lëndëve” theksoi kryeprokurori Shala.

Kështu, gjatë vitit 2018 nga të gjitha departamentet (departamenti 
i krimeve të rënda, i përgjithshëm dhe për të mitur), janë kryer 
4153 kallëzime penale me 5541 persona, dhe në fund të vitit 2018 
kanë ngelur në punë 987 kallëzime penale me 1642 persona.

I pari i Prokurorisë së Prizrenit, po ashtu theksoi se, pranë Gjykatës 
Themelore në Prizren, dhe degëve të kësaj Gjykate (Dega në 
Suharekë dhe në Dragash), prokurorët e Prokurorisë Themelore 
në Prizren, kanë përfaqësuar dhe mbrojtur aktakuzat, duke marrë 
pjesë në gjithsej 12.115 seanca gjyqësore. 

Po ashtu, kryeprokurori Admir Shala, potencoi se Prokuroria 
Themelore në Prizren, gjatë vitit 2018 ka qenë e përkushtuar 
në zgjidhjen e rasteve, duke aplikuar procedurat alternative 
të ndryshme siç janë: marrëveshja mbi pranimin e fajësisë, 
ndërmjetësimi dhe pezullimi, për vepra penale të ndryshme. Ku 
përmes zbatimit të procedurave alternative janë kryer 739 raste.

Prioritet i rëndësishëm i Prokurorisë së Prizrenit, kanë qenë dhe 
mbeten rastet e dhunës në familje. Sa i përket këtyre rasteve, të 
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trashëguara nga vitet e tjera kanë qenë 103 kallëzime me 167 
persona. 

Ndërsa, të pranuara në punë kanë qenë 122 kallëzime penale me 
148 persona. Gjithsej, në punë gjatë vitit 2018 kanë qenë 225 
kallëzime me 315 persona. 

Gjatë kësaj periudhe raportuese janë kryer 200 kallëzime me 
246 persona. Dhe, në fund të kësaj periudhe kanë ngelë në punë 
edhe 25 kallëzime penale me 69 persona. 

“Sfidë edhe më tutje për këtë institucion mbeten veprat penale 
të korrupsionit dhe rastet e fajdeve, në të cilat jo rrallë mungojnë 
dëshmitarët, madje këta të fundit edhe i ndërrojnë deklaratat” 
tha kryeprokurori Shala. 

Sa i përket veprave penale që kanë të bëjnë me korrupsionin 
zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare, të trashëguara 
nga vitet paraprake kanë qenë 22 kallëzime me 37 persona. Të 
pranuara 47 kallëzime penale me 80 persona. Gjithsej në punë 
kanë qenë 69 kallëzime me 117 persona.

Prej tyre janë kryer 44 kallëzime penale me 61 persona. Ndërkaq, 
në punë në fund të vitit 2018 kanë ngelur 25 kallëzime me 56 
persona

Ndërkaq, gjatë vitit 2018 është sekuestruar pasuri në vlerë rreth 
3 milionë euro.

Në fund kryeprokurori Admir Shala, duke u bërë thirrje qytetarëve 
për bashkëpunim, e ka vlerësuar si të suksesshme punën e 
institucionit të Prokurorisë.

Prokuroria Themelore në Prizren, do të jetë e përkushtuar në 
realizimin e objektivave të saj duke trajtuar të gjitha rastet 
me përkushtim maksimal, me qëllimin e vetëm, parandalimi i 
kriminalitetit dhe ofrimi i sigurisë së qytetarëve.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim për të pandehurin që ju zënë mbi 1000 
kilogram mish të prishur

Pejë,17 janar 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka paraqitur kërkesë pranë Gjykatës 
Themelore të Pejës, për caktimin e masës se paraburgimit 
kundër të pandehurit S.Sh., për shkak se i njëjtit kishte për të 
kryer vepër penale “Prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve 
të dëmshëm ushqimore “, nga neni 267, të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës. 

Prokuroria Themelore e Pejës, ka marr aktvendim për fillimin 
e hetimeve në drejtim të kësaj vepre penale, për shkak se me 
datën 16 janar të vitit 2019,i janë gjetur mbi njëmijë (1000) 
kilogram mish të dëmshëm për konsumim njerëzor.

Seanca e procedurës së paraburgimit pritet të mbahet para 
gjyqtarit të procedurës paraprake, i cili do vendosë lidhur me 
kërkesën e prokurorisë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

PSRK-ja ka pranuar përgjigje në kërkesat drejtuar organeve të 
Serbisë për vrasjen e Oliver Ivanoviqit

Prishtinë, 18 janar 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës 
së Kosovës ka marrë përgjigje në kërkesat e saj, të cilat ua ka 
drejtuar organeve kompetente të Serbisë për procesin hetimor 
lidhur me vrasjen e politikanit Oliver Ivanoviq.

Në kërkesën e parë të PSRK-së, e cila është paraqitur për herë të 
dytë, për dërgimin e thirrjeve hyrëse dhe dalëse, të SMS-ve dhe 
IMEI-t në telefonat e viktimës, Oliver Ivanoviq, organet serbe 
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kanë thënë se këtë kërkesë duhet drejtuar te Telekomi serb 
(MTS) në Mitrovicën e Veriut, edhe pse nga PSRK-ja kjo kërkesë 
në fillim është dërguar pikërisht te Telekomi serb në Mitrovicën 
e Veriut, të cilët patën thënë se në pamundësi teknike duhet 
drejtuar organeve kompetente në Serbi. 

Pra, Telekomi serb në Mitrovicën e Veriut dhe organet 
kompetente në Serbi, për realizimin e kësaj kërkese të PSRK-së 
po e hedhin topin të njëra tjetra. 

Kërkesa e dytë e PSRK-së ka qenë identifikimi dhe ekzaminimi 
i personit me mbiemrin Komatina, me të cilin ka kontaktuar i 
pandehuri D.M, pak minuta pas vrasjes se Oliver Ivanoviqit.

Lidhur me këtë kërkesë organet serbe kanë thënë se kompania 
telefonike nuk posedon të dhëna personale dhe nuk ka mundur 
të identifikojë përdoruesin e telefonit me mbiemrin Komatina.

Në kërkesën e tretë, PSRK-ja ka kërkuar identifikimin dhe 
intervistimin e dëshmitarit Sasha Jankoviq, i cili përmes telefonit 
ka kontaktuar me viktimën Oliver Ivanoviq.

Lidhur me këtë kërkesë, Zëvendësprokurori kundër krimit të 
organizuar në Beograd ka intervistuar dëshmitarin Jankoviq, 
ku një kopje e procesverbalit të intervistës dhe shkresat e tjera 
përcjellëse i janë dorëzuar PSRK-së.

Në kërkesën e katërt të PSRK-së është kërkuar të kryhet kontrolli 
i veturës “Opel Astra”, e cila dyshohet që është përdorur në 
rastin e vrasjes se Oliver Ivanoviqit, për arsye se dyshohet se 
e njëjta veturë është parë disa ditë para vrasjes së politikanit 
Ivanoviq në fshatin Rudnicë të Komunës së Rashkës, pranë 
shtëpisë së qytetarit M.R., apo afër ndonjërës prej shtëpive të 
miqve të tij. 

Organet serbe kanë thënë për këtë kërkesë se Enti Gjeodezik 
Republikan, Sektori për Kadastër, i ka informuar se qytetari 
M.R. nuk ka të regjistruar pronë të paluajtshme në Republikën 
e Serbisë. Po ashtu, lidhur me veturën e lartcekur, kanë thënë 
se nuk është parë në rajonin e fshatit Rudnicë në fund të vitit 
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2017 dhe në fillim të vitit 2018.

Kërkesa e pestë ka qenë ekzaminimi i klonimit të gëzhojave dhe 
predhave të gjetura në vendin ku ka ndodhur vrasja e Oliver 
Ivanoviqit. Organet serbe kanë thënë se kanë bërë ekzaminimin 
e kërkuar dhe se arma e përdorur në vrasjen e Oliver Ivanoviqit 
nuk ka hasur në përputhshmëri të përdorimit të saj në ndonjë 
rast tjetër në Serbi.

Të gjitha këto që u cekën më lart do të jenë pjesë përbërëse 
e shkresave të lëndës se rastit Ivanoviq, ndërsa PSRK-ja 
është e gatshme për vazhdimin e bashkëpunimit me organet 
kompetente të Serbisë, me qëllim të zbardhjes së vrasjes së 
Oliver Ivanoviqit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka ngritur 55 aktakuza

Ferizaj, 18 janar 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë 
këtyre ditëve të muajit janar 2019, ka ngritur gjithsejtë 55 
aktakuza, ka paraqitur nëntë (9) kërkesa për caktim të masës 
së paraburgimit dhe ka marrë 47 aktvendime për fillim të 
hetimeve.

Në Departamentin e Krimeve të Rënda, janë ngritur gjithsejtë 
pesë aktakuza, është bërë një kërkesë për caktim të masës 
së paraburgimit dhe janë marrë 14 aktvendime për fillim të 
hetimeve.

Departamenti i Përgjithshëm i kësaj prokurorie, ka ngritur 
gjithsejtë 50 aktakuza, ka bërë gjashtë kërkesa për caktim të 
masës së paraburgimit dhe ka marrë 26 aktvendime për fillim 
të hetimeve.

Ndërsa në Departamentin për të Mitur, në Prokurorinë 
Themelore në Ferizaj, janë bërë dy kërkesa për caktim të 
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masës së paraburgimit, janë marrë shtatë aktvendime për fillim 
të procedurës përgatitore dhe janë bërë nëntë kërkesa për 
shqiptim të masave edukative. 

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbetet e përkushtuar për 
luftimin e kriminalitetit, ngritjen e efikasitetit, transparencës 
dhe llogaridhënies.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit që shkaktoi rrezik të 
përgjithshëm

Gjilan, 18 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për krime të rënda, sot, në Gjykatën kompetente 
në Gjilan, ka paraqitur kërkesën për caktimin e masës së 
paraburgimit, ndaj të dyshuarit I.A., për shkak të dyshimit se ka 
kryer veprat penale ‘’Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm’’ nga 
neni 365 paragrafi 8, 7, 6 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës dhe ‘’Mbajtja në pronësi, kontroll ose 
posedim të paautorizuar të armëve’’ nga neni 374 paragrafi 1 
të KPRK-së.

Dyshohet që më 17 janar 2019, në fshatin Sodovinë e 
Qerkezëve, komuna e Vitisë, i dyshuari I.A., nga pakujdesia ka 
shkaktuar rrezik të madh për jetën e njerëzve, në atë mënyrë 
që i pajisur me armë, gjatë një ahengu familjar, në të cilin kishte 
të pranishëm shumë njerëz, e nxjerrë armën nga brezi dhe 
shkrep brenda dhomës, me ç’rast edhe ka goditur një herë me 
një predhë të dëmtuarin S.B., në krahun e majtë dhe në pjesën 
e pasme të shpatullës së majtë, i cili për shkak të lëndimeve të 
rënda trupore është dërguar për tretman mjekësor në Spitalin 
Regjional në Gjilan.

Gjithashtu, i dyshuari, pa autorizim dhe në kundërshtim me 
ligjin e zbatueshëm për armët, ka mbajtë në pronësi armë zjarri, 



34

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

e cila edhe është sekuestruar nga policia.

Prokuroria, ka propozuar masën e paraburgimit, me qëllim të 
sigurimit të kushteve sa më normale për zhvillim e procedurës 
penale, për të cilën pritet që brenda afatit ligjor të vendosë 
Gjykata Themelore në Gjilan.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Shpërthim i fuqishëm i një bombole të gazit në një lokal në 
Rahovec

Gjakovë, 19 janar 2019 - Me datë 18 janar 2018, rreth orës 
20:00, në Komunën e Rahovecit, pikërisht në një lokal në fshatin 
Ratkovc ka ndodhur një shpërthim i një bombole të gazit, në 
bodrumin e të njëjtit lokal.

Shpërthimi ka qenë shumë i fuqishëm, saqë i ka hedhur të 
pranishmit jashtë lokalit, me ç ‘rast lëndime të lehta trupore 
kanë marrë 15 persona, të cilët kanë pranuar ndihmë mjekësore 
në Spitalin Rajonal në Gjakovë, ku pas trajtimit 11 prej tyre janë 
lëshuar në shtëpi dhe 4 prej tyre kanë qëndruar për trajtim të 
mëtutjeshëm.

Vlerësimi momental edhe nga ana e policisë konsiderohet që 
shpërthimi ka qenë aksidental, po sot prape do të dalin në 
vendin e ngjarjes, për të vlerësuar shkaktarin e shpërthimit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Ndalohet i dyshuari që porositi substanca narkotike nga 
Gjermania

Gjilan, 19 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, njofton 
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se sot, rreth orës 13:20 minuta, nga Departamenti i Krimeve të 
Rënda, është ndaluar i dyshuari B.G. (1980), në kohëzgjatje prej 
48 orëve. 

Ekziston dyshimi i bazuar që, i dyshuari B.G., nga Gjilani, 
përmes postës së shpejtë, ka porositur substanca narkotike, 
nga Gjermania, me ç’rast gjatë vlerësimit nga ana e zyrtarëve 
doganor është dyshuar se në pako gjendet substancë narkotike, 
e që ka rezultuar të jetë e llojit ‘’Amfetaminë’’ (amphetamine), 
në peshë prej 300 gram, e cila është konfiskuar nga policia dhe 
dyshohet që i njëjti e ka porositur me qëllim shitjeje. 

Prokuroria, menjëherë ka ndërmarrë të gjitha veprimet e 
nevojshme, me ç’rast nga ana e zyrtarëve policor është bastisur 
shtëpia e të dyshuarit, ku aty është gjetur edhe një armë zjarri, 
të cilën i dyshuari e posedonte pa leje përkatëse. 

Ndaj të dyshuarit është marrë aktvendim mbi ndalim, për shkak 
të dyshimit të veprave penale ‘’Blerja, posedimi, shpërndarja 
dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope 
dhe analoge’’ nga neni 273 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës dhe veprës penale ‘’Mbajtja në pronësi, kontroll ose 
posedim të paautorizuar të armëve’’ nga neni 374 të KPRK-së. 

Gjithashtu, prokuroria brenda afatit ligjor, ndaj të dyshuarit, në 
gjykatën kompetente në Gjilan, do të paraqet edhe kërkesën 
për caktimin e masës së paraburgimit, në kohëzgjatje prej 30 
ditësh, pasi që ekziston rreziku i ikjes, ndikimi te dëshmitarët, 
fshehjes së provave dhe rreziku i përsëritjes së veprës penale.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj mban kolegjiumin e radhës

Ferizaj, 21 Janar 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, sot ka 
mbajtur kolegjiumin e radhës me prokurorët e kësaj prokurorie. 
Gjatë këtij takimi pikë e rendit të ditës ishte diskutimi për raportin 
vjetor të punës për vitin 2018 në Prokurorinë Themelore në 
Ferizaj, ku Kryeprokurori z.Jashari tregoi për lëndët e pranuara , 
të kryera dhe të pakryera. 

Gjatë vitit 2018, në tri departamentet e kësaj prokurorie, 
Kryeprokurori Jashari tregoi se janë kryer gjithsejtë 3679 lëndë 
ndërsa pa kry janë 445 lëndë. Gjithashtu, gjatë këtij takimi u 
diskutua që është e rëndësishme edhe zvogëlimi i numrit të 
lëndëve me PPN dhe mes tjerash Kryeprokurori Jashari kërkoi 
nga prokurorët që prioritet këtë vit të u jepet lëndëve të natyrës 
së korrupsionit dhe dhunës në familje.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj paraqet dy kërkesa për 
paraburgim ndaj dy të pandehurve

Ferizaj, 21 Janar 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka 
paraqitur dy kërkesa për caktim të masës së paraburgimit pranë 
Gjykatës Themelore në Ferizaj kundër dy të pandehurve. 

Kundër të pandehurit S.R., nga ana e Prokurorisë Themelore në 
Ferizaj, Departamenti për Krime të Rënda është bërë kërkesa 
për caktimin e masës së paraburgimit sepse ekziston dyshimi i 
bazuar se me datë 19 Janar, në fshatin Petrovë, komuna Shtime, 
i pandehuri lëndon të dëmtuarit N.I., dhe S.I, në atë mënyrë që 
pas një mosmarrëveshje, me paramendim me një dru, mjet ky 
i përshtatshëm për shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore, 
e godet fillimisht të dëmtuarin N.I., në kokë dhe në pjesët 
e ndryshme të trupit dhe më pas e godet edhe të dëmtuarin 
S.I., në kokë me ç’rast ju shkakton lëndime trupore për çka të 
dëmtuarit detyrohen të kërkojnë edhe ndihmë mjekësore në 
QKMF në Shtime, ndërsa i dëmtuari N.I., dërgohet për tretman 
në QKUK-Prishtinë, më të cilën kishte për të kryer veprën penale 
“Lëndim i rëndë trupor” nga neni 189 para.5 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës (KPRK). 

Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton se i pandehuri S.R., me 
vendim të Prokurorit të Shtetit gjendet në ndalim që nga data 
19.01.2019. 

Gjithashtu, Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti 
i Përgjithshëm, ka bërë kërkesë për caktim të masës së 
paraburgimit edhe ndaj të pandehurit A.A., nga fshati Greme, 
komuna Ferizaj, i cili me vendim të Prokurorit të Shtetit gjendet 
në ndalim që nga data 18.01.2019, për shkak të dyshimit të 
bazuar se pas një mosmarrëveshje rreth punëve, me dashje 
që të i shkaktoj lëndime trupore e godet në kokë dhe pjesë të 
tjera të trupit të dëmtuarin XH.V., i cili pëson lëndime të rënda 
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trupore për çka është edhe duke u trajtuar në QKUK-Prishtinë- 
me çka ka kryer veprën penale “Lëndim i rëndë trupor” nga 
neni 189 par. 1 të KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Një muaj paraburgim për të dyshuarin për trafikim me qenie 
njerëzore

Mitrovicë, 21 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Mitrovicë 
- Departamenti për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata 
Themelore në Mitrovicë caktimin e paraburgimit për shtetasin 
kosovar R.L, 60 vjeçar.

I njëjti dyshohet se gjatë muajit shkurt 2018 ka marrë pjesë 
në trafikimin e njerëzve, ashtu që të dëmtuarën M.H, pasi e ka 
takuar në Mitrovicë, e ka transportuar me veturën e tij dhe e ka 
strehuar në lokalin e tij në Skenderaj, me anë të mashtrimit dhe 
duke e shfrytëzuar pozitën e saj e ka rekrutuar dhe e ka detyruar 
që të punojë kamariere në lokalin e tij, me premtimin se kinse 
do ta paguajë, e ka mbajtur nën kontrollë duke ja mbyllur derën 
e lokalit, po ashtu e ka detyruar që të ulet me mysafirët e lokalit 
të tij, ti joshë seksualisht ata, e po ashtu e ka kërcënuar me 
anë të revoles, dhe e ka shfrytëzuar vetë seksualisht dhe për 
përfitim material prej 10-15 € e ka detyruar të ketë marrëdhënie 
seksuale me persona tjerë. 

Po ashtu i dyshuari ka poseduar dhe mbajtur në pronësi armë 
në kundërshtim me ligjin mbi armët në Kosovë, e atë 4 revole 
dhe një sasi të fishekëve, që i janë gjetur dhe konfiskuar gjatë 
kontrollit nga ana e policisë.

I dyshuari me këto veprime dyshohet se ka kryer veprat penale 
“trafikimi me njerëz” nga neni 171 paragrafi 1, të KPRK, dhe 
“mbajtjen në pronësi, kontroll ose posedim të pa-autorizuar të 
armëve” nga neni 374 paragrafi 2 të KPRK. 
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Gjyqtari i procedurës paraprake i Gjykatës Themelore në 
Mitrovicë, në seancën e mbajtur ka aprovuar kërkesën e 
Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, dhe i ka caktuar të 
dyshuarit masën e paraburgimit prej një (1) muaji.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Ndalohet i dyshuari që aksidentalisht plagosi me armë shokun 
e tij

Gjilan, 21 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për Krime të Rënda, sot, rreth orës 17:30 minuta 
është njoftuar për një rast, i cili ka ndodhur në komunën e 
Kamenicës, në të cilin i dyshuari M.E., aksidentalisht ka plagosur 
me armë shokun e tij. 

Ekziston dyshimi i bazuar, se më 21 janar 2019, rreth orës 
15:35 minuta, në rrugën e fshatit Bllatë, komuna e Kamenicës, i 
dyshuari M.E. (1995), nga pakujdesia ka shkaktuar rrezik të madh 
për jetën e njerëzve, në atë mënyrë që derisa kishte qenë në 
veturë me shokun e tij, të dëmtuarin Q.S. (1999), duke provuar 
revolen e llojit ‘’Ekol’’, aksidentalisht ka shtënë brenda veturës, 
me ç’rast edhe e ka plagosur të dëmtuarin, i cili për shkak të 
lëndimeve trupore është dërguar për tretman mjekësor, në 
Spitalin Regjional në Gjilan dhe është jashtë rrezikut për jetë. 

Gjithashtu, i njëjti pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin e 
zbatueshëm për armët, ka mbajtë në pronësi armë zjarri, e cila 
edhe është sekuestruar nga policia. 

Prokuroria menjëherë pas njoftimit me rastin, ndaj të dyshuarit 
ka nxjerrë aktvendim mbi ndalim, në kohëzgjatje prej 48 orësh, 
për shkak të dyshimit se ka kryer veprat penale ‘’Shkaktim 
i rrezikut të përgjithshëm’’ nga neni 365 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës dhe ‘’Mbajtja në pronësi, kontrollë ose 
posedim të paautorizuar të armëve’’ nga neni 374 të KPRK-së.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim dhe arrest shtëpiak për të pandehurit 
për falsifikim parash

Pejë, 22 janar 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur kërkesë 
pranë Gjykatës Themelore të Pejës, për caktimin e masës se 
paraburgimit kundër të pandehurve, R.K. dhe E.K., ndërsa ndaj 
dy të pandehurve E.G. dhe M.V. kërkesë për caktimin e masës së 
arrestit shtëpiak për shkak se secili veç e veç kishin për të kryer 
vepër penal “Falsifikimi i parasë”, nga neni 302, i Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Prokuroria Themelore e Pejës, ka marr aktvendim për fillimin 
e hetimeve në drejtim të kësaj vepre penale, ndaj katër të 
pandehurve të lartcekur, për shkak se deri me datën 20 janar 
të vitit 2019, dy të pandehurit R.K., dhe E.K, kanë prodhuar dhe 
vënë në qarkullim para të falsifikuara ndërsa dy të pandehurit 
tjerë, E.G dhe M.V., edhe pse ishin në dijeni nuk e kanë raportuar 
veprën penale në polici. 

Seanca dëgjimore për caktimin e këtyre masave pritet të mbahet 
para gjyqtarit të procedurës paraprake, i cili do vendosë lidhur 
me kërkesën e prokurorisë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për veprën penale asgjësimi, dëmtimi ose heqja e 
pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës

Prizren, 22 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër 
personit juridik gjegjësisht kompanisë së stiroporit me seli në 
fshatin Mushnikovë – Komuna e Prizrenit, dhe kundër personit 
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përgjegjës me inicialet A.B., për veprën penale “Asgjësimi, 
dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë 
në vendin e punës” të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK).

Sipas aktakuzës, i ndjeri S.A., nga fshati Lubizhdë - Komuna e 
Prizrenit ka qenë i angazhuar me kontratë sezonale në fabrikën 
e stiroporit pronë e të akuzuarit A.B. 

Kështu, me datë 30.06.2018, rreth orës 11:30 në fabrikën e 
stiroporit e cila gjendet në fshatin Mushnikovë – Komuna e 
Prizrenit, derisa i ndjeri ishte duke punuar në vendin e tij të punës 
në makinën për riciklimin e mbeturinave të stiroporit, dhe duke 
mos qenë i trajnuar dhe udhëzuar për mënyrën e përdorimit 
të makinës, në një moment e kap thesin e mbeturinave pezull 
dhe tenton ta shkund në makinë, dhe papritmas në mungesë 
të masave mbrojtëse, makina duke e tërhequr thesin, e tërheq 
edhe viktimën bashkë me të, me ç’rast i njëjti edhe humb 
tragjikisht jetën.

Në këtë mënyrë, i akuzuari A.B., si person juridik dhe si person 
përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës, nuk 
vepron në pajtim me dispozitat apo rregullat teknike mbi masat 
për sigurinë në vendin e punës dhe me këto veprime ekziston 
dyshimi i bazuar mirë se ka kryer veprën penale “Asgjësimi, 
dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i 
sigurisë në vendin e punës”, nga neni 367, paragrafi 1 lidhur me 
paragrafin 3 dhe paragrafin 7 të KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të 
dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila u vihet në barrë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj mësimdhënësit që dyshohet për 
ngacmim seksual ndaj nxënësve të tij

Gjakovë, 22 janar 2018 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka 
bërë kërkesë pranë Gjykatës Themelore në Gjakovë, për masën 
e caktimit të paraburgimit kundër të pandehurit B.V., për shkak 
se i njëjti dyshohet të ketë kryer veprën penale “ keqpërdorimi 
i personave nën moshën 16 vjeçare” nga neni 235 parag.4 
nënparag 4.9 të KPRK-së.

I pandehuri B.V., që nga shtatori i vitit 2018, në cilësinë e 
mësimdhënësit të gjuhës shqipe në shkollën fillore ” Mazllum 
Këpuska”, në Gjakovë, dyshohet se në mënyrë të vazhdueshme 
ka filluar ngacmimin seksual ndaj 27 nxënëseve të një klase/
paralele, në këtë shkollë, duke përdorur fjalë joshëse e duke i 
ledhatuar e prekur në pjesë të fytyrës dhe në pjesë të ndryshme 
të trupit.

Me këtë ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka përmbushur 
elementet e veprës penale të përshkruar më lartë.

Prokurori i rastit ndaj të pandehurit, ka kërkuar masën e 
paraburgimit në afat prej 30 ditësh.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë kundër shtatë të pandehurve për shpërndarje dhe 
blerje të narkotikëve

Pejë, 22 janar Pejë 2019 – Prokuroria Themelore e Pejës, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër, 
D.G, B.A, E.A, L.F për kryerjen e veprës penale “Blerja, posedimi, 
shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 
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psikotrope dhe analoge”, nga neni 273 i KPRK-së, dhe ndaj 
të pandehurve B.B. dhe M.K., për veprën penale “Posedimi 
paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope dhe 
analoge”, nga neni 275, të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, të pandehurit D.G., B.A., E.A, dhe L.F., në 
periudha të ndryshme kohore, si bashkëkryes kanë blerë dhe 
shpërndarë lloje të ndryshme të narkotikë, me çka kanë kryer 
veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e 
narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”, nga neni 
273 i KPRK-së. 

Ndërsa dy të pandehurit tjerë, B.B dhe M.K., sipas aktakuzës, 
kanë blerë lloje të narkotikëve (marihuan dhe kokainë) me 
qëllim posedimi nga të pandehurit B.A., E.A, dhe L.F, me çka 
kanë kryer veprën penale “Posedimi paautorizuar i narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe analoge”, nga neni 275, të KPRK-së.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit 
kanë përmbushur elementet e veprave penale të përshkruar si 
me lartë. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, 
i ka propozuar Gjykatës që të pandehurin të shpallet fajtor dhe 
të dënohet sipas ligjit për veprat penale të cila i vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Dy kërkesa për paraburgim nga Prokuroria Themelore në 
Ferizaj

Ferizaj, 22 Janar 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka paraqitur dy kërkesa për 
caktim të masës së paraburgimit pranë Gjykatës Themelore në 
Ferizaj kundër dy të pandehurve.

Me datë 21.01.2019, i pandehuri SH.O., është arrestuar në bazë 
të urdhër arrestit ndërkombëtar për shkak të veprës penale“ 
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Falsifikim i dokumentit” neni 392. par. 2 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës (KPRK) dhe ndaj tij nga ana e Prokurorisë 
Themelore në Ferizaj është bërë kërkesë për caktimin e masës 
së paraburgimit .

Gjithashtu, Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton se kundër 
të pandehurit E.H., ka bërë kërkesë për caktim të masës së 
paraburgimit sepse ekziston dyshimi i arsyeshëm se tek i 
pandehuri E.H., janë gjetur sasi narkotike të llojit marihuanë, 
me peshë 17.54 gram, sasi kjo e ndarë në pesë vende, tri qese 
dhe dy cigare(xhointa) e të cilën sasi e ka pasur në posedim me 
qëllim që ta shes apo ta shpërndaj, me të cilën do të kryente 
veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 
paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 
analoge” nga neni273 par.1 të KPRK-së. 

Me vendim të Prokurorit të Shtetit i pandehurit E.H., gjendet 
në ndalim që nga data 21.01.2019 dhe ndaj tij është marrë 
aktvendim për fillim të hetimeve.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së 
detyrave zyrtare

Gjilan, 22 janar 2019 – Nga Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti i Përgjithshëm, sot është ngritur aktakuzë, ndaj 
të pandehurit R.H., për shkak të veprës penale ‘’Sulm ndaj 
personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare’’ nga neni 410 
paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës.

Sipas aktakuzës, më 26 dhjetor 2018, në Shtëpinë e Shëndetit, 
në fshatin Zhegër, komuna Gjilan, i pandehuri R.H., me dashje, 
me përdorimin e atëçastshëm të dhunës dhe me kanosje 
serioze për sulm, e ka sulmuar personin zyrtar gjatë kryerjes së 
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detyrave zyrtare mjekun kujdestar, tani të dëmtuarin F.Q.

I pandehuri ka ndërmarrë këto veprime, pasi që mjeku kujdestar, 
për shkak të grevës së përgjithshme, nuk i ka ofruar ndihmë 
mjekësore vajzës së tij dy vjeçare, ku i njëjti i revoltuar shkon 
në shtëpi dhe merr një sëpatë, me të cilën tenton t’a godet, 
mirëpo i dëmtuari arrin që t’a kapë sëpatën me dorë, me ç’rast 
të dy kacafyten mes vete, derisa aty ndërhyjnë policia dhe e 
arrestojnë të pandehurin.

I pandehuri, që nga data 28 dhjetor 2018, gjendet nën masën 
e ndalimit për t’iu afruar vendit apo personit të caktuar. 
Prokuroria, me rastin e ngritjes së aktakuzës, ka propozuar që i 
pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas Ligjit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019
Aktakuzë për falsifikim parash

Pejë, 23 janar 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër, V.I., për veprën 
penale Falsifikimi parasë, nga neni 302, paragrafi 2, të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës. 

Sipas aktakuzës, i pandehuri V.I., me datën 17 nëntor 2018, 
rreth orës 20:35, në magjistralen Deçan-Gjakovë, me dije dhe 
qellim ka vënë në qarkullim paranë e falsifikuar, në atë mënyrë 
që pasi kishte marr me vete 280 (dyqindetetëdhjetë) euro të 
falsifikuara, ndalon me veturën e tij në një pompë për të marr 
derivate, e ku me pas punëtorit të pompës ia jep 20 (njëzet) 
euro, kinse për pagesë, e pasi që të hollat e falsifikuara i vëren 
punëtori i pompës, i pandehuri me shpejtësi largohet me 
veturën e tij nga vendi i ngjarje. 

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehuri 
ka përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar si me 
lartë.
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Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës që i pandehurin të shpallet fajtor dhe të 
dënohet sipas ligjit për veprën penale e cila i vihet në barrë,

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Arrestohet i dyshuari që vrau bashkëshorten e tij në Gjermani

Gjilan, 23 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për Krime të Rënda, në bazë të një urdhër 
arresti ndërkombëtar, të lëshuar nga autoritetet e Republikës 
Federale të Gjermanisë, ka ndaluar të dyshuarin Durmish Raifi, 
në kohëzgjatje prej 48 orësh, për shkak të dyshimit se ka kryer 
veprën penale ‘’Vrasje e rëndë’’, duke vrarë bashkëshorten e tij, 
në Gjermani.

Ekziston dyshimi i bazuar që, më 11 prill 2018, në qytetin 
Essen, në Gjermani, i dyshuari në banesën e tij, e ka vrarë 
bashkëshorten e tij, tani të ndjerën J.R dhe pas kryerjes së kësaj 
vepre penale, është larguar nga vendi i ngjarjes duke marrë me 
vete edhe dy fëmijët e tij të mitur, njëri i moshës 10 vjeçare, 
ndërsa tjetri 15 vjeç.

Gjithashtu, i njëjti pas arratisjes, ka lënë pas vajzën e tij të mitur, 
të cilës nga autoritetet gjermane, i’u ka caktuar kujdestari 
ligjor. I dyshuari pas arratisjes nga organet e ndjekjes, fëmijët 
e tij, të cilët kanë shtetësi gjermane i ka mbajtur të mbyllur, 
duke paraqit rrezik të madh për ta. Nga autoritetet gjermane 
të dyshuarit i’u është marrë e drejta prindërore, në bazë të 
Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Essen, të cilin aktgjykim e 
ka njohur Gjykata Themelore në Gjilan.

Pas arrestimit të të dyshuarit, fëmijët, janë strehuar 
përkohësisht në Strehimoren për Mbrojtjen e Viktimave, në 
Gjilan. Prokuroria Themelore në Gjilan, brenda afatit ligjor, do 
të paraqesë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit, në 
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kohëzgjatje prej 40 ditësh, në Gjykatën kompetente në Gjilan.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë ndaj dy personave për grabitje e 8000 mijë eurove 
në vitin 2013

Pejë, 24 janar 2019 – Prokuroria Themelore e Pejës, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
të pandehurve, Xh.D. dhe Xh.B., për veprën penale “Grabitje”, 
nga neni 329, paragrafi 4, lidhur me paragrafin 1, të Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës. 

Sipas aktakuzës, të pandehurit, Xh.D. dhe Xh.B., me 29 nëntor 
2013, rreth orës 02:00 të mëngjesit në Pejë, në koordinim 
me të pandehurin I.I. (ndaj të cilit është lëshuar fletrreshtim 
ndërkombëtar), duke vepruar si grup dhe me armë kanë sulmuar 
jetën e të dëmtuarve, G.Sh. dhe I.H., në atë mënyrë që pasi që 
e kishin kuptuar se posedon një shumë të konsiderueshme të 
parave, i pandehuri I.I., i cili gjendej brenda lokalit, i lajmëron 
të pandehurit Xh.D. dhe Xh.B , këta të fundit futen të maskuar 
brenda lokalit, dhe fillimisht e qëllojnë me armë viktimën I.H, e 
nga gjepi i të cilit marrin 8000 (tetëmijë) euro, dhe largohen nga 
vendi i ngjarjes. 

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

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të 
dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila ju vihet në barrë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore e Pejës kërkon paraburgimin kundër tre 
personave për grabitje

Pejë, 24.01.2019 – Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti 
i Krimeve të Rënda ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Pejë 
D.K.R. caktimin e paraburgimit ndaj tre personave me dyshimin 
se të njëjtit duke vepruar si bashkëkryerës kishin për të kryer 
vepër penale “Grabitje” nga neni 329 par. 1 lidhur me nenin 31 
të KPRK-së.

Kjo prokurori ndaj tre të pandehurve ka marrë aktvendim për 
fillimin e hetimeve në drejtim të veprës penale të lartcekur, 
vepër kjo e kryer me dt. 22.01.2019 në Deçan përkatësisht 
në parkingun e qendrës tregtare “Viva Fresh”. Lidhur me këtë 
rast edhe dy persona janë në arrati për të cilët janë duke u 
ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim 
të arrestimit të tyre. 

Seanca dëgjimore për caktimin e kësaj mase pritet të mbahet 
para Gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore 
në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kanos në vendin e tij të punës personelin e sigurimit në 
Prokurorinë Themelore në Gjakovë

Gjakovë, 24 janar 2019 - Sot me datën 24 janar 2019, një ish 
zyrtarë ligjor në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, tash avokat 
Y.GJ., nga Komuna e Gjakovës, ka kanosur personin D.K., nga 
personeli i sigurimit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë.

Rasti ka ndodhur rreth orës 11:00 ,përderisa i dëmtuari D.K, 
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ishte duke e kryer detyrën e tij të punës, avokati Y.GH, nuk e 
ka përfillur atë dhe procedurat e rregullores së Prokurorisë , 
duke hyrë brenda në Prokurori, dhe përderisa ka dalë jashtë e 
ka kanosur atë duke përdorur fjalët “ do ta shohësh kush jam 
unë”, “Rrugaç” dhe fjalë tjera.

Për rastin e njëjtë është lajmëruar policia, e cila është në ndjekje 
të personit Y.GJ.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim për të dyshuarin që shantazhoi të 
miturën

Gjilan, 25 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti i Përgjithshëm, mbrëmë rreth orës 21:00, ka 
ndaluar të dyshuarin B.J., në kohëzgjatje prej 48 orësh, për 
shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale ‘’Shantazhi’’ nga 
neni 341 paragrafi 1 lidhur me nenin 74 paragrafi 2.6 dhe nenin 
120 paragrafi 37 lidhur me paragrafin 20 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Ekziston dyshimi i bazuar mirë se, më 23.01.2019, rreth orës 
20:00, në Gjilan, i pandehuri B.J. (1993), përmes rrjetit social 
Facebook, ka shantazhuar të miturën e moshës 14 vjeçare, 
në atë mënyrë që nga ajo ka kërkuar që të kenë marrëdhënie 
intime, ose në të kundërtën do t’ia publikonte fotot e saj intime, 
të cilat e njëjta i kishte bërë me ish të dashurin e saj, me ç’rast 
me këto veprime i njëjti ka cenuar nderin dhe autoritetin e të 
dëmtuarës.

Prokuroria, ndaj të dyshuarit, ka marrë aktvendim për fillimin 
e hetimeve dhe ka paraqitur kërkesën për caktimin e masës 
së paraburgimit në Gjykatën kompetente në Gjilan, pasi që 
ekziston mundësia e ndikimit te e dëmtuara dhe dëshmitarët, si 
dhe rreziku i përsëritjes së veprës penale.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj për një javë ka paraqitur 11 
kërkesa për paraburgim

Ferizaj, 25 Janar 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton 
se vetëm gjatë kësaj jave ka bërë njëmbëdhjetë kërkesa për 
caktim të masës së paraburgimit pranë Gjykatës Themelore në 
Ferizaj për raste të ndryshme penale. 

Departamenti i Krimeve të Rënda të kësaj prokurorie ka paraqitur 
dy kërkesa për caktim të masës së paraburgimit kundër dy të 
pandehurve. 

Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur tetë kërkesa për 
caktim të paraburgimit ndaj tetë personave të pandehur për 
shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprat penale “Lëndim 
i lehtë trupor” nga neni 188, “Lëndim i rëndë trupor” nga neni 
189/1 “Kanosje” nga neni 185/1, “Vjedhje e rëndë” nga neni 
327/1 , “Keqpërdorim i besimit” nga neni 342/1 të Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës (KPRK).

Ndërsa, Departamenti për të Mitur i Prokurorisë Themelore në 
Ferizaj gjatë kësaj jave ka paraqitur një kërkesë për caktimin e 
masës së paraburgimit ndaj një personi të pandehur.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj për një javë ka ngritur 67 
aktakuza

Ferizaj, 25 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton 
se vetëm gjatë kësaj jave ka ngritur gjithsejtë 67 aktakuza për 
raste të ndryshme penale. 
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Në Departamentin për Krime të Rënda janë ngritur pesë 
aktakuza, në Departamentin e Përgjithshëm të kësaj prokurorie 
gjatë kësaj jave janë ngritur gjithsejtë 60 aktakuza, ndërsa 
Departamenti për të Mitur ka ngritur dy aktakuza.

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbetet e përkushtuar për 
luftimin e kriminalitetit, ngritjen e efikasitetit, transparencës 
dhe llogaridhënies.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kryeprokurori Lumezi pret rezultate konkrete në konfiskimin e 
pasurisë së fituar me vepra penale

Prishtinë, 25 janar 2019 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, së bashku me shefen e Zyrës së BE- në Kosovë, Nataliya 
Apostolova dhe Ministrin e Drejtësisë, Abelard Tahiri, kanë marrë 
pjesë në hapjen e punëtorisë për “Ligjin e ri mbi Kompetencat e 
Zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale” 
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të organizuar në kuadër të projektit “Drejtësia 2020”. 

Gjatë fjalës së tij në këtë punëtori, Kryeprokurori Lumezi ka 
theksuar rëndësinë që do ta ketë miratimi i këtij ligji, duke pritur 
kështu rezultate konkrete në konfiskimin e pasurisë së fituar 
nga veprimtaritë kriminale.

“Ligji mbi kompetencat e zgjeruara të sekuestrimit dhe 
konfiskimit të pasurisë, do të jetë në funksion të zgjidhjes së 
një pjese të vështirësive që ka pasur sistemi gjyqësor si dhe 
do të jetë në përputhje me direktivën e parlamentit evropian 
mbi ngrirjen dhe konfiskimin e mjeteve dhe të ardhurave nga 
krim. Falënderoj Zyrën e Projektit të BE-së për ndihmën e dhënë 
dhe përvojat e bartura nga shteti anglez te prokurorët tanë 
dhe në përgjithësi në sistemin gjyqësor të Kosovës. Besoj se 
bashkëpunimi ynë në të ardhmen do të jepe rezultate konkrete 
në konfiskimin e pasurisë së kundërligjshme.”, ka thënë Lumezi.

Kryeprokurori Lumezi ka bërë të ditur se Prokurori i Shtetit ka 
shënuar një progres ndër vite, ku vetëm përgjatë pesë viteve 
të fundit janë sekuestruar nga mbi 150 milion euro pasuri. 
Mirëpo, sipas tij, deri me tash ka pasur një dispoporcion në mes 
të pasurisë së sekuestruar nga Prokuroria dhe asaj të konfiskuar 
me vendime gjyqësore nga ana e gjykatave. 

“Sipas urdhrave të prokurorit të shtetit janë ndërmarrë masa 
dhe veprime te cilët kanë rezultuar me ngrirje apo sekuestrim 
të pasurisë mbi 156 milion euro në pesë vitet e fundit, ndërsa 
kemi pasur vetëm 3 milion e 200 mije euro pasuri të konfiskuar 
me vendim nga ana e gjykatave. Kjo tregon se deri më tani ka 
pasur një disproporcion serioz në mes të vlerës së aseteve të 
sekuestruara dhe vlerës së aseteve të konfiskuara me vendime 
përfundimtare”, ka thënë Kryeprokurori Lumezi. 

I pari i prokurorisë ju ka bërë thirrje prokurorëve që të jenë më 
proaktiv dhe krahas hetimeve penale të kryejnë edhe hetime 
financiare për te identifikuar pasurinë e përfituar nga krimi. 

“Të gjitha veprat penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit 
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motiv kryesor kanë përfitimin financiar, prandaj prokurorët 
duhet të jenë më proaktiv dhe krahas hetimeve penale të 
kryejnë edhe hetimet financiare për te identifikuar pasurinë 
e përfituar nga krimi. Konfiskimi i dobisë pasurore të përfituar 
me vepër penale dhe kërkesa pasurore juridike e të dëmtuarit 
në procedurë penale janë të ndërlidhura në mes veti. Prandaj, 
gjykatat duhet të urdhërojnë konfiskimin e dobisë pasurore 
dhe nga ajo pasuri të kompensojnë kërkesën e të dëmtuarit në 
mënyrë që të mbrohen të drejtat e palës së dëmtuar”, ka thënë 
ndër të tjera Kryeprokurori Lumezi. 

Sipas Kryeprokurorit të Shtetit, ligji i ri mbi Kompetencat e 
Zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale, 
shënon një moment të ri për sistemin gjyqësor dhe që nga dita 
e hyrjes në fuqi të bëhen hapa konkret në zbatimin e këtij ligji, 
duke zbuluar, ndjekur dhe gjykuar të gjithë ata që kanë përfituar 
në mënyrë të kundërligjshme dhe që pasurinë e tillë ta kthejnë 
te qytetarët e vendit tonë për ta rritur mirëqenien e tyre sociale.

Në fund, Kryeprokurori Lumezi ka deklaruar Prokurori i Shtetit 
është në fazat finale të hartimit të programeve trajnuese për 
prokurorë dhe do të bëjmë gjithçka që është në mundësinë 
tonë që ky ligj të zbatohet me profesionalizëm, pasi që ligji mbi 
kompetencat e zgjeruara është një armë shumë e fuqishme 
kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe mundëson që 
të goditen dhe dobësohet fuqia ekonomike e grupeve kriminale 
dhe të margjinalizohet roli i tyre ne shoqëri.
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Koordinim për luftimin e vënies në treg të artikujve të 
dëmshëm ushqimor

Pejë, 25 janar 2019 - Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të 
Pejës, Agim Kurmehaj, ka mbajtur sot takim me komandantin e 
stacionit policor të Pejës, major Nue Nikolla, shefin e hetimeve 
në stacionin policor të Pejës, kapitenin Muhamet Kurtbogaj, 
dhe inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në 
kuadër të zyrës regjionale në Pejë. 

Gjatë këtij takimi me theks të veçantë u diskutua për parandalimi 
e vënies në treg të artikujve të dëmshëm ushqimor, dhe 
gjithashtu për hartimin e planit të veprimit për identifikimin 
e objekteve dhe lokaleve të cilët merren me këto veprimtari 
ilegale. 

Gjithashtu, Prokuroria Themelore e Pejës, inkurajon të gjithë 
qytetarët të cilët hasin në produkte të dëmshme ushqimore, që 
pa hezitim t’i raportojnë në Prokurorinë Themelore të Pejës apo 
në Policinë e Kosovës.
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Prokuroria Themelore në Gjilan paraqet dy kërkesa për 
paraburgim për substanca narkotike

Gjilan, 26 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur kërkesë për 
caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të dyshuarve F.TH. 
(1974), XH.H. (1961), dhe L.M. (1962), për shkak të dyshimit 
se kanë kryer veprën penale ‘’Posedimi, shpërndarja dhe shitja 
e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope ose 
analoge’’ nga neni 273 paragrafi 2, 3 dhe 5 lidhur me nenin 31 
dhe 35 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Ekziston dyshimi i bazuar se, të dyshuarit F.TH., XH.H. dhe L.M., 
më 24 janar 2019, në rrugën Prishtinë – Gjilan, pa autorizim 
kanë blerë dhe poseduar substanca narkotike, me qëllim të 
shitjes apo shpërndarjes, në atë mënyrë që pasi nga policia 
është ndalur automjeti, të cilin e drejtonte i dyshuari F.TH., në 
të cilin automjet kishte qenë edhe i dyshuari XH.H., në bagazhin 
e të njëjtit është gjetur 52.37 kg, substancë narkotike e llojit 
‘’Marihuanë’’. 

Ndërsa, tek parkingu i qendrës tregtare ETC, në Gjilan, nga 
policia është arrestuar edhe i dyshuari L.M., i cili kishte për të 
pranuar substancën narkotike, e cila edhe është konfiskuar nga 
policia. Po ashtu, janë konfiskuar edhe dy vetura, 4 telefona 
celular dhe 2,000 euro. 

Gjithashtu, Departamenti për të Mitur, ka paraqitur kërkesë për 
caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të miturit A.I. (2001), 
për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale ‘’Posedimi 
i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose 
analoge’’ nga neni 273 paragrafi 1 dhe 5 të KPRK-së. 

Dyshohet që, i mituri A.I., më 25 janar 2019, në Viti, ka poseduar 
substancë narkotike, të llojit ‘’Marihuanë’’, në peshë prej 108.6 
gram, e cila është konfiskuar nga policia. 
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Prokuroria, i ka propozuar gjyqtarit të procedurës paraprake, që 
të dyshuarve dhe të miturit t’iu shqiptojë masën e paraburgimit, 
me qëllim të sigurimit të kushteve sa më normale për zhvillimin 
e procedurës penale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit që rrahu të dashurën 
e tij

Gjilan, 26 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, njofton 
se mbrëmë, rreth orës 19:00, është ndaluar i dyshuari L.Z., për 
shkak të dyshimit se ka ushtruar dhunë fizike ndaj të dashurës 
së tij. 

Ekziston dyshimi i bazuar se, më 24 janar 2019, në fshatin Kufcë, 
komuna Gjilan, i dyshuari L.Z., për shkak të një mosmarrëveshje, 
me dashje dhe në vazhdimësi ka përdorur forcën ndaj të 
dashurës së tij, tani të dëmtuarës A.I., në atë mënyrë që pasi 
me veturë shkojnë në dalje të fshatit, me një shufër metalike, 
e godet në kokë dhe në pjesë të ndryshme të trupit, si dhe 
një ditë më pas, duke shkuar në drejtim të Prishtinës, i njëjti 
prapë përdor dhunë fizike ndaj saj, duke e goditur disa herë me 
grushte në kokë dhe trup, me ç’rast me të arritur në Prishtinë, e 
dëmtuara arrin që të ikë nga i dyshuari. 

I njëjti me veprimet e tij, i ka shkaktuar të dëmtuarës lëndime 
trupore, për të cilat është detyruar të kërkojë ndihmë mjekësore 
në QKUK, në Prishtinë dhe në Emergjencën e Spitalit Regjional, 
në Gjilan. 

Në këtë mënyrë, dyshohet se i njëjti, në vazhdimësi ka kryer 
veprën penale, ‘’Lëndim i lehtë trupor’’, nga neni 188 paragrafi 
2 lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 lidhur me nenin 81 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës. 
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Prokuroria Themelore në Gjilan, ndaj të dyshuarit, sot ka 
paraqitur kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit, në 
kohëzgjatje prej 30 ditësh, në Gjykatën Themelore në Gjilan.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Gjilan brenda javës ka ndaluar 13 
persona të dyshuar

Gjilan, 28 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, gjatë 
javës së kaluar, ka ndaluar 13 (trembëdhjetë) persona të 
dyshuar, në kohëzgjatje prej 48 orëve, për vepra të ndryshme 
penale.

Departamenti për Krime të Rënda, ka ndaluar 6 (gjashtë) 
persona, për shkak të dyshimit të veprave penale, ‘’Vrasje e 
Rëndë’’, ‘’Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm’’, ‘’Armëmbajtje 
pa leje’’ dhe ‘’Posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar 
e narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge’’, të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës.

Nga Departamenti i Përgjithshëm, janë ndaluar 6 (gjashtë) 
persona, për shkak të dyshimit të veprave penale, ‘’Lëndim i 
lehtë trupor’’, ‘’Sulm’’ dhe ‘’Shantazh’’, të KPRK-së.

Ndërsa, Departamenti për të Mitur, ka ndaluar një të mitur, 
për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale, ’’Posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 
psikotrope ose analoge’’, të KPRK-së.  

Prokuroria Themelore në Gjilan, për të gjitha rastet me ndalim, 
brenda afateve ligjore ka parashtruar kërkesat për caktimin e 
masës së paraburgimit, në Gjykatën kompetente në Gjilan.
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Aktakuzë ndaj të pandehurit që aksidentalisht vrau 
bashkëshorten e tij

Gjilan, 28 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për Krime të Rënda, njofton se sot, pranë 
Gjykatës kompetente në Gjilan, ka ngritur aktakuzë ndaj të 
pandehurit Jakup Jakupi, për shkak të veprave penale, ‘’Vrasja 
nga pakujdesia’’ dhe ‘’Armëmbajtje pa leje’’.

Sipas aktakuzës, më 01 janar 2019, rreth orës 00:10 minuta, në 
fshatin Selishtë, komuna Gjilan, i pandehuri Jakup Jakupi, nga 
pakujdesia ka privuar nga jeta bashkëshorten e tij, të ndjerën 
Zahide Jakupi, në atë mënyrë që derisa ka qenë duke festuar 
fillimin e festës së Vitit të Ri 2019, duke shtënë në ajër me armën 
e tij të gjuetisë, e njëjta është bllokuar dhe nuk ka shkrepur, me 
ç’rast duke tentuar ta rregullonte, e njëjta ka shkrepur dhe në 
një distancë prej 1-2 metra, e ka goditur të ndjerën në pjesën e 
epërme të shpindës, duke i shkaktuar lëndime vdekjeprurëse.

Me këto veprime, i pandehuri ka kryer veprën penale ‘’ Vrasje 
nga pakujdesia’’ nga neni 181 të KPRK-së.

Gjithashtu, i njëjti, pa leje dhe në kundërshtim me ligjin e 
zbatueshëm për armët, ka mbajtur në pronësi armën e gjuetisë, 
të markës Hungarian Sumbachine Gun, model 53.

Në këtë mënyrë, akuzohet edhe për veprën penale ‘’Mbajtja në 
pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’ nga 
neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së.

Prokuroria, me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
gjykatës, që i pandehuri të shpallet fajtor për këto vepra penale 
dhe të dënohet sipas Ligjit, si dhe të njëjtit t’i konfiskohet arma 
e gjuetisë.
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Kërkohet paraburgim për të pandehurin që u kap me 4 
kilogram marihuan

Pejë,29 janar 2019 - Prokuroria Themelore në Pejë, 
Departamenti i Krimeve të Rënda ka kërkuar nga Gjykata 
Themelore në Pejë, caktimin e paraburgimit ndaj të pandehurit 
G.B., me dyshimin se i njëjtit kishte për të kryer veprën penale 
“Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe analoge”, nga neni 273,paragrafi 2 
i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokuroria Themelore e Pejës, ka marr aktvendim për fillimin e 
hetimeve në drejtim të kësaj vepre penale, ndaj të pandehurit 
G.B., dhe të pandehurve R.M. dhe Sh.G., me dyshimin se kishin 
për të kryer vepër penale “Posedimi paautorizuar i narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe analoge”, nga neni 275, të KPRK-së. 
Tek i pandehuri G.B., Policia e Kosovës gjatë bastisjes së veturës 
së tij ka konfiskuar 4kg e 917 gramë marihuan dhe 1.2 gram 
narkotikë llojit kokainë, kurse tek dy të pandehurit tjerë janë 
konfiskuar 2 gram marihuan. 

Po ashtu kjo prokurori ka lëshuar urdhër për kufizim të 
përkohshëm të veturës, ashtu që menjëherë pranë kësaj 
gjykate ka parashtruara kërkesën për sekuestrim e përkohshëm 
të veturës. 

Seanca dëgjimore për caktimin e këtyre masave pritet të mbahet 
para gjyqtarit të procedurës paraprake, i cili do vendosë lidhur 
me kërkesën e prokurorisë.
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Aktakuzë për veprën penale vrasje, në Komunën e Malishevës

Gjakovë, 29 janar 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
të pandehurës N. Rr, për shkak të veprave penale “Vrasje”, dhe 
“Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 
armëve”, e cila ndodhet në paraburgim që nga data 18.09.2018.

Sipas aktakuzës, me 04. 08.2018, në fshatin LLadrovc, Komuna 
e Malishevës, e pandehura N. Rr, me dashje, për motive të 
panjohura ka privuar nga jeta tani të ndjerin S.B., ku përderisa 
ishin duke ecur me automjetet e tyre, në një çast e pandehura e 
ndal veturën duke shkuar tek vetura e tani të ndjerit, është ulur 
në automjetin e tij, nga çanta e ka nxjerrë revolen, dhe te njëjtin 
e ka qëlluar disa herë në kokë dhe në qafë, dhe kështu ka kryer 
veprën penale “Vrasje “, nga neni 178 të KPRK-së.

Gjithashtu e njëjta, më parë e deri më 04.08.2018, pa autorizim 
ka mbajte armë, të cilën edhe e ka përdorur për ta privuar nga 
jeta tani të ndjerin S.B, dhe kështu ka kryer veprën penale “ 
Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 
armëve”, nga neni 374 parag 1 I KPRK-së.

Prokurori i rastit, ka propozuar Gjykatës Themelore në Gjakovë 
që e pandehura të dënohet sipas ligjit për veprat penale të cilat 
i vihen në barrë.
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Të veprohet me urgjencë në luftimin e trafikimit me narkotikë

Gjilan, 29 janar 2019 – Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
në Gjilan, Jetish Maloku, sot ka mbajtur takim me zyrtarët 
përgjegjës policor, të Sektorit për hetimin e trafikimit me 
narkotikë, në Gjilan.

Ky takim kishte për qëllim diskutimin dhe hartimin e planit të 
veprimit, për luftimin, parandalimin dhe zbulimin e kryerësve, 
të cilët janë të inkriminuar në veprat penale, që lidhen me 
substanca narkotike.

Kryeprokurori Maloku, theksoi se duke pasur parasysh se 
në regjionin e Gjilanit, kjo dukuri negative ka shënuar rritje, 
Prokuroria Themelore në Gjilan, ka caktuar prokurorin Shefik 
Memeti – koordinator, për hetimin e rasteve të kësaj natyre.
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Në këtë takim, pjesëmarrësit u koordinuan, që për këto raste 
të veprohet me urgjencë, e sidomos kur janë të përfshirë 
recidivistët dhe me prioritet të veçantë të trajtohen rastet, në të 
cilat janë të përfshirë të miturit, pasi që situatë alarmante është 
përdorimi i mjeteve narkotike nga nxënësit, nëpër objektet 
shkollore.

Në fund të takimit, pjesëmarrësit e vlerësuan lartë 
bashkëpunimin reciprok, duke potencuar se në bazë të këtij 
koordinimi, do të tejkalohen vështirësitë, në drejtim të luftimit 
dhe parandalimit të kësaj dukurie, duke shprehur bindjen se 
takimet e tilla, do të ofrojnë rezultate konkrete.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për veprat penale vrasje e rëndë e mbetur në 
tentativë, shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, armëmbajtje 
pa leje dhe moslajmërim i veprave penale apo kryerësve

Prizren, 29 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
personave me inicialet K.S., D.S., M.B., S.K., dhe E.E., për veprat 
penale: “Vrasje e rëndë e mbetur në tentativë”; “Shkaktimi i 
rrezikut të përgjithshëm”; “Mbajtja në pronësi, kontroll dhe 
posedim të paautorizuar të armëve” “Vrasje e rëndë në ndihmë 
e mbetur në tentativë”, si dhe për veprën penale “Moslajmërimi 
i veprave penale apo i kryerësve” sipas Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës” (KPRK).

Sipas aktakuzës, me datë 19 shtator 2018 rreth orës 22:20 
minuta, në Prizren në lagjen “Kurillë” i akuzuari K.S., duke qenë 
në shoqëri me të pandehurit tjerë D.S., M.B., S.K. dhe E.E., tenton 
të privojë nga jeta personat tjerë, gjegjësisht të dëmtuarit M.B., 
M.B. dhe Q.G., në atë mënyrë që në natën kritike me automjetin 
“Opel Vectra” të cilin ka qenë duke e drejtuar i akuzuari D.S., 
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kur mbërrijnë në rrugën “Agim Shala”, pasi që e vërejnë se në 
drejtim të tyre është duke ardhur automjeti i markës “Audi”, 
duke manovruar me automjet u dalin përpara të dëmtuarve 
dhe i detyrojnë të ngadalësojnë automjetin, dhe në këtë mënyrë 
dalin nga automjeti dhe me pushkën e tipit “Kllashnikov”, i 
akuzuari K.S., gjuan në drejtim të automjetit të të dëmtuarve, 
me ç’rast një predhë e godet frigoriferin dhe xhamat e vitrinës 
së një lokali në afërsi të vendit të ngjarjes. Të dëmtuarit nga 
frika, me automjetin e tyre, me shpejtësi largohen nga vendi i 
ngjarjes.

Në këtë mënyrë i akuzuari K.S., ka kryer veprat penale “Vrasje 
e rëndë e mbetur në tentativë” nga neni 179 paragrafi 1 pika 
1.5 lidhur me nenin 28 të KPRK-së; “Shkaktimi i rrezikut të 
përgjithshëm” nga neni 365 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 
të KPRK-së si dhe veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll 
dhe posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 
1 të KPRK-së. 

Ndërkaq, i akuzuari D.S., akuzohet për veprën penale “Vrasje e 
rëndë në ndihmë e mbetur në tentativë” nga neni 179 paragrafi 
1 pika 1.5 lidhur me nenin 28 dhe 33 të KPRK-së.

Kurse, të akuzuarit M.B., S.K. dhe E.E., akuzohen se në 
bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Moslajmërimi i 
veprave penale apo i kryerësve” nga neni 386 paragrafi 1 pika 
1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK – së.

Të pandehurit K.S. dhe D.S., gjenden në paraburgim, dhe 
prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës që të vazhdohet kjo masë dhe që të 
konfiskohet pushka automatike e tipit “Kallashnikov” dhe 
te akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për 
veprat penale të cilat u vihen në barrë.
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Kërkesë për paraburgim ndaj tre personave, të cilët shkaktuan 
rrezik të përgjithshëm

Gjilan, 29 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për Krime të Rënda, dje ka paraqitur kërkesë për 
caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të dyshuarit G.A., në 
Gjykatën kompetente në Gjilan.

Gjithashtu, prokuroria për këtë rast, sot ka bërë zgjerim të 
hetimeve dhe njëkohësisht ka ushtruar kërkesë për paraburgim, 
edhe ndaj të dyshuarve E.K. dhe A.XH., të cilët gjendet nën 
masën e ndalimit.

Ekziston dyshimi i bazuar se, të pandehurit E.K. dhe A.XH., më 
27 janar 2019, në parkingun e kafiterisë ‘’Astoria’’, në Gjilan, 
pas një mosmarrëveshje, gjatë rrahjes, i kanë shkaktuar lëndim 
trupor të pandehurit tjetër G.A., në atë mënyrë që me dashje 
dhe përgaditje paraprake, me sëpatë dhe thikë në gjatësi prej 
50 cm, e kanë sulmuar të njëjtin dhe në mënyrë të dhunshme 
e kanë futur në automjet, ku aty me thikë e kanë kërcënuar me 
fjalë se do ta presin.

I pandehuri G.A., në ato momente, me qëllim, që t’i frikësojë 
të pandehurit e lartëshënuar, ka shtënë me armë në ajër, duke 
shkaktuar rrezik të madh për jetën e qytetarëve të pranishëm.

Gjithashtu, të dyshuarit, E.K. dhe A.XH., me thikë dhe sëpate, 
kanë gjuajtur në drejtim të të pandehurit G.A., duke shkaktuar 
rrezik për jetën e qytetarëve, të cilët kishin intervenuar për t’i 
ndarë.

Në këtë mënyrë, të dyshuarit E.K. dhe A.XH., dyshohet se kanë 
kryer veprat penale ‘’Lëndim i lehtë trupor’’ dhe ‘’Shkaktim 
i rrezikut të Përgjithshëm’’, të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës’’.
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Ndërsa, i dyshuari G.A., dyshohet të ketë kryer veprat penale 
‘’Armëmbajtje pa leje’’ dhe ‘’Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm’’, 
të KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kryeprokurori i Shtetit dhe Kryesuesi i Këshillit Prokurorial 
vizitojnë Prokurorinë Speciale

Prishtinë, 29 janar 2019 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, së bashku me Kryesuesin e Këshillit Prokurorial 
të Kosovës, Bahri Hyseni, kanë zhvilluar një vizitë pune në 
Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK).

Gjatë qëndrimit në këtë prokurori, Kryeprokurori i Shtetit dhe 
Kryesuesi i KPK-së janë njoftuar nga Kryeprokurori i Prokurorisë 
Speciale, Reshat Millaku, për punën që është duke bërë ky 
institucion në trajtimin e lëndëve nën juridiksionin e tij.
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Kryeprokurori Lumezi ka vlerësuar punën e deritashme të PSRK-
së dhe prokurorëve të saj, mirëpo edhe përkundrejt këtyre 
arritjeve, ka kërkuar angazhim dhe efikasitet më të madh në 
zgjidhjen e lëndëve të shenjëstruara, të cilat kanë të bëjnë me 
korrupsionin e nivelit të lartë, krimin e organizuar, krimet e 
luftës dhe rastet e terrorizmit.

Në anën tjetër, Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, ka thënë që 
iniciativa për të zhvilluar këtë vizitë në Prokurorinë Speciale 
është që të arrihen rezultate konkrete në trajtimin e rasteve, të 
cilat presin të shqyrtohen në Prokurorinë Speciale.

Me këtë rast të dy krerët e lartë të sistemit prokurorial i kanë 
dhënë mbështetje të plotë kryeprokurorit dhe prokurorëve të 
PSRK-së në ushtrimin e detyrave të tyre kushtetuese dhe ligjore, 
por edhe kanë kërkuar në mënyrë decidive rezultate konkrete 
në secilin segment të kompetencave të tyre.

Nga ana tjetër, përfaqësuesit e PRSK-së premtuan se do të 
angazhohen maksimalisht për të kryer lëndët e papërfunduara 
dhe do të kenë në fokus të veçantë procedimin e lëndëve me 
prioritetet të lartë.

Në përfundim të takimit u tha se kjo prokurori do të ketë 
mbështetjen e fuqishme edhe nga partnerët strategjikë 
që mbështesin sistemin prokurorial, me anë të ofrimit të 
kuadrove me ekspertizë të specializuar në fusha të ndryshme 
të kriminalitetit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Vjedhje e rëndë në marketin “Dushi”, në Komunën e Malishevës

Gjakovë, 30 janar 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka 
ngritur aktakuzë kundër katër të pandehurve B.M., B.M., Sh. B., 
dhe A.M., për veprën penale “ vjedhje e rëndë në bashkëkryerje”, 
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nga neni 327 prag 1 pika 1.1 e lidhur me nenin 31 të KPK-së.

Sipas aktakuzës, me datë 05.02.2016 të pandehurit, në 
bashkëkryerje kanë hyrë në marketin “ Dushi”, në Komunën e 
Malishevës, duke vjedhur pako të cigareve në vlerë prej 2.000 
euro, arkën e marketin në vlerë 500 euro dhe 35 mbushje të 
operatorëve të ndryshëm telefonik. Tre të akuzuarit B.M., B.M., 
dhe Sh. B., kishin bërë marrëveshje paraprake me të akuzuarin 
A.M., i cili atë kohë ishte edhe roja e marketit në fjalë.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mire se të pandehurit 
kanë përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar më 
lartë.

Prokurori i rastit, ka propozuar Gjykatës Themelore në Gjakovës 
që të pandehurit të dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila 
iu vihet në barrë.
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JANAR – MARS 2019

Krerët e sistemit prokurorial vizitojnë Prokurorinë e Apelit dhe 
Prokurorinë Themelore në Prishtinë

Prishtinë 30 janar 2019 - Në kuadër të iniciativës për të vizituar 
të gjitha prokuroritë e vendit, Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër 
Lumezi dhe Kryesuesi i Këshillit Prokurioral, kanë vizituar 
Prokurorinë e Apelit dhe Prokurorinë Themelore të Prishtinës, 
ku janë takuar me kryeprokuroret Haxhi Derguti dhe Imer Beka, 
si dhe prokurorët e këtyre institucioneve prokuroriale, me ç’rast 
është diskutuar për arritjet, sfidat dhe vështirësitë në fushën e 
sundimit të ligjit. 

Gjatë takimit, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, vuri 
theksin te lëndët që përfaqësohen në gjykata, për të cilat 
kërkoi që në kuadër të tyre të përfshihen intensivisht të gjitha 
propozimet dhe arsyetimet ligjore dhe profesionale, në mënyrë 
që roli i këtyre prokurorive të jetë në nivelin e duhur. 

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, ka vlerësuar 
lart pritjet dhe diskutimet për rritjen e intensifikimit të 
bashkëpunimit, duke thënë se KPK-ja dhe ai personalisht do 
të jenë gjithnjë në mbështetje dhe shërbim të plotë për të 
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plotësuar nevojat dhe objektivat e parashtruara nga Prokurori 
i Shtetit, duke theksuar se do të kërkojnë llogari dhe do të 
përcjellim përsafërmi punën e prokurorëve përmes komisioneve 
të përhershme tyre KPK-së. 

Ndër të tjera, temë diskutimi ishin edhe avancimi i formave 
të komunikimit dhe informimit të brendshëm për çështjet që 
ndërlidhen me hedhjen apo pushimin e hetimeve eventuale, 
futja e praktikave të mira në bashkërendimin e veprimeve 
ndërsektoriale dhe identifikimin e çështjeve esenciale për 
ngritjen e besimit të publikut në punën e Prokurorit të Shtetit.

Gjithashtu krerët e sistemit prokurorial dhe udhëheqësit e 
këtyre dy prokurorive janë pajtuar për vazhdimin e trajtimit me 
prioritet të lartë të rasteve të rasteve specifike, sidomos atyre 
të korrupsionit dhe krimit të organizuar, të përcaktuara si kriter 
për liberalizmin e vizave. 

Po ashtu, Lumezi dhe Hyseni kanë diskutuar për intensifikimin 
e procedurave për sistemin e ri të disiplinimit të prokurorëve 
shërbime për ndërmjetësim dhe për përgjegjësinë e gjyqtarëve 
dhe prokurorëve, rëndësinë e respektimit dhe zbatimit të Kodit 
të etikës për sjelljen e prokurorëve, furnizimit me të dhëna 
të Sistemit Informativ për Menaxhimin e Lëndëve (SMIL), 
si programi më i avancuar në rajon, i cili do të ndikojë në 
pasqyrimin dhe arritjen e rezultateve më të mira në sistemin 
prokurorial.

Ndërkohë u kërkua që prokurorët të jenë më proaktivë jo vetëm 
në paraqitjen e akteve akuzuese, por edhe në mbrojtjen e tyre 
para gjykatave, si dhe u diskutua edhe për sfidat që kanë këto 
prokurori dhe mundësit e tejkalimit të tyre
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JANAR – MARS 2019

123 persona të akuzuar për një muaj nga Prokuroria e Pejës

Pejë,31 janar 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës gjatë muajit 
janar ka ngritur 99 aktakuza, ndaj gjithsej 123 personave, 
për vepra të ndryshme penale nga Kodi Penal i Republikës së 
Kosovës. 

Gjatë muajit janar të këtij viti , Departamenti i Përgjithshëm 
i kësaj prokurorie, ka ngritur 88 (tetëdhjetetetë) aktakuza, 
kundër 105 (njëqindepesë) të pandehurve.

Në Departamentin e Krimeve të Rënda të Prokurorisë 
Themelore të Pejës, gjatë muajit janar janë ngritur gjithsej 
11 (njëmbëdhjetë) aktakuza, kundër 18 (tetëmbëdhjetë) të 
pandehurve. 

Gjithashtu, gjatë këtij muaji, Prokuroria Themelore e Pejës 
ka paraqitur 11 (njëmbëdhjetë) kërkesa për caktimin e 
paraburgimit, ndaj 18 (tetëmbëdhjetë) të pandehurve. 

Nga Departamentin i Krimeve të Rënda janë parashtruar 5 
(pesë) kërkesa për caktimin e masës paraburgim ndaj 11 
(njëmbëdhjetë) të pandehurve, ndërsa nga Departamenti 
e Përgjithshëm i kësaj prokurorie, janë dorëzuar gjithsej 6 
(gjashtë) kërkesa ndaj 7 (shtatë) të pandehurve për caktimin e 
paraburgimit nga gjykata kompetente. 

Prokuroria Themelore e Pejës, mbetet e përkushtuar në 
luftimin e kriminalitetit, ngritjes se efikasitetit, transparencës 
dhe llogaridhënies.
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Për një muaj, 170 persona të akuzuar nga Prokuroria Themelore 
në Gjakovë

Gjakovë, 01 shkurt 2019 - Në Prokurorinë Themelore në Gjakovë 
, gjatë muajit janar 2019, janë ngritur 131 aktakuza kundër 170 
personave, për vepra të ndryshme penale nga Kodi i Republikës 
së Kosovës.

Në Departamentin e Krimeve të Rënda, gjatë kësaj periudhe janë 
ngritur 5(pesë) aktakuza kundër 9 (nëntë)personave, gjithashtu 
i njëjti Departament ka bërë 2( dy) kërkesa për caktimin e masës 
së paraburgimit.

Departamenti i Përgjithshëm i kësaj prokurorie ka 
ngritur 126( njëqindenjëzetegjashtë) aktakuza kundër 
161(njëqindegjashtëdhjetenjë) të pandehurve, po ashtu ka 
bërë 8 (tetë) kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit. 
Departamenti për të Mitur, në Prokurorinë Themelore në 
Gjakovë, ka bërë 3 propozime për masë Edukative. Prokuroria 
Themelore në Gjakovë, vazhdon të mbetet e përkushtuar në 
luftimin e kriminalitetit, ngritjes së efikasitetit, transparencës 
dhe llogaridhënies.
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JANAR – MARS 2019

217 aktakuza për një muaj nga Prokuroria Themelore në Ferizaj

Ferizaj, 1 Shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton 
se gjatë muajit janar 2019 ka ngritur gjithsejtë 217 aktakuza për 
raste të ndryshme penale dhe ka paraqitur pesëmbëdhjetë(15) 
kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit pranë Gjykatës 
Themelore në Ferizaj. 

Në Departamentin për Krime të Rënda janë ngritur gjithsejtë 
trembëdhjetë (13) aktakuza, janë bërë katër kërkesa për caktim 
të paraburgimit dhe janë marrë pesëmbëdhjetë (15) aktvendime 
për fillim të hetimeve. 

Departamenti i Përgjithshëm i kësaj prokurorie gjatë muajit 
janar ka ngritur gjithsejtë 183 aktakuza, ka bërë nëntë kërkesa 
për caktimin e masës së paraburgimit dhe ka marrë tetëdhjetë 
(80) aktvendime për fillim të hetimeve.

Ndërsa, Departamenti për të Mitur ka ngritur 21 aktakuza, ka 
marrë 21 aktvendime për fillim të procedurës përgatitore dhe 
ka bërë dy kërkesa për caktim të masës së paraburgimit. 

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbetet e përkushtuar për 
luftimin e kriminalitetit, ngritjen e efikasitetit, transparencës 
dhe llogaridhënies.
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JANAR – MARS 2019

Shefi i Njësisë së Monitorimit të Rasteve, nga EULEX vizitoi 
Prokurorinë Themelore në Gjilan

Gjilan, 01 shkurt 2019 – Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
në Gjilan, ka pritur në takim Shefin e Njësisë të Monitorimit të 
Rasteve, nga EULEX, z. Hubert Van Eck Koster.

Qëllimi i kësaj vizite ishte prezantimi i mandatit të misionit të 
EULEX-it, i cili ka për qëllim monitorimin e sistemit të drejtësisë, 
përkatësisht monitorimin e lëndëve në prokurori dhe gjykata, 
duke ofruar në këtë mënyrë mbështetje për institucionet e 
sundimit të ligjit në Kosovë, drejt rritjes së efikasitetit dhe 
llogaridhënies.

Fillimisht, kryeprokurori Maloku, ka prezantuar veprimtarinë 
e Prokurorisë Themelore në Gjilan, duke theksuar edhe sfidat 
me të cilat përballet ky institucion dhe njëkohësisht ofroi 
mbështetje dhe bashkëpunim, drejt këtij misioni nga EULEX.
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Në anën tjetër, Shefi i Njësisë së Monitorimit të Rasteve, z. Hubert 
Van Eck Koster, e vlerësoi maksimalisht rolin, gatishmërinë 
dhe përgjegjësinë e kësaj prokurorie dhe theksoi se ky mision 
ka qëllim mbështetës, duke ndihmuar autoritetet, në krijimin 
e institucioneve të qëndrueshme, të pavarura dhe të lira nga 
ndërhyrjet politike.

Gjithashtu, i njëjti ka potencuar se fokusi i monitorimit të rasteve 
do të jetë tek lëndët e profilit të lartë, të cilat kanë çfarëdo 
ndikimi, e posaçërisht do të monitorohen rastet që kanë të 
bëjnë me krimet e luftës, korrupsionit dhe urrejtjes ndëretnike. 

Në fund të takimit, Kryeprokurori vlerësoi rolin e misionit të 
EULEX-it, duke shprehur vendosmërinë për koordinim dhe 
bashkëpunim në këtë drejtim.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria e Gjakovës, gjatë një muaji ka ngritur 7 aktakuza 
për rastet e dhunës në familje

Gjakovë, 01 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
gjatë muajit janar 2019, ka pranuar 10 (dhjetë) raste, të cilësuara 
si dhunë në familje, përkatësisht vepra penale nga neni 188/3 
të KPK-së.

Për të gjitha rastet është marrë aktvendim për fillimin e hetimeve, 
dhe është caktuar paraburgimi i tre (3), të pandehurve dhe ndaj 
dy (2) personave është caktuar arrest shtëpiak, ndërkaq ndaj 
tyre është duke u zhvilluar procedura hetimore.

Gjithashtu, gjatë muaji janar 2019, janë ngritur 7( shtatë) 
aktakuza për rastet e dhunës në familje, nga neni 188/3 të KPK-
së.



75

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë ndaj katër personave për grabitjen të dyfishtë në 
Isniq të Deçanit

Pejë, 1 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurve, 
A.N., M.P., Xh.Th., dhe S.G., për veprën penale “Grabitje”, nga 
neni 329, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Sipas aktakuzës, me datën 30 nëntor të vitit 2017 dhe datën 
15 prill të vitit 2018, katër të pandehurit, A.N., M.P., Xh.Th., 
dhe S.G., në bashkëkryerje kishin grabitur dy herë një depo të 
materialeve ndërtimore, pronë e të dëmtuarit V.M, në fshatin 
Isniq të komunës se Deçanit. 

Në rastin e datës 30 nëntor të vitit 2017, katër të pandehurit 
në bashkëkryerje duke hyrë në depon e materialeve ndërtimore 
“Lira-M”, të maskuar dhe të armatosur, fillimisht e shtrinë për 
tokë të rojën e depos, të dëmtuarin B.SH., arrijnë t’i marrin 
shumën prej 2000 (dymijë) euro dhe një qafore të arit në vlerë 
prej 800 (tetëqind) euro, e ku me pas të dëmtuarit në fjalë ia 
lidhin duart pas shpinës dhe me çelës ia mbyllin derën e depos 
dhe largohen nga vendi i ngjarjes. 

Kurse në rastin e datës 15 prill të vitit 2018, sipas aktakuzës, katër 
të pandehurit, A.N., M.P., Xh.Th., dhe S.G., në bashkëkryerje të 
pajisur me maska në fytyrë dhe armë, në të njëjtën depo të 
materialeve ndërtimore, pasi hyjnë brenda depos së lartcekur, 
e godasin dhe e lidhin rojën e depos, të dëmtuarin Xh.Z., ku 
me pas arrijnë të marrin shumën e të hollave prej 300 (treqind) 
euro dhe disa pajisje tjera në vlerë prej 200 (dyqind) euro. 

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit 
kanë përmbushur elementet e veprave penale të përshkruar si 
me lartë.
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Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të 
dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila ju vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë ndaj të pandehurve që tentuan të kontrabandonin 
dy persona në Zvicër

Gjilan, 01 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj 
të pandehurve E.S. dhe A.B., për shkak të veprës penale 
‘’Kontrabandim me migrantë’’, nga neni 170 paragrafi 1 lidhur 
me nenin 28 dhe 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, më 21 dhjetor 2018, në pikën kufitare Dheu i 
Bardhë, të pandehurit E.S. dhe A.B., në bashkëveprim, me qëllim 
të përfitimit të drejtpërdrejtë financiar, kanë tentuar të kryejnë 
kontrabandim me migrantë, në atë mënyrë që paraprakisht 
i pandehuri A.B., kishte kontaktuar me të dëmtuarit L.T. dhe 
T.TH., për dërgimin e tyre në shtetet perëndimore, përkatësisht 
në shtetin e Zvicrës.

Për këto shërbime, i dëmtuari T.TH. duhej të paguante shumën 
prej 3,500 euro, ndërsa i dëmtuari L.M., të paguante shumën 
prej 4,000 euro, pasi që të arrinin në shtetin e Zvicrës.

I pandehuri A.B., në datën e lartshënuar, i kishte sjellë të 
dëmtuarit deri tek restorant ‘’Victoria’’, afër vendit të quajtur 
‘’Crep’’, në Kamenicë, ku pastaj nga aty për në Serbi, i kishte 
shoqëruar i pandehuri tjetër E.S., por që në pikën kufitare 
Kosovë – Serbi janë hetuar nga policia e Kosovës dhe janë 
kthyer në Kosovë.

Me këto veprime, të pandehurit kanë kryer veprën e lartshënuar 
penale, e cila ka ngelur në tentativë.
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Prokuroria, me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
gjykatës që të pandehurit t’i shpallë fajtorë për këtë vepër 
penale dhe t’iu shqiptojë sanksion penal me të cilin do të 
arrihej qëllimi i dënimit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka ngritur 6 aktakuza për 
rastet e dhunës në familje

Ferizaj, 01 Shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë 
muajit janar 2019, ka pranuar 14 lëndë të cilësuara si dhunë në 
familje me gjithsejtë 14 persona ku dhjetë nga to janë viktima 
femra kurse katër meshkuj.

Gjithashtu, Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë muajit janar 
2019 ka ngritur gjashtë aktakuza për rastet e dhunës në familje 
gjegjësisht për veprat penale “Lëndim i lehtë trupor” nga neni 
188, “Kanosja” nga neni 185 dhe “Sulmi” nga neni 187 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, është e angazhuar që të i 
trajtoj me seriozitet të lartë të gjitha rastet, duke iu kushtuar 
vëmendje të veçantë rasteve të dhunës në familje.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë ndaj të pandehurit për veprën penale ngacmimi

Pejë, 1 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti 
i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit, N.B., 
për veprën penale “Ngacmimi”, nga neni 186, të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.
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Sipas aktakuzës, i pandehuri N.B. nga muaji gusht i vitit 2018 
e në vazhdimësi ngacmon të dëmtuarën S.M., në atë mënyrë 
që pasi e njëjta kishte filluar punën praktike në Spitalin 
Regjional të Pejës, edhe përkundër refuzimit të saj, i pandehuri 
në vazhdimësi i shkruan në telefon mesazhe me përmbajtje 
ngacmimi, dhe me datën 3 shtator të vitit 2018, i pandehuri i 
shkruan edhe një letër me përmbajtje ngacmuese të cilën ja 
kishte dhënë dëshmitares A.K, për t’ia dërguar të dëmtuarës 
S.M., dhe pasi që kjo e fundit e kishte lexuar të njëjtën e kishte 
grisur, ndërsa me vonë e kishte raportuar rastin në polici.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri 
ka përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar si me 
lartë. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i 
ka propozuar Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të 
dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila i vihet në barrë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Është mbajtur konferenca e prokurorëve të Shtetit

Prishtinë, 02 shkurt 2019 - Është mbajtur “Konferenca 
vjetore e prokurorëve” për vitin 2018, e cila është organizuar 
nën patronatin e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit si dhe e 
mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës 
në Prishtinë.

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka përshëndetur 
të gjithë të pranishmit për pjesëmarrje në këtë Konferencë, 
si dhe ka falënderuar kryeprokurorët, prokurorët e shtetit, 
bashkëpunëtorët profesional dhe punonjësit e tjerë të sistemit 
prokurorial për rezultatet e arritura në vitin që e lëmë pas. 

Po ashtu, Lumezi ka thënë se do të ishte gabim të thuhej se 
janë realizuar të gjitha ato që janë planifikuar, por do të 
ishte posaçërisht e padrejtë të mos pranohet se, sot sistemi 
prokurorial është disa hapa para asaj që ka qenë vite më parë, 
kur as nuk është imagjinuar e jo më të ndodhte hetimi dhe 
ngritja e aktakuzave kundër zyrtarëve të lartë shtetëror.

“Prokuroria e Shtetit gjatë vitit që lëmë pas, ka treguar efikasitet 
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të lartë duke zgjidhur gjithsej 75.750 dosje penale të natyrave të 
ndryshme. Falë akuzave të Prokurorit të Shtetit me aktgjykime 
dënuese janë zgjidhur 91% të rasteve dhe kjo më së miri tregon 
për cilësinë e akteve akuzuese të cilat dorëzohen në Gjykatë”, u 
shpreh Lumezi. Kryeprokurori Lumezi ka potencuar se gjatë vitit 
2018, Prokuroria e Shtetit ka treguar performancë të mirë edhe 
në trajtimin e lëndëve të korrupsionit dhe krimeve ekonomike. 

“Kemi zgjidhur 106% të rasteve të pranuara në punë, kemi 
akuzuar 585 persona për korrupsion dhe krime financiare, 
si dhe kemi ngritur 11 aktakuza të profilit të lartë, për të cilat 
opinioni por edhe ne jemi duke pritur që të shqyrtohen sa më 
parë që është e mundur dhe të shqiptohen vendimet meritore 
nga ana e gjykatave”, ka theksuar Lumezi, si dhe, ka thënë se 
fakti se janë hetuar dhe janë siguruar prova për ngritjen e 
akteve akuzuese kundër deputetëve, ministrave, ish-ministrave, 
zëvendës-ministrave, kryetarëve të komunave, drejtorëve 
të ndërmarrjeve publike, komisionit qeveritar për njohjen e 
statusit të veteranëve të luftës, zyrtarëve policor dhe zyrtarëve 
tjerë shtetëror, tregon vendosmërinë e Prokurorisë së Shtetit 
në luftën e korrupsionit të nivelit të lartë dhe në hetimin e të 
gjitha indicjeve që bëhen shqetësuese për publikun.

Gjithashtu, Kryeprokurori Lumezi ka bërë thirrje që rastet e 
konfiskimit të trajtohen me seriozitet, pasi që çelësi i suksesit 
kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë 
qëndron në konfiskimin e pasurisë së kundërligjshme dhe në 
marrjen e fuqisë ekonomike të grupeve kriminale.

Kryeprokurori i Shtetit, ka folur edhe për trajtimin e krimeve 
të luftës ku ka deklaruar se “sa i përket krimeve të luftës, ne 
kemi hartuar strategjinë për hetimin e krimeve të luftës e cila 
parasheh që të eliminoj dobësitë e evidentuara në këtë fushë”.  

Po ashtu, Kryeprokurori Lumezi ka thënë se delegacioni 
faktmbledhës i Komisionit Evropian, gjatë qëndrimit në Kosovë, 
ka mbledhur të dhëna rreth përmbushjes së kritereve në luftën 
kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si kusht i fundit 
në procesin e gjatë të liberalizimit të vizave për Kosovën. “Në 
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raportin e tyre janë dhënë fakte dhe argumente se Kosova i ka 
plotësuar kriteret në fushën e sundimit të ligjit, e në këtë drejtim 
rol thelbësor ka luajtur Prokuroria e Shtetit”, ka deklaruar ndër 
të tjera Kryeprokurori i Shtetit

Ndërkaq, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri 
Hyseni, ka thënë se sistemi prokurorial në Kosovë, viteve të 
fundit ka bërë një varg reformash, rezultatet pozitive të të cilave 
janë të dukshme. “Është përmbushur legjislacioni sekondar 
sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, bazuar në 
Kushtetutë dhe legjislacionin në fuqi. Është kompletuar numri i 
prokurorëve sipas vlerësimeve për nevojat aktuale, është rritur 
numri i stafit mbështetës në prokurori, është rritur buxheti, 
janë hartuar dhe zbatuar strategji, plane pune dhe dokumente 
të tjera të politikave për funksionimin e sistemit prokurorial”, ka 
thënë Kryesuesi Hyseni.

Kryesuesi Hyseni, po ashtu ka deklaruar se Këshilli Prokurorial, 
do të aktivizojë dhe përdorë të gjithë mekanizmat e brendshëm 
për të rritur llogaridhënien dhe integritetin në sistemin 
prokurorial. “Tashmë kemi një Ligj të ri për përgjegjësinë 
disiplinore, i cili kërkon ndërmarrjen e masave të reja dhe do të 
jemi të pakompromis në funksion të zbatimit të këtij Ligji.

Konferencën Vjetore të Prokurorëve e kanë përshëndetur edhe 
zëvendës-shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Riccardo Serri, si dhe, 
shefi i zyrës ligjore nga OSCE, Benjamin Reed.

Po ashtu, janë mbajtur zgjedhjet për Kryetar dhe nënkryetarit 
të Shoqatës së prokurorëve të Kosovës. Nga gjithsej 154 votues 
që kanë qenë pjesëmarrës, me 80 vota për kryetar i shoqatës së 
prokurorëve, është zgjedhur prokurori i Zyrës së Kryeprokurorit 
të Shtetit, Besim Kelmendi. Ndërsa, nënkryetare e kësaj shoqate 
u zgjodh prokurorja e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Laura 
Pula, me 80 vota për.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria e Prizrenit sipas detyrës zyrtare inicion rast ndaj mjekut 
lidhur me trajtimin e pacientes në Spitalin Rajonal të Prizrenit

Prizren, 06 shkurt 2019 – Në bazë të informacioneve të siguruara 
nga mediat lidhur me dyshimet për mos trajtimin e duhur të një 
pacienteje në Spitalin Rajonal të Prizrenit - Reparti i Kirurgjisë, 
nga ana e mjekut kirurg Rr.Y., Prokuroria Themelore në Prizren, 
me vetiniciativë ka autorizuar Policinë e Kosovës që të ndërmerr 
të gjitha veprimet ligjore rreth grumbullimit dhe mbledhjes së 
informacioneve të nevojshme me qëllim të zbardhjes dhe sqarimit 
të kësaj çështje.

Prokuroria Themelore në Prizren është e vendosur që t’i parandaloj 
dhe luftojë të gjitha dukuritë negative që janë në kundërshtim 
me ligjin dhe i bënë thirrje të gjithë qytetarëve që çdo parregullsi 
apo keqpërdorim të detyrës zyrtare ta denoncojnë pranë kësaj 
prokurorie apo tek organet policore.

Prokuroria do të njoftoj opinionin në lidhje me hapat që do të 
ndërmerren lidhur me këtë rast.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kryeprokurori Maloku takohet me Shefin e Njësisë së Hetimeve 
Rajonale në Gjilan

Gjilan, 06 shkurt 2019 – Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
në Gjilan, Jetish Maloku, sot ka pritur në takim Shefin e Njësisë 
së Hetimeve Rajonale në Gjilan, Remzi Azemi.

Gjithashtu, në këtë takim ishin të pranishëm edhe mbikëqyrësit 
nga ky sektor dhe disa prokurorë nga Prokuroria Themelore 
në Gjilan. Në takimin e zhvilluar, u diskutuan rezultatet e 
arritura falë bashkëpunimit në mes dy institucioneve, si dhe 
problematikat kryesore me të cilat po përballen, duke shtuar 
nevojën për bashkëpunimin dhe koordinim më të lartë.

Një ndër problemet me të cilat po ballafaqohen janë rastet me 
kryerës të panjohur të veprave penale, për të cilat u propozuan 
mënyra dhe forma për zbulimin e rasteve të tilla. Gjithashtu, 
si dukuri shqetësuese u përmendën edhe veprat penale të 
grabitjes, të cilat kohëve të fundit dukshëm kanë shënuar rritje.
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Në këtë drejtim, Shefi i Njësisë së Hetimeve Rajonale theksoi 
se përmes hartimit dhe implementimit të planeve operative 
kanë arritur të parandalojnë këto vepra penale dhe potencoi 
se deri më tani, më shumë kanë treguar rezultate përmes 
masave parandaluese, se sa në aspektin e zbulimit të kryerësve, 
pasi që këto vepra penale kryhen nga grupe jashtëzakonisht 
profesionale.

Kryeprokurori Maloku, në fund të takimit ka kërkuar që të 
ndryshohet qasja ndaj veprave penale të grabitjes, në mënyrë 
që kjo qasje të jetë më profesionale në arritjen e suksesshme 
të objektivave, si dhe theksoi se për këto raste nga Prokuroria 
Themelore në Gjilan, do të caktohet një prokuror – koordinator, 
i cili do të merret me trajtimin e rasteve të tilla.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore e Pejës kërkon paraburgimin kundër tre 
personave për grabitje

Pejë, 6 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Pejë, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata 
Themelore në Pejë, caktimin e paraburgimit të pandehurve, 
L.N., N.H., dhe A.G., me dyshimin se të njëjtit duke vepruar si 
bashkëkryerës kishin për të kryer vepër penale “Grabitje”, nga 
neni 329, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Prokuroria Themelore e Pejës, ka marr aktvendim për zgjerimin 
e hetimeve, ndaj pesë të pandehurve, F.B., B.K., N.H., L.B., dhe 
A.G., drejtim të veprës penale të lartcekur, për shkak se me datën 
22.01.2019, në qytetin e Deçanit, përkatësisht në parkingun e 
qendrës tregtare “Viva Fresh”, në bashkëkryerje kishin grabitur 
shumën prej 8,543 (tetëmijepesëqindedyzetetre) mijë euro. 

Paraprakisht, me datën 25 janar të këtij vitit, me kërkesë 
të Prokurorisë Themelore të Pejës, është caktuar masa e 
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paraburgimit ndaj të pandehurve, B.K. dhe F.B., ndërsa tre të 
pandehurit tjerë, N.H., L.B., dhe A.G., janë arrestuar mbrëmë 
(5,shkurt) nga Policia e Kosovës në Fushë Kosovë, pas një pune 
operative hetimore në koordinim me Prokurorinë e Pejës.

Seanca dëgjimore për caktimin e kësaj mase pritet të mbahet 
para gjyqtarit të procedurës paraprake.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për keqpërdorim të drejtës se votimit

Pejë,7 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër, A.B., për veprën 
penale “Keqpërdorim i të drejtës së votimit “, nga neni 216, i 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Sipas aktakuzës, i pandehuri A.B., me datën 22 tetor të vitit 
2017, gjatë zgjedhjeve lokale të vitit 2017, ka votuar dy herë me 
kusht, fillimisht në fshatin Grabanicë të Klinës, pasi shfrytëzon 
të drejtën e votimit me kusht, i njëjtit me vonë voton prapë me 
kusht në fshatin Kpuz të komunës së Klinës, mirëpo vota i është 
refuzuar pas verifikimit nga KQZ-ja në Prishtinë. 

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri 
ka përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar si me 
lartë. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i 
ka propozuar Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të 
dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila i vihen në barrë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë ndaj të pandehurit që ngacmoi të miturën 14 vjeçare

Gjilan, 7 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë ndaj të 
pandehurit B.J. (1993), për shkak të veprës penale ‘’Ngacmimi’ 
nga neni 186 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i cili 
gjendet nën masën e paraburgimit që nga data 25 janar 2019.

Sipas aktakuzës, më 23 – 25 janar 2019, në Gjilan, i pandehuri 
B.J., me veprimet e tij, me qëllim të frikësimit, me dashje dhe 
me përdorimin e kërcënimit se do të zbulojë diçka që mund 
të dëmtojë nderin ose autoritetin e tjetrit, e ka shqetësuar të 
miturën e moshës 14 vjeçare, tani të dëmtuarën A.D., në atë 
mënyrë që përmes rrjetit social Ëhats App, ka kërkuar nga 
ajo që të takohen dhe të kenë marrëdhënie intime, ose në të 
kundërtën ai do t’i zbulonte dhe publikonte disa fotografi, në të 
cilat ajo kishte dalë e zhveshur, me ç’rast me këto veprime te e 
dëmtuara ka shkaktuar pasiguri, frikë dhe shqetësim të madh 
emocional.

Prokuroria, me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
gjykatës, që të pandehurit t’i vazhdohet masa e paraburgimit 
dhe i njëjti të shpallet fajtor për këtë vepër penale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Komunikatë për Media

Prishtinë, 7 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Prishtinë 
njofton opinionin në lidhje me rastin e abuzimit ndaj të miturës 
nga Drenasi, me dyshimin se Hetuesi Policor, V.V, ka kryer veprat 
penale “Keqpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, 
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autoritetin apo profesionin, e sanksionuar sipas nenit 239 
paragrafi 1 pika 1.3, të KPRK-së” dhe veprën penale “Ndërprerja 
e palejuar e shtatzënësisë e sanksionuar sipas nenit 184 paragrafi 
2 lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 33 të KPRK-së”. 

Prokuroria Themelore në Prishtinë me të pranuar informatën, 
ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, 
sipas urdhëresës së prokurorit kujdestar, i dyshuari, V.V, më 
05.02.2019, është ndaluar nga Inspektorati Policor i Kosovës, i 
cili është dërguar në qendër të mbajtjes, në afat prej 48 orësh.

Prokurori kujdestar ka ushtruar kërkesë për caktimin e masës së 
paraburgimit ndaj të dyshuarit V.V., në drejtim të veprave penale 
“Keqpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin 
apo profesionin, e sanksionuar sipas nenit 239 paragrafi1 pika 
1.3, të KPRK-së” dhe veprën penale “Ndërprerja e palejuar e 
shtatzënësisë e sanksionuar sipas nenit 184 paragrafin 2 lidhur 
me paragrafin 1, lidhur me nenin 33 të KPRK-së”. 

Gjykata Themelore në Prishtinë, në ora 14:00, ka caktuar seancë 
dëgjimore lidhur me kërkesën e prokurori për caktimin e masës 
së paraburgimit për të dyshuarin e cekur më lartë.

Prokuroria Themelore në Prishtinë është duke punuar në 
mbledhjen e të gjitha provave në drejtim të veprave penale të 
lartpërmendura dhe veprat penale të cilat mund të paraqitën 
në ndërkohë. Prokuroria do ta mbajë të informuara opinionin 
për çdo veprim të ndërmarrë në lidhje me këtë rast.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria e Gjilanit kërkon paraburgim për të miturin e 
përfshirë në përleshje fizike

Gjilan, 7 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për të Mitur, ka marrë aktvendim për fillim e 
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procedurës përgatitore ndaj të miturve A.H., A.L., SH.H., S.L., 
dhe B.L., pasi që pas një mosmarrëveshje janë rrahur mes vete 
në shkollë.

Ndërsa, për të miturin A.H., është paraqitur edhe kërkesa për 
caktimin e masës së paraburgimit, në Gjykatën Themelore në 
Gjilan, për shkak të dyshimit të veprës penale ’’Lëndim i rëndë 
trupor’’ të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, pasi që masat 
e tjera do të ishin të pamjaftueshme për zbatimin e suksesshëm 
të procedurës penale.

Ekziston dyshimi i bazuar që, më 6 shkurt 2019, në shkollën 
e mesme ‘’Zenel Hajdini’’, në Gjilan, të miturit janë përleshur 
mes vete, duke e goditur njëri tjetrin me grushte dhe shqelma 
në pjesë të ndryshme të trupit, me ç’rast i mituri A.H., gjatë 
përleshjes e ka goditur me grusht në hundë të dëmtuarën e 
mitur M.O., që kishte bërë përpjekje për t’i ndarë, të cilës i ka 
shkaktuar lëndime të rënda trupore, për të cilat është detyruar 
të kërkojë ndihmë mjekësore në Qendrën Emergjente të Spitalit 
Regjional në Gjilan.

Gjithashtu, si pasojë e rrahjes, lëndime të lehta trupore ka 
pësuar edhe i mituri A.H., i cili ka pranuar tretman mjekësor.

Të miturit A.L. dhe SH.H., dyshohen se në bashkëkryerje kanë 
kryer veprën penale ‘’Lëndim i lehtë trupor’’, ndërsa të miturit 
S.L. dhe B.L., dyshohen për veprën penale ‘’Sulm’’ të KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Komunikatë për Media

Prishtinë, 7 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Prishtinë njofton 
opinionin që në këto momente është arrestuar i dyshuari, Sh. Xh., për 
kryerjen e veprës penale “Keqpërdorimi seksual duke keqpërdorur 
pozitën, autoritetin apo profesionin, e sanksionuar sipas nenit 239 
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paragrafi 1 pika 1.3, të KPRK-së”.

I njëjti është duke u intervistuar në Inspektoratin e Policisë së Kosovës.

Prokuroria do ta mbajë të informuar opinionin për çdo veprim 
të ndërmarrë në lidhje me këtë rast.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë ndaj të pandehurit që në vazhdimësi rrahu të dashurën 
e tij

Gjilan, 7 janar 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit L.Z. (1994), 
i cili gjendet nën masën e arrestit shtëpiak që nga data 25 janar 
2019, pasi që në vazhdimësi kishte rrahur të dashurën e tij.

Sipas aktakuzës, më 24 janar 2019, në fshatin Kufcë, komuna Gjilan, 
i pandehuri L.Z., me veprimet e tij, me dashje dhe në vazhdimësi, 
ka përdorur dhunë psikike dhe fizike ndaj të dashurës së tij, të 
dëmtuarës A.I., ashtu që pasi me veturën e tij arrijnë në dalje të 
fshatit, i njëjti me një shufër metalike e godet në kokë dhe pjesë të 
ndryshme të trupit.

Gjithashtu, më 25 janar 2019, duke udhëtuar në drejtim të 
Prishtinës, i pandehuri përsëri përdorë dhunë fizike ndaj saj, duke 
e goditur disa herë me grushte në kokë dhe trup, ku pasi arrijnë 
në Prishtinë, e dëmtuara arrin që të largohet nga i pandehuri, me 
ç’rast edhe e paraqet rastin në polici dhe për shkak të lëndimeve të 
marra detyrohet të kërkojë ndihmë mjekësore fillimisht në QKUK, 
në Prishtinë, e më pas edhe në Emergjencën e Spitalit Regjional në 
Gjilan.

Me këto veprime, i pandehuri në vazhdimësi ka kryer veprën 
penale ‘’Lëndim i lehtë trupor’’ nga neni 188 paragrafi 2 dhe 1 pika 
1.4 lidhur me nenin 81 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
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Prokuroria, me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
gjykatës që të pandehurin t’a shpallë fajtor për veprën penale e 
cila i vihet në barrë dhe të njëjtit t’i shqiptojë sanksion penal me 
të cilin do të arrihej qëllimi i dënimit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për dhunë në familje

Gjakovë, 07 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit B.M., nga Komuna e 
Rahovecit, për veprën penale” lëndim i lehtë trupor”, nga neni 
188 parag.3 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës i pandehuri me datën 03.01.2019, në Rahovec, 
saktësisht në shtëpinë e tyre, pas një mosmarrëveshjeje 
kishte ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij, tani të 
dëmtuarës S.S., duke e goditur me shuplaka e grushte në fytyrë 
e kokë dhe në pjesë të ndryshme të trupit. Me këto veprime 
ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri ka përmbushur 
elementet e veprës penale të përshkruar me lartë. Prokurori 
i rastit, ka propozuar Gjykatës Themelore në Gjakovë që i 
pandehuri të dënohet sipas ligjit për veprën penale e cila i vihet 
në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim për dy të pandehurit që u kapën 26 
kilogram drogë

Pejë, 7 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti 
i Krimeve të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Pejë, 
caktimin e paraburgimit të pandehurve, V.K., dhe D.S., me 
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dyshimin se të njëjtit duke vepruar si bashkëkryerës kishin 
për të kryer vepër penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe 
shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 
analoge”, nga neni 273, paragrafi 1, pika 1.9 dhe neni 31, të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Prokuroria Themelore e Pejës, ka marr aktvendim për fillimin 
e hetimeve, ndaj të pandehurve, V.K., dhe D.S., drejtim të 
veprës penale të lartcekur, për shkak se me datën 6 shkurt të 
këtij viti, në magjistralen Pejë-Mitrovicë, në fshatin Serbodran 
të komunës së Istogut, në bashkëkryerje në veturën e tyre 
po transportonin narkotik të llojit marihuanë në sasi prej 26 
(njëzetegjashtë) kilogram me qellim të shitjes.

Seanca dëgjimore për caktimin e kësaj mase pritet të mbahet 
para gjyqtarit të procedurës paraprake.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Ndalohet një pjesëtar i FSK-së për keqpërdorim seksual ndaj 
të miturës 15 vjeçare

Gjilan, 8 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, njofton 
se sot, rreth orës 17:30 minuta, ka ndaluar të dyshuarin M.S., 
pjesëtar i FSK-së, në kohëzgjatje prej 48 orësh, për shkak të 
dyshimit se ka kryer veprën penale, ‘’Keqpërdorim seksual i 
personave nën moshën 16 vjeçare’’. 

Ekziston dyshimi i bazuar që më 7 shkurt 2019, në fshatin 
Mogillë, komuna Viti, i dyshuari M.S., pjesëtar i FSK-së, ka 
keqpërdorur seksualisht të miturën e moshës 15 vjeçare, me 
ç’rast si pasojë e abuzimit të njëjtës i ka shkaktuar edhe lëndime 
trupore, e cila për momentin gjendet në Spitalin Regjional në 
Gjilan, për tretman mjekësor. 

Prokuroria brenda afatit ligjor ndaj të dyshuarit do të paraqet 
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kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit, në Gjykatën 
kompetente në Gjilan.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë kundër mësimdhënësit, për ngacmim seksual ndaj 
nxënësve të tij

Gjakovë, 09 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit B.V., nga Komuna e 
Gjakovës, për veprën penale ‘’keqpërdorimi i personave nën 
moshën 16 vjeçare’’ nga neni 235 parag.4 nënparag 4.9 lidhur 
me parag. 1 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës i pandehuri B.V., që nga shtatori i vitit 2018, në 
cilësinë e mësimdhënësit të gjuhës shqipe në shkollën fillore ‘’ 
Mazllum Këpuska’’, në Gjakovë, në mënyrë të vazhdueshme ka 
ngacmuar seksualisht 27 nxënës të një klase në këtë shkollë, 
duke përdorur fjalë joshëse e duke i ledhatuar e prekur në pjesë 
të fytyrës dhe në pjesë të ndryshme të trupit.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë, se i pandehuri 
ka përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar më 
lartë. 

Prokurori rastit, ka propozuar Gjykatës Themelore në Gjakovë 
që i pandehuri të dënohet sipas ligjit për veprën penale e cila i 
vihet në barrë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj të miturit për tentim vrasje

Gjilan, 9 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për të Mitur, sot ka paraqitur kërkesë për 
caktimin e masës së paraburgimit ndaj një të mituri, për shkak 
të dyshimit të veprës penale ‘’Vrasje në tentativë’’, të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës. 

Kërkesa është paraqitur për shkak të dyshimit të bazuar se, më 
07 shkurt 2019, në fshatin Smirë, komuna Viti, i mituri 17 vjeç, 
për shkak të një mosmarrëveshje me të dëmtuarin V.M., me 
veprimet e tij, me dashje ka tentuar që të njëjtin ta privoj nga 
jeta, duke e goditur me mjet të rrezikshëm, me një brisk, dy 
herë në kokë dhe fytyrë, ku si pasojë e goditjeve i ka shkaktuar 
lëndime trupore, për të cilat i dëmtuari ka kërkuar ndihmë 
mjekësore në Qendrën Emergjente të Spitalit Regjional në 
Gjilan. 

Prokuroria ka kërkuar, që ndaj të miturit të caktohet kjo masë, 
në mënyrë që të mos pengohet rrjedha e procedurës penale, 
pasi që ekziston rreziku i ndikimit te i dëmtuari, dëshmitarët 
dhe rreziku i përsëritjes së veprës penale, me pasoja edhe me 
të rënda.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Arrestohen pesë persona që u kapen më 220 kg substancë 
narkotike

Ferizaj, 10 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për Krime të Rënda, njofton opinionin se, pas një 
hetimi disa mujor në bashkëpunim me Njësitin Antidrogë, janë 
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kryer kontrollat në dy lokacione me ndihëm e Policisë Speciale 
të Kosovës, si dhe, pas kontrollit në këto dy lokacione, mbrëmë 
janë konfiskuar 220 kg substancë narkotike të llojit marihuanë 
që dyshohet se ka ardhur nga shteti i Shqipërisë dhe gjithashtu 
janë konfiskuar tri vetura.

Po ashtu, janë arrestuar pesë persona për shkak se ekziston 
dyshimi i bazuar se të njëjtit duke vepruar si anëtarë të grupit 
të organizuar mirë, kishin për të kryer vepër penale “Blerja, 
posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe analoge”, nga neni 273, paragrafi 2 
lidhur me nenin 281, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Personat e arrestuar dyshohet se këtë sasi të marihuanës kanë 
pasur për qëllim ta transportojnë jashtë shtetit të Kosovës.

Prokuroria e Ferizajt, njofton se ende janë duke vazhduar 
hetimet për pjesën e grupit të cilët ende janë në arrati. 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, njofton se me urdhër të 
Prokurorit të Shtetit, pesë të arrestuarve u është caktuar masa 
e ndalimit për 48 orë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim për të pandehurin për vrasje në tentativë

Pejë, 11 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Pejë, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata 
Themelore në Pejë, caktimin e paraburgimit për të pandehurin, 
F.Q., me dyshimin se i njëjti kishte për të kryer veprën penale 
“Vrasja në tentativë”, nga neni 178,lidhur me nenin 28, të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës. 

Prokuroria Themelore e Pejës, ka marr aktvendim për fillimin 
e hetimeve, ndaj të pandehurit F.Q., në drejtim të veprës 
penale të lartcekur, për shkak se me datën 9 shkurt të këtij viti, 
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rreth orës 22:00, në qytetin e Pejës, i pandehuri F.Q., pas një 
mosmarrëveshje paraprake me të dëmtuarin U.G., nxjerr nga 
xhepi një mjet të mprehët (thikë) dhe e godet atë në mollëzën e 
faqes se majtë, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore dhe 
të rrezikshme për jetën. 

Seanca dëgjimore për caktimin e kësaj mase pritet të mbahet 
para gjyqtarit të procedurës paraprake.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria në Gjilan brenda javës ka ndaluar 9 persona të 
dyshuar

Gjilan, 11 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, gjatë 
javës së kaluar, ka ndaluar 9 (nëntë) persona të dyshuar, në 
kohëzgjatje prej 48 orëve, për vepra të ndryshme penale.

Departamenti i Përgjithshëm, ka ndaluar 5 (pesë) persona, për 
shkak të dyshimit të veprave penale, ‘’Posedim i paautorizuar 
i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge’’, ‘’Pengim i 
personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare’’, ‘’Detyrim’’, 
‘’Vjedhje e rëndë’’, ‘’Kanosje’’ dhe ‘’Shtrëngim’’, të Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës.

Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ndaluar 1 (një) person, 
për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale, ‘’Keqpërdorim 
seksual i personave nën moshën 16 vjeçare’’, të KPRK-së.

Nga Departamenti për të Mitur, janë ndaluar 3 (tre) të mitur, për 
shkak të dyshimit se kanë kryer veprat penale ‘’Keqpërdorim 
seksual i personave nën moshën 16 vjeçare’’, ‘’Vrasje në 
tentativë’’ dhe ‘’Lëndim i rëndë trupor’’, të KPRK-së.

Prokuroria Themelore në Gjilan, brenda afateve ligjore, për të 
gjitha këto raste, ka paraqitur kërkesat për caktimin e masës së 
paraburgimit, në Gjykatën Themelore në Gjilan.
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JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj mban kolegjiumin e 
radhës

Ferizaj, 11 Shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, sot ka 
mbajtur kolegjiumin e radhës me prokurorët e kësaj prokurorie 
ku i pranishëm ishte edhe z. Shqipdon Fazliu , prokuror në Zyrën 
e Kryeprokurorit të Shtetit. 

Gjatë këtij takimi pikë e rendit të ditës ishte diskutimi lidhur mbi 
raportin e punës për muajin janar 2019. 

Gjithashtu , u diskutua edhe për sekuestrimin dhe konfiskimin 
e sendeve dhe për lëndët e korrupsionit, ku mes tjerash, 
Kryeprokurori Jashari kërkoi nga prokurorët që lëndëve të kësaj 
natyre tu u jepet prioritet.
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JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim për personat e arrestuar që u kapën me 
rreth 210 kg substancë narkotike

Ferizaj, 11 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për Krime të Rënda, njofton se ka paraqitur 
kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit pranë Gjykatës 
Themelore në Ferizaj, kundër nëntë personave të pandehur B.S., 
G.K., XH.S., J.B.,F.B.,D.S., F.B., H.B dhe Z.K., për shkak të dyshimit 
të bazuar se me datën 10.02.2019, pas kontrollës në dy lokacione 
në Ferizaj, si rezultat janë gjetur substancë e dyshuar narkotike 
e llojit marihuanë në sasi prej 209kg e 202 gramë, e të cilën sasi 
të pandehurit e kanë pasur për qëllim që ta transportojnë jashtë 
shtetit të Kosovës, ku e njëjta është sekuestruar dhe me ç’rast 
gjashtë persona janë arrestuar, me të cilën do të kryenin veprën 
penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar 
e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” nga neni 
273 par.2 lidhur me nenin 281 par.1 nënpar.1.1 dhe 1.9 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

Gjithashtu, Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton se me 
urdhër të Prokurorit të Shtetit, të pandehurit B.S., G.K., XH.S., 
J.B.,F.B dhe F.B., gjenden në ndalim që nga data 09.02.2019 
kurse tre të pandehurit tjerë D.S., H.B., dhe Z.K., gjenden në 
arrati.
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JANAR – MARS 2019

Kryeprokurori Maloku ka zhvilluar takim me trajnerët e 
projektit SMIL në Gjilan

Gjilan, 11 shkurt 2019 – Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
në Gjilan, Jetish Maloku, sot ka zhvilluar takim me trajnerët e 
projektit në kuadër të Sistemit për Menaxhimin Informativ të 
Lëndëve (SMIL), në rajonin e Gjilanit.

Në Prokurorinë Themelore në Gjilan, faza e trajnimeve ka filluar 
në muajin gusht 2018, fillimisht me stafin e shkrimores, pastaj 
me prokurorët dhe pjesën tjetër të stafit administrativ. Nga 
trajnerët u theksua se, plani i fazës testuese është realizuar 
me sukses dhe në përputhje me planin e bërë nga ana e 
menaxhmentit të projektit.

Gjithashtu, potencuan se faza e regjistrimit të lëndëve në 
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sistemin real ka filluar nga muaji nëntor 2018, ku janë regjistruar 
lëndët me kryerësit madhor, kryesit e mitur, kryerësit e panjohur 
të veprave penale dhe lëndë të ndryshme. Në Prokurorinë 
Themelore në Gjilan, ndarja e lëndëve tek prokurorët përkatës 
është bërë në mënyrë rotacionale nga sistemi. Kryeprokurori, 
në fund të takimit ka falënderuar të pranishmit për kontributin 
e tyre dhe ka ofruar mbështetje edhe më tutje, pasi që përmes 
këtij projekti do të rritet efikasiteti i punës dhe puna manuale 
do të zëvendësohet përmes sistemit elektronik.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Komunikatë për media

Prishtinë, 12 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Prishtinë 
njofton opinionin se lidhur me rastin për dyshim të keqpërdorimit 
seksual ndaj të miturës nga Drenasi, A. G., ka pranuar kallëzim 
penal më 21.09.2017, kurse, prokurori i çështjes ka marrë 
aktvendim për fillimin e hetimeve më 10.01.2018.

Prokurori i çështjes, me rastin e intervistimit të dëmtuarës së 
mitur, A. G., më 11.01.2018, fillimisht e ka njoftuar të njëjtën 
me të drejtat e saj, konform nenit 62, 63, 217 dhe 218 të KPKP-
së, në praninë e përfaqësuesit ligjor (babait), mbrojtësit të 
viktimave, avokatit sipas detyrës zyrtare, si dhe, avokatit me 
autorizimin e të dyshuarit.

Gjatë intervistimit të së miturës, është vërejtur se e njëjta e ka 
mohuar në tërësi deklaratën e dhënë në Policinë e Kosovës, 
më 14.09.2017, me të cilën deklaron se, gjatë gjithë kohës ka 
pasur keqpërdorim seksual nga i dyshuari, Sh. Xh. Përkundër 
insistimit të vazhdueshëm të prokurorit që e dëmtuara ta thot 
të vërtetën, dhe nëse e bën të kundërtën, prokurori do të 
ushtroj kallëzim penal ndaj saj, për deklarim të rrejshëm, ajo me 
çdo kusht i ka refuzuar të gjitha deklarimet e mëparshme, me 
arsyetimin se deklarata e parë e dhënë në Policinë e Kosovës, ka 
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qenë në tërësi e trilluar. 

Me qëllim të grumbullimit të provave gjatë fazës së zhvillimit 
të hetimeve, prokurori i rastit, në bazë të kërkesën së tij, ka 
pranuar nga Departamenti për Mjekësi Ligjore, Ekzaminimin 
Gjinekologjik-Fizik për të dëmtuarën, të dt. 15.09.2017. Po 
ashtu, prokurori i çështjes, ka intervistuar edhe të dyshuarin, 
Sh.XH., më 11.01.2018, i cili në tërësi i ka mohuar pretendimet 
e deklaruara nga e dëmtuara, në deklaratën e parë të dhënë në 
Policinë e Kosovës.

Bazuar në rezultatet e të gjitha këtyre veprimeve hetimore, 
prokurori i rastit merr aktvendim për pushimin e hetimeve, 
të evidentuar me PP/II nr. 5763/17, të dt. 19.01.2018, me 
arsyetimin se, për rastin në fjalë, meqenëse ka pasur dy (2) 
deklarata kontradiktore, dhe ekzaminimin mjeko-ligjor, i cili nuk 
ka rezultuar me ndonjë rezultat konkret, vjen në përfundim se 
në veprimet e të dyshuarit, Sh. Xh., nuk qëndrojnë elementet 
inkriminuese për veprën penale, Keqpërdorim seksual, nga 
neni 235 të KPRK-së.

Meqenëse prokurori i rastit ka pasur dy (2) deklarata 
kontradiktore nga e dëmtuara, prokurori i çështjes përpilon 
shënim zyrtar, më 19.01.2018, me të cilën kërkon që të iniciohet 
procedurë hetimore ndaj të dëmtuarës, në drejtim të veprës 
penale, Lajmërimi apo kallëzimi i rremë, nga neni 390 par. 2 
lidhur me par. 1, të KPRK-së, dhe kërkon që ky shënim zyrtar të 
konsiderohet kallëzim penal.

Kurse, për rastin e dytë që është duke u zhvilluar procedurë 
penale në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, në të cilën 
çështje penale është e dëmtuar e njëjta, prokuroria do ta mbajë 
të informuara opinionin për ecurinë e rrjedhës së procedurës.



101

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

I shkakton lëndime të rënda trupore djalit të motrës, në 
Komunën e Rahovecit

Gjakovë, 12 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
ka ushtruar aktakuzë kundër të pandehurit B.M., për veprat 
penale “lëndim i rëndë trupor” nga neni 189 para 5 lidhur me 
par. 1 të KPRK-së dhe “mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim 
të paautorizuar të armëve” nga neni 374 par.1 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, i pandehuri me datë 12.12.2018., në Komunën e 
Rahovecit, pikërisht në një autoservis, ku ishin duke e rregulluar 
një automjet, i dëmtuari Z.V., e kishte gjetur një armë, dhe i 
pandehuri B.M., duke tentuar ta merr armën nga nipi i tij( djali 
i motrës), tani i dëmtuari, e gjuan atë duke e goditur në pjesën 
e majtë dhe të djathtë të trupit, duke i shkaktuar lëndime të 
rënda trupore. 

Armën me të cilën e ka qëlluar, i njëjti e ka poseduar në mënyrë 
të jashtëligjshme, dhe për këtë ngarkohet edhe për veprën e 
dytë penale të cekur më lartë.

Prokurori i rastit, ka propozuar Gjykatën Themelore në Gjakovë, 
që i pandehuri të dënohet sipas ligjit për veprat penale të cilat 
i vihen në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për grabitje dhe 
kanosje

Gjilan, 13 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata 
Themelore në Gjilan, që të dyshuarit H.K., t’ia caktojë masën 
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e paraburgimit, për shkak të dyshimit të veprave penale, 
‘’Grabitje’’ dhe ‘’Kanosje’’, të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës.

Ekziston dyshimi i bazuar që, më 11 shkurt 2019, në Gjilan, i 
dyshuari H.K., me përdorimin e forcës dhe kanosjes serioze 
për të sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër dhe me 
qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme në mënyrë të 
kundërligjshme, ka përdorur dhunë fizike ndaj të dëmtuarit 
SH.A. dhe me forcë e ka grabitur automjetin e të dëmtuarit dhe 
është larguar nga vendi i ngjarjes.

Gjithashtu, i dyshuari e ka kanosur seriozisht me fjalë të 
dëmtuarin, duke i thënë se në qoftë se vjen policia në shtëpinë 
time, ka me të vra, duke shkaktuar te i dëmtuari ankth dhe 
frikësim. Prokuroria ndaj tij, ka paraqitur kërkesën për caktimin 
e masës së paraburgimit, pasi ka konsideruar që masat e tjera 
alternative nuk do të ishin të mjaftueshme për përfundimin e 
suksesshëm të hetimit të kësaj çështje.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj të dyshuarit për shkak të 
veprave penale ‘’Shtrëngimi’’ dhe ‘’Ndërprerja e palejuar e 
shtatzënisë’’

Gjilan, 13 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
njofton se dje rreth orës 20:00, ka ndaluar të dyshuarin SH.H., 
në kohëzgjatje prej 48 orësh, për shkak të dyshimit të veprave 
penale ‘’Shtrëngimi’’ dhe ‘’Ndërprerja e palejuar e shtatzënisë’’, 
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ekziston dyshimi i bazuar se, që nga muaji shtator 2018, deri më 
21 janar 2019, në komunën e Gjilanit, i dyshuari SH.H., përmes 
dhunës psikike dhe forcës fizike, e ka detyruar të dëmtuarën A.R., 
që të veprojë në kundërshtim me vullnetin e saj, në atë mënyrë 
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që të njëjtën me anë të mashtrimit, lajthitjes dhe presionit e ka 
shtytë të ndërmerre një vendim përkundër vullnetit të saj, për 
të kryer abort të fëmiut në muajin e pestë të shtatzënisë, i cili 
dyshohet se është kryer në Republikën e Maqedonisë.

Prokuroria, ndaj të njëjtit sot ka paraqitur kërkesën për caktimin 
e masës së paraburgimit, në Gjykatën kompetente në Gjilan, me 
qëllim të sigurimit të kushteve sa më normale për zhvillimin e 
procedurës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kryeprokurori i Shtetit dhe Kryesuesi i KPK-së vizituan 
Prokurorinë Themelore në Mitrovicë

Mitrovicë – Prishtinë, 13 shkurt 2019 – Në vazhdën e vizitave 
të punës nëpër prokuroritë e vendit, Kryeprokurori i Shtetit, 
Aleksandër Lumezi, së bashku me Kryesuesin e Këshillit 
Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, kanë qëndruar në 
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Prokurorinë Themelore të Mitrovicës, me ç’rast janë takuar me 
kryeprokurorin Shyqyri Syla dhe prokurorët e kësaj prokurorie. 

Fillimisht, dy krerët e lartë të sistemit prokurorial janë njoftuar 
nga Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë për 
të arriturat dhe sfidat e këtij institucioni, me të cilat është 
ballafaquar në ushtrimin e detyrave dhe funksioneve të 
përcaktuara ligjore. 

Ndërsa, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka vlerësuar 
punën e deritashme të prokurorëve të Prokurorisë Themelore 
në Mitrovicë në luftimin e veprave të ndryshme kriminale, 
me ç’rast ka kërkuar angazhim dhe efikasitet të mëtejshëm 
për trajtimin dhe luftimin e rasteve, të cilat kanë të bëjnë me 
korrupsionin, kontrabandën, tregtinë e kundërligjshme dhe 
veprave të tjera. 

Ndër të tjera, kreu i Prokurorisë së Shtetit, ka kërkuar që në 
kuadër të ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e 
pasurisë së fituar me vepra penale, krahas hetimeve penale, 
prokurorët duhet të zhvillojnë edhe hetime financiare, në 
mënyrë që të kërkohet sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë, e 
cila mund të jetë fituar me vepra penale. 

Gjithashtu, Kryeprokurori Lumezi, ka thënë se Prokuroria 
Themelore në Mitrovicë përbën një shembull të mirë të 
funksionimit dhe bashkëpunimit shumetnik, ndërnjerëzor dhe 
ndërkolegial, vlera këto, që duhet të kultivohen edhe në të 
ardhmen në sistemin prokurorial të Kosovës. 

Në anën tjetër, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri 
Hyseni, ka pohuar se do të jetë në mbështetje të plotë për të 
ofruar shërbime të nivelit dhe standardeve të nevojshme për 
çdo prokurorë, në mënyrë që të krijojë kushte sa më të mira për 
ushtrimin e detyrave dhe përgjegjësive përkatëse. 

Po ashtu, Kryesuesi Hyseni, ka kërkuar angazhim të shtuar 
nga të gjithë prokurorët dhe stafi mbështetës, në mënyrë që 
të punohet për harmonizimin e statistikave dhe regjistrimin 
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e lëndëve në Sistemin për Menaxhim Informativ të Lëndëve 
(SMIL). 

Në fund, Kryeprokurori i Shtetit dhe Kryesuesi i KPK-së i kanë 
dhënë përkrahje kryeprokurorit dhe prokurorëve të kësaj 
prokurorie për kryerjen e detyrave të tyre kushtetuese dhe 
ligjore, si dhe për përmirësimin e kushteve të tyre të punës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgimin e ish-kryeshefit, dyshohet se dëmtoi 
ish-kompaninë e tij me 119 mijë euro

Mitrovicë, 14 shkurt 2019 – Pas një hetimi dhe bashkëpunimi 
në mes të Prokurorisë Themelore të Mitrovicës dhe Drejtorisë 
për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion të Policisë së 
Kosovës, ditën e mërkurë me datën 13 shkurt është ndaluar S.T, 
ish-kryeshef i një ndërmarrje publike komunale në Mitrovicë.

Sot, me datë 14 shkurt 2019, Prokuroria Themelore në 
Mitrovicë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka kërkuar nga 
Gjykata Themelore në Mitrovicë, caktimin e paraburgimit për 
të ndaluarin S.T, pasi që dyshohet se ka kryer veprën penale 
“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422, 
paragrafi 1 të KPRK.

Sipas kërkesës së Prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar që në 
periudhën kohore 2015-2018, në cilësinë e kryeshefit ekzekutiv 
të një ndërmarrje publike komunale në Mitrovicë, i dyshuari S.T, 
duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i ka tejkaluar 
kompetencat e tij dhe nuk i ka përmbushur detyrat e tij zyrtare, 
me qëllimin që të përfitojë dobi pasurore për vete apo personat 
e tjerë, ashtu që në mënyrë të kundërligjshme ka përfituar 
në formë të akontacioneve (paradhënieve), për vete shumën 
prej 35,337.00 €, ndërkaq për punëtorët e tjerë (dëshmitarët) 
shumën në vlerë prej 82,663.00 €.
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Me këto veprime i dyshuari S.T, dyshohet që i ka shkaktuar dëm 
kompanisë rajonale komunale një dëm në vlerë të tërësishme 
prej 118,913.18 €, me çfarë dyshohet që me veprimet e tij ka 
kryer veprën penale të “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 të KPRK.

Seanca dëgjimore për caktimin e masës së paraburgimit pritet 
të mbahet para gjyqtarit të procedurës paraprake në Gjykatën 
Themelore në Mitrovicë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Ndalohet një person për falsifikim parash, i sekuestrohen 
rreth 40 mijë euro dhe një veturë

Pejë, 15 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, njofton se 
mbrëmë (14 shkurt 2019),rreth orës 18:30, në komunën e Klinës, 
pas zbatimit të masave të fshehta hetimore, është arrestuar nga 
Policia e Kosovës i dyshuari I.S., për shkak të dyshimit se i kishte 
për të kryer veprën penale “Falsifikimi parasë”, nga neni 302, të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Prokurori kujdestar i Departamentit për Krime të Rënda, ka marr 
aktvendim që i dyshuari I.S të mbahet në ndalim 48 orësh, dhe të 
njëjtit i janë sekuestruar rreth 40 (dyzet) mijë euro që dyshohet 
të jenë të falsifikuara, dhe një veturë e tipit “Volksëagen”. 

Ndaj të dyshuarit, Prokuroria Themelore e Pejës sot do marr 
aktvendim për fillimin e hetimeve dhe njëkohësisht brenda 
afatit ligjor do parashtroj kërkesën për caktimin e masës së 
paraburgimit nga Gjykata Themelore e Pejës. 



107

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj personit që dyshohet se ka 
vjedhur biçikleta, në vlerë prej më shumë se 5 mijë euro

Gjakovë, 15 shkurt 2019 -Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
ka bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit, në Gjykatën 
Themelore në Gjakovë, kundër të pandehurin Sh. K., me 
dyshimin se i njëjti, në mënyrë të vazhdueshme, edhe atë 24 
herë ka kryer veprën penale” vjedhje”, nga neni325 parag.1 
nënparag 1 të KPRK-së.

I pandehuri dyshohet që ka kryer 24 vjedhje të biçikletave 
në data, dhe lokacione të ndryshme dhe sipas deklaratave të 
dëmtuarve dëmi material që iu ka shkaktuar arrin shumën e 5. 
085 (pesëmijetetëdhjetepesë) euro.

Prokurori i rastit ndaj të pandehurit Sh. K., ka kërkuar masën e 
paraburgimit në afat prej 30 ditësh.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

101 aktakuza për dy javë nga Prokuroria Themelore në Ferizaj

Ferizaj, 15 Shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Ferizaj për dy javë 
ka ngritur gjithsejtë 101 aktakuza për raste të ndryshme penale. 

Në Departamentin për Krime të Rënda janë ngritur tetë aktakuza 
(8) , në Departamentin e Përgjithshëm për dy javë janë ngritur 
tetëdhjetë e katër aktakuza (84) ,ndërsa, Departamenti për të Mitur 
i kësaj prokurorie ka ngritur nëntë(9) aktakuza. 

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbetet e përkushtuar për 
luftimin e kriminalitetit, ngritjen e efikasitetit, transparencës dhe 
llogaridhënies.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Një muaj paraburgim për ish-kryeshefin e një ndërmarrje 
publike komunale në Mitrovicë

Mitrovicë, 15 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Mitrovicë 
- Departamenti për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata 
Themelore në Mitrovicë caktimin e paraburgimit për shtetasin 
kosovar S.T, ish-kryeshef i një ndërmarrje publike komunale 
në Mitrovicë, pasi që dyshohet se ka kryer veprën penale 
“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422, 
paragrafi 1 të KPRK.

Sipas kërkesës së Prokurorisë të dorëzuar në gjykatë, ekziston 
dyshimi i bazuar që në periudhën kohore 2015-2018, në cilësinë 
e kryeshefit ekzekutiv të një ndërmarrje publike komunale 
në Mitrovicë, i dyshuari S.T, duke shfrytëzuar detyrën apo 
autoritetin zyrtar i ka tejkaluar kompetencat e tij dhe nuk i ka 
përmbushur detyrat e tij zyrtare, me qëllimin që të përfitojë 
dobi pasurore për vete apo personat e tjerë, ashtu që në mënyrë 
të kundërligjshme ka përfituar në formë të akontacioneve 
(paradhënieve), për vete shumën prej 35,337.00 €, ndërkaq për 
punëtorët e tjerë (dëshmitarët) shumën në vlerë prej 82,663.00 €.

Me këto veprime i dyshuari S.T, dyshohet që i ka shkaktuar dëm 
kompanisë rajonale komunale një dëm në vlerë të tërësishme 
prej 118,913.18 €, me çfarë dyshohet që me veprimet e tij ka 
kryer veprën penale të “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 të KPRK.

Gjyqtari i procedurës paraprake i Gjykatës Themelore në 
Mitrovicë, në seancën e mbajtur ditën e enjte me datën 14 
shkurt, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në 
Mitrovicë, dhe i ka caktuar të dyshuarit masën e paraburgimit 
prej një (1) muaji.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për caktimin e arrestit shtëpiak ndaj të dyshuarit për 
legalizim të përmbajtjes së rreme

Gjilan, 15 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, sot ka 
paraqitur kërkesën për caktimin e masës së arrestit shtëpiak, 
ndaj të dyshuarit R.O., për shkak të dyshimit se ka kryer veprën 
penale ‘’Legalizim i përmbajtjes së rreme’’, të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se, në kohë të 
pacaktuar, në Gjilan, i dyshuari R.O., edhe pse kishte arritur 
moshën e pensionimit, me qëllim që të vazhdonte edhe një 
vit punën si mjek në Spitalin Regjional në Gjilan, kishte nxjerrë 
certifikatën e lindjes, në Zyrën e Ofiqarisë në Gjilan, në të cilën 
kishte ndërhyrë duke e ndryshuar vitin e lindjes, ku të njëjtën 
pastaj e ka dorëzuar në Spital, me ç’rast ka vënë në lajthim 
administratën e Spitalit.

Në këtë mënyrë, i njëjti dyshohet se ka kryer veprën penale të 
lartshënuar, pasi që moshën e pensionimit e kishte arritur më 
24 korrik 2016, mirëpo përkundër kësaj kishte vazhduar punën 
deri më 24 korrik 2017.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj për dy javë ka paraqitur 
shtatë kërkesa për paraburgim

Ferizaj, 15 Shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj 
njofton se për dy javë ka paraqitur shtatë kërkesa për caktimin 
e masës së paraburgimit pranë Gjykatës Themelore në Ferizaj 
për raste të ndryshme penale. 
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Departamenti i Krimeve të Rënda të kësaj prokurorie ka 
paraqitur tri kërkesa për caktim të masës së paraburgimit .

Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur tri kërkesa për 
caktim të paraburgimit , ndërsa, Departamenti për të Mitur i 
Prokurorisë Themelore në Ferizaj për dy javë ka paraqitur një 
kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Ndalohet i dyshuari që shantazhonte të dëmtuarën me foto 
dhe video intime

Gjilan, 15 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
sot rreth orës 13:40 minuta, ka ndaluar të dyshuarin I.SH., 
në kohëzgjatje prej 48 orësh, për shkak të dyshimit se kishte 
shantazhuar të dëmtuarën A.S.

Ekziston dyshimi i bazuar se, që nga muaji qershor 2016, deri më 
14 maj 2018, në Gjilan, i dyshuari I.SH. – zyrtar policor në Gjilan, 
me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete, 
përmes telefonit dhe fizikisht, në vazhdimësi ka shantazhuar të 
dëmtuarën A.S., duke kërkuar nga ajo që t’i siguronte para, ose 
në të kundërtën ai do t’ia dërgonte familjarëve të saj, fotografitë 
dhe video incizimet intime, të cilat i kishin bërë së bashku, me 
të cilat do të dëmtohej nderi dhe autoriteti i saj.

Me këto veprime, i njëjti përmes shantazhit, e ka detyruar të 
dëmtuarën që të veprojë në dëm të pasurisë së saj.

Gjithashtu, i dyshuari ka ushtruar dhunë fizike ndaj saj, ashtu që 
për shkak të një mosmarrëveshje, e ka goditur me grushte në 
kokë dhe pjesë të trupit, duke i shkaktuar lëndime trupore, për të 
cilat e dëmtuara ka kërkuar tretman mjekësor në Emergjencën 
e Spitalit Regjional në Gjilan.

Ndaj të dyshuarit, prokurori i shtetit, do të marrë aktvendim 
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për fillimin e hetimeve dhe brenda afatit ligjor, do të paraqes 
kërkesën për caktimin e paraburgimit, për shkak të dyshimit të 
veprave penale, ‘’Shantazhi’’ dhe ‘’Lëndim i lehtë trupor’’, të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim për të pandehurin që dyshohet se ka 
kryer dy vepra të ndryshme penale

Gjakovë, 19 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka 
bërë kërkesë në Gjykatën Themelore në Gjakovë, për caktimin 
e paraburgimit kundër të pandehurit A.B., për shkak se i njëjti 
dyshohet se ka kryer veprat penale “lëndim i rëndë trupor”, nga 
neni 189 parag.5, lidhur me paragraf.1, nënparagr.1.3 të KPRK-
së, dhe “lëndim i lehtë trupor”, nga neni 188, paragraf.2, lidhur 
me paragrafin 1, nënparagr.1.3 të KPRK-së.

Rasti ka ndodhur në Komunën e Gjakovës, me datë 17.02.2019, 
pikërisht në oborrin e një shkolle, ku përderisa i dëmtuari B.D., 
ishte duke luajtur basket me shokët e tij, i pandehuri së pari 
hyn në fushë duke i ofenduar të gjithë, dhe pastaj i revoltuar 
e sulmon të dëmtuarin, duke e goditur  dy herë me thikë, në 
pjesën e nënsqetullës dhe në shpinë, kështu të njëjtit i shkakton  
lëndime të rënda trupore.

Rasti tjetër ka ndodhur të njëjtën ditë me datë me 17.02.2019,  
pikërisht në një lokal në Gjakovë, ku përderisa i dëmtuari D. 
Sh. ishte duke pirë kafe me familjarët e tij, i pandehuri A.B., 
shkon tek tavolina e tij së pari fillon ta ofendojë me fjalë e 
pastaj e sulmon duke e goditur  një herë me thikë në pjesën e 
nënsqetullës, dhe kështu i shkakton lëndime të lehta trupore.

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



112

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Ndalohet një person për “Keqpërdorim të pozitës apo 
autoritetit zyrtar”

Ferizaj, 19 Shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për Krime të Rënda, njofton se sot me datën 19 
shkurt 2019, në ora 16:00h, me urdhër të Prokurorit ka ndaluar 
T.S., zyrtar në Komunën e Shtimes, për shkak të dyshimit të 
bazuar se ka kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo 
autoritetit zyrtar” nga neni 422 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës (KPRK).

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Njoftim nga Prokuroria e Prishtinës

Prishtinë, 20 shkurt 2019 – Njoftim nga Prokuroria Themelore 
në Prishtinë, lidhur me lajmin e publikuar sot në media të 
ndryshme se është arrestuar avokati që mbrojti mësuesin nga 
Drenasi pas arrestimit nga Policia.

Për hir të informimit të drejtë e të saktë, ju njoftojmë se avokati, 
Gazmend Halilaj, ka qenë i ftuar për intervistim nga Prokuroria 
Themelore në Prishtinë, dhe nuk është arrestuar, siç kanë 
shkruar sot disa media.

Intervistimi i avokatit Halilaj, është në vazhdën e veprimeve 
hetimore, për shkak të rastit që jeni tashmë të gjithë në dijeni.

Po ashtu, Prokuroria e Prishtinës, ju njofton se për këtë çështje 
vendosim ne duke u bazuar në prova dhe fakte konform 
dispozitave ligjore, si dhe, në asnjë mënyrë nuk biem në ndikim 
të askujt, për asnjë rast e as për rastin në fjalë.
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Andaj, kërkojmë nga të gjitha mediat mirëkuptim, që të mos 
publikojnë shkrime të pakonfirmuara nga Sistemi prokurorial 
e posaçërisht kur ka të bëjë me punën e prokurorëve, me të 
cilat e pengojnë dhe mund të dëmtojnë rrjedhën normale të 
hetimeve.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë ndaj të pandehurit për dhënien e ndihmës në 
vjedhjen grabitqare të bankës në Istog

Pejë, 20 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër, 
U.M., për veprën penale të “ndihmës në kryerjen e veprës 
penale vjedhje grabitqare”, nga neni 328, paragrafi 4, lidhur me 
nenin 33, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Sipas aktakuzës, i pandehuri U.M., me datën 27 dhjetor të vitit 
2018, në filialin e bankës NLB, në Istog, me dashje ka ndihmuar 
të pandehurin K.M. (tani i ndjerë), në kryerjen e veprës penale 
të vjedhjes grabitqare, pasi që paraprakisht kishin planifikuar 
në hollësi grabitjen e bankës në fjalë, në atë mënyrë që, sipas 
marrëveshjes paraprake, i pandehuri K.M., merr një pushkë 
automatike (ASH-78), një revole, një granat dore dhe me pas 
ja bën me dije të pandehurit U.M., se është gati, i cili merr 
veturën e të pandehurit K.M., e tipit Golf-4, për ta drejtuar, 
ndërsa i pandehuri K.M. ulet në pjesën e pasme të veturës, ku 
gjatë rrugës për në Istog, i njëjti maskon fytyrën, vesh xhaketën 
e zezë dhe sipër saj pallton me ngjyrë krem, ku me të arritur në 
Istog, në rrugën “Kadri Keqa”, i njëjti, pasi e fut granatën e dorës 
në xhepin e palltos, revolen në brez e pushkën automatike nën 
palltë, del nga vetura, ndërsa i pandehuri U.M., vazhdon rrugën 
në drejtim të bankës NLB në qendër të Istogut, ku fillimisht e 
vëzhgon situatën, e pastaj kthehet për në fshatin Shushicë, në 
pritje për ta lajmëruar i pandehuri K.M. (tani i ndjerë), për të 
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shkuar ta marr të njëjtin. 

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri 
ka përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar si me 
lartë.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të 
dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila i vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet masa e paraburgimit ndaj personit zyrtar për keqpërdorim 
të pozitës

Ferizaj, 20 Shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për Krime të Rënda, njofton se sot ka paraqitur kërkesë 
për caktimin e masës së paraburgimit pranë Gjykatës Themelore në 
Ferizaj, kundër të pandehurit T.S., - person zyrtar, Inspektor i Ndërtimit 
në Komunën e Shtimes, për shkak të dyshimit të bazuar se i pandehuri 
me qëllim të përfitimit të dobisë së kundërligjshme pasurore për vete 
ka shfrytëzuar detyrën e tij zyrtare, me të cilën do të kryente veprën 
penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 
par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

Gjithashtu, Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton se i pandehuri 
T.S., me urdhër të Prokurorit të Shtetit gjendet në ndalim që nda data 
19.02.2019.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe 
armëmbajtje pa leje

Gjilan, 21 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë në 
Gjykatën Themelore në Gjilan, ndaj të pandehurve E.M. dhe Ç.S.

Sipas aktakuzës, i pandehuri E.M., më 21 janar 2019, në 
komunën e Kamenicës, derisa ka qenë në veturën e tij ‘’Golf II’’, 
nga pakujdesia duke manipuluar me armë zjarri, e ka plagosur 
në anën e majtë të këmbës së djathtë, të pandehurin tjetër Ç.S., 
i cili kishte qenë si pasagjer në ulësen e parë të automjetit, me 
ç’rast i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore, për të cilat është 
dërguar për ndihmë, në Spitalin Regjional në Gjilan.

Me këto veprime, ka kryer veprën penale ‘’Shkaktim i rrezikut të 
përgjithshëm’’ nga neni 365 paragrafi 8 lidhur me paragrafin 6 
dhe 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

I pandehuri Ç.S., që nga muaji nëntor 2018, pa leje ka mbajtur 
në pronësi armën e llojit ‘’Ekol Special’’, të cilën në fillim të 
muajit janar ia kishte shitur të pandehurit E.M., në shumë 
prej 130 euro, me ç’rast akuzohet për veprat penale ‘’Mbajtja 
në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’ 
nga neni 374 paragrafi 1 dhe ‘’Importi, eksporti, furnizimi, 
transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e 
paautorizuar e armëve apo materialeve plasëse’’ nga neni 372 
paragrafi 1 të KPRK-së.

Gjithashtu, edhe i pandehuri E.M., akuzohet për të njëjtat vepra 
penale, pasi që e ka blerë armën e zjarrit nga i pandehuri Ç.S., të 
cilën e ka poseduar pa leje.

Prokuroria, i ka propozuar gjykatës që pas shqyrtimit të provave, 
të pandehurit t’i shpallë fajtorë dhe t’iu shqiptojë sanksion 
penal, me të cilin do të arrihej qëllimi i dënimit.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për kanosje dhe grabitje

Gjilan, 21 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për Krime të Rënda, sot ka ngritur aktakuzë ndaj 
të pandehurit H.K., i cili gjendet nën masën e paraburgimit që 
nga data 11 shkurt 2019, për shkak që i njëjti përmes kërcënimit 
i ka grabitur veturën të dëmtuarit SH.A.

Sipas aktakuzës, më 11 shkurt 2019, në Gjilan, i pandehuri 
H.K., me përdorimin e forcës dhe kanosjes serioze për të 
sulmuar personin tjetër, me qëllim të përvetësimit të pasurisë 
së luajtshme në mënyrë të kundërligjshme, me dashje dhe 
përgatitje paraprake, përmes kërcënimit dhe dhunës fizike, ka 
grabitur automjetin e të dëmtuarit SH.A. dhe është larguar nga 
vendi i ngjarjes.

Në këtë mënyrë, i pandehuri ka kryer veprat penale, ‘’Grabitje’’ 
nga neni 329 paragrafi 1 dhe ‘’Kanosje’’ nga neni 185 paragrafi 
1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokuroria, me rastin e ngritjes së aktakuzës, ka propozuar që i 
pandehuri të shpallet fajtor për veprat penale, të cilat i vihen në 
barrë dhe të dënohet sipas ligjit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për veprat penale ‘’Detyrim’’ dhe ‘’Pengim i personit 
zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare’’

Gjilan, 21 shkurt 2019 – Departamenti Përgjithshëm, në 
Prokurorinë Themelore në Gjilan, ka ngritur aktakuzë, ndaj të 
pandehurve L.K. dhe A.SH., të cilët gjendet nën masën e arrestit 
shtëpiak që nga data 7 shkurt 2019.
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Sipas aktakuzës, i pandehuri A.SH., më 7 shkurt 2019, ka 
shkuar tek ‘’HIB Petrol’’, në komunën e Gjilanit, së bashku 
me të pandehurin L.K., të cilët ishin në gjendje të dehur, me 
ç’rast i pandehuri A.SH., fillimisht kërkon një pako cigare, pastaj 
një mbushje të telefonit, të cilat nuk i paguan, ku pas kësaj e 
detyron shitësin, tani të dëmtuarin B.S, që të ulej në tavolinë 
me të njëjtit, me ç’rast ka detyruar të dëmtuarin që të vepronte 
kundër vullnetit të tij.

Me këto veprime, i pandehuri A.SH., ka kryer veprën penale 
‘’Detyrimi’’ nga neni 340 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës.

Ndërsa, i pandehuri L.K., ka penguar personat zyrtar në kryerjen 
e detyrave zyrtare, në atë mënyrë që zyrtarët policor H.P. dhe 
A.R., fillimisht i ka kanosur me fjalë, pastaj i ka penguar, duke i 
kapur për uniforme, gjatë kohës kur tentonin t’a arrestonin të 
pandehurin A.SH.

Në këtë mënyrë, i njëjti ka kryer veprën penale ‘’Pengim i 
personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare’’ nga neni 409 
paragrafi 5 të KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Një muaj paraburgim për të pandehurin që dyshohet se ka kryer 
7 vjedhje në Komunën e Gjakovës

Gjakovë, 22 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka 
bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit, në Gjykatën Themelore 
në Gjakovë, kundër të pandehurit E.D., me dyshimin se i njëjti, në 
mënyrë të vazhdueshme, edhe atë 7 herë ka kryer veprën penale 
“ vjedhje”, nga neni 325 paragr.1 të KPRK-së.

I pandehuri dyshohet se ka kryer shtatë vjedhje, në data dhe 
lokacione të ndryshme, dhe sipas deklaratave të dëmtuarve, 
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dëmi material arrin vlerën 1 120 ( njëmijenjëqindenjëzet) euro, 
dhe gjërat që i njëjti dyshohet që ka vjedhur janë 5 biçikleta, një 
Laptop dhe dy parë atlete.

Gjyqtari i procedurës paraprake i Gjykatës Themelore në Gjakovë, 
ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, dhe i 
ka caktuar të dyshuarit masën e paraburgimit prej një muaji.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj gjatë kësaj jave ka ndaluar 7 
persona

Ferizaj, 22 Shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj 
njofton se gjatë kësaj jave ka ndaluar shtatë persona për raste 
të ndryshme penale. 

Departamenti i Krimeve të Rënda ka ndaluar 2 persona në mesin 
e tyre edhe një person zyrtar për shkak të dyshimit se ka kryer 
veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 
nga neni 422 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK).

Departamenti i Përgjithshëm i kësaj prokurorie ka ndaluar katër 
persona për veprat penale “Asgjësim apo dëmtim i pasurisë” 
nga neni 333 par. 1, “Ofrimi i Lokaleve për prostitucion”nga neni 
242 par.1 , “ Posedimi paautorizuar i narkotikëve, substancave 
psikotrope ose analoge”nga neni 275 par. 1 si dhe “Lëndim i 
lehtë trupor” nga neni 188 par.1 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës (KPRK)

Ndërsa, Departamenti për të Mitur i kësaj prokurorie ka ndalaur 
një person të mitur për dyshimin se ka kryer veprën penale 
“Vrasje e rëndë” neni 179 paragrafi 1 nën paragrafi 1.8 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) si dhe veprën penale 
“Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të 
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armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së.

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbetet e përkushtuar për 
luftimin e kriminalitetit, ngritjen e efikasitetit, transparencës 
dhe llogaridhënies.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria e Shtetit bëhet me strategji për ndjekjen e krimeve 
të luftës

Prishtinë, 22 shkurt 2019 - Prokuroria e Shtetit, në kuadër të 
ushtrimit të detyrave dhe përgjegjësive ligjore tash e tutje do të 
ketë në dispozicion një dokument të rëndësisë së veçantë për 
trajtimin e rasteve të krimeve të luftës, ngaqë anëtarët e Këshillit 
Prokurorial të Kosovës, kanë aprovuar Strategjinë për raste e 
krimeve të luftës, në mbledhjen e mbajtur më 21 shkurt 2019. 
Kjo strategji, hartimi i së cilës është iniciuar nga Kryeprokurori 
i Shtetit, Aleksandër Lumezi, synon t’i hetojë dhe ndjekë 
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penalisht të gjithë personat, të cilët kanë kryer krime lufte në 
kundërshtim më të drejtën humanitare ndërkombëtare gjatë 
viteve 1998-1999 në tërë territorin e Republikës së Kosovës, si 
dhe vendosjen e drejtësisë për viktimat. 

Prokuroria Speciale e Kosovës i ka marrë kompetencat ekskluzive 
në qershor të vitit 2018 për t’i hetuar dhe ndjekur krimet e luftës 
dhe shkeljet e tjera të së drejtës humanitare ndërkombëtare. 
Fillimisht, këto raste ishin në kompetencë të prokurorëve 
të UNMIK-ut dhe më pastaj kishin kaluar në kompetencë të 
Misionit evropian për Sundim të Ligjit, EULEX. Që nga muaji 
qershor 2018 e deri më tani, në Prokurorinë Speciale të Kosovës, 
konkretisht në Departamentin e Krimeve të Luftës, nga misioni 
i EULEX-it janë transferuar afro 900 lëndë të krimeve të luftës 
dhe shkeljeve të tjera të së drejtës ndërkombëtare humanitare. 
Gjithashtu, janë transferuar edhe afro dymijë (2000) lëndë për 
persona të zhdukur.

Për të pasur një hetim dhe ndjekje penale efikase dhe efektive, 
Strategjia për trajtimin e krimeve të luftës parasheh përforcimin 
e Departamentit për Krime të Luftës të Prokurorisë Speciale më 
gjithsejtë pesë (5) prokurorë dhe stafit mbështetës, të cilët do 
t’iu shërbejnë prokurorëve në trajtimin e lëndëve të krimeve të 
luftës.

Në bazë të strategjisë dhe numrit të lëndëve, të cilat janë 
në Prokurorinë Speciale, parashihet edhe rritja e numrit të 
zyrtarëve policorë, të cilët duhet të kryejnë hetime në bazë të 
urdhrave dhe vendimeve të prokurorëve specialë.

Rezultatet e pritura përmes zbatimit të kësaj strategjie janë që:

a) Të sigurohet hetimi dhe ndjekja penale e pretendimeve 
serioze për krime të luftës dhe krime të tjera, sipas të Drejtës 
ndërkombëtare dhe në përputhje me standardet e të Drejtës 
ndërkombëtare penale, duke përfshirë zhdukjen e detyruar dhe 
vrasjen e personave të zhdukur gjatë dhe pas luftës;

b) Të sigurohet që lëndët grumbullohen dhe caktohen prioritetet 
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e tyre me përqendrim në përgjegjësinë komanduese dhe 
kontrolluese në vend të shenjëstrimit vetëm të të dyshuarve të 
nivelit të ulët;

c) Të sigurohet konfidencialiteti i hetimeve dhe dëshmive;

d) Të sigurohet mbrojtja e dëshmitarëve dhe e informatorëve;

e) Të sigurohet nivel i shtuar i ruajtjes së provave në rastet 
ku ka rrezik të konsiderueshëm që provat e tilla mund të mos 
jenë në dispozicion më pas në shqyrtim gjyqësor, duke pasur 
parasysh kohën e gjatë që ka kaluar që nga kryerja e pretenduar 
e krimeve;

f) Të bëhet rritja e bashkëpunimit të organeve hetuese me Zyrën 
për Mbrojtjen dhe Ndihmën e Viktimave;

g) Të sigurohet trajtim i barabartë i të dyshuarve dhe i të 
pandehurve, pavarësisht përkatësisë së tyre kombëtare, etike 
dhe religjioze;

h) Të rritet bashkëpunimi dhe bashkërendimi me të gjitha 
agjencitë kombëtare të angazhuara në hulumtimin dhe 
hetimin e krimeve të luftës dhe shkeljeve të tjera të së drejtës 
ndërkombëtare humanitare;

i) Të rritet promovimi i bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar 
në fushën e hetimit dhe ndjekjes penale të krimeve të luftës 
dhe shkeljeve të tjera të së drejtës ndërkombëtare humanitare;

j) Të rritet bashkëpunimi me organizatat joqeveritare dhe 
shoqatat e familjeve të viktimave;

k) Të rritet shkalla e vetëdijesimit publik për nevojën e hetimit 
dhe ndjekjes penale të krimeve të luftës dhe shkeljeve të tjera 
të së drejtës ndërkombëtare humanitare;

l) Të gjenden mënyra për t’i kapërcyer pengesat juridike, 
politike dhe të sigurisë gjatë përpjekjeve për të marrë informata 
të MTPN-së/TNPJ-së, përkitazi, me lëndët për Republikën e 
Kosovës dhe
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m) Të sigurohet një përqendrim i veçantë në lëndët që përfshijnë 
krime të dhunës seksuale, por edhe të zhvillohen dhe zbatohen 
strategji për fuqizimin e të mbijetuarve përmes procesit të 
drejtësisë.

Një numër i madh i provave, deklaratave të dëshmitarëve dhe 
deklaratave të të dëmtuarve nuk gjenden në dosjet të cilat 
i posedon Prokuroria Speciale e Kosovës, dhe se shumica e 
këtyre deklaratave dhe provave, të cilat janë shumë relevante 
për ngritjen e aktakuzave për gjykime të suksesshme janë jashtë 
Republikës së Kosovës. Prandaj, strategjia synon të vendosë një 
bashkëpunim juridik ndërkombëtar efikas në fushën penale më 
vendet e rajonit.

Duhet ta kuptohet se qëllimi i Prokurorisë së Shtetit është që 
të gjithë ata të cilët kanë kryer veprime të kundërligjshme gjatë 
kohës së luftës në Kosovë të vihen para përgjegjësisë penale.

Andaj, Strategjia parasheh bashkëpunimin juridik të Prokurorisë 
Speciale të Kosovës edhe me Tribunalin për ish-Jugosllavinë në 
Hagë, INTERPOL-in dhe EUROPOL-in, organizatat e shoqërisë 
civile, mediat, mirëpo çdoherë duke e respektuar plotësisht 
konfidencialietin e hetimeve dhe mbrojtjen e viktimave.

Përveç bashkëpunimit ndërkombëtar, dokumenti: “Strategjia 
për trajtimin e krimeve të luftës” parasheh bashkëpunim të 
brendshëm ndërinstitucional në mes prokurorëve, policëve 
hetues dhe Zyrës për Mbrojtjen e Viktimave, sidomos kur bëhet 
fjalë për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale.

Strategjia, gjithashtu, përcakton që Zyra e Kryeprokurorit të 
Shtetit të promovojë pjesëmarrjen e prokurorëve të PSRK-së 
në trajnime, konferenca dhe projekte tematike rajonale dhe 
ndërkombëtare, me qëllim të rritjes së përfshirjes dhe ekspertizës 
së prokurorëve të PSRK-së në fushën e krimeve të luftës dhe 
krimeve të tjera të rënda sipas të drejtës ndërkombëtare dhe 
për rastet e personave të zhdukur.

Në këtë dokument strategjik parashihet edhe transferimi i Bazës 
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së të Dhënave, e quajtur “ZyLAB” nga UNMIK-u, te autoritetet 
kosovare, sistem ky, i cili do të ndihmojë për zhvillimin e 
procedurës penale të rasteve të krimeve të luftës.

Strategjia për krime të luftës përbën dokumentin e parë të këtij 
lloji në Kosovë, zbatueshmëria e të cilit do të mbikëqyret nga 
institucionet kompetente, siç janë: Këshilli Prokurorial i Kosovës, 
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, Policia e Kosovës dhe Ministria 
e Drejtësisë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria e Pejës shkatërron rreth 1,600kg mish

Pejë, 22 shkurt 2019- Prokuroria Themelore e Pejës njofton 
se sot (22.02.2019) në kuadër të planit për luftimin e shitjes 
së produkteve të dëmshme ushqimore, me kërkesë të kësaj 
prokurorie dhe koordnimit me Policinë e Kosovës, përkatësisht 
Stacionin Policor në Pejë, janë bastisur 6 (gjashtë) lokacione të 
cilat dyshohet se merren me këtë lloj veprimtarie.

Gjatë kësaj bastisja në të cilën kanë marrë pjesë edhe zyrtarët 
e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, janë sekustruar dhe 
shkatërruar rreth 1,600kg mish, për të cilat palët nuk posedonin 
leje përkatëse dhe nuk i plotësonin kushtet adekuate higjienike. 
Prokuroria Themelore në Pejë është e përkushtuar në luftimin e 
kriminalitetit dhe kërkon nga të gjithë ata që kanë informacione 
për ushtrimin e veprimtarive ilegale t\’i paraqesin në organet e 
hetuesisë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj të dyshuarit që vuri në qarkullim 
barëra të dëmshme

Gjilan, 23 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, dje rreth 
orës 18:00h, ka ndaluar të dyshuarin B.K., në kohëzgjatje prej 48 
orësh, ndërsa sot ndaj tij ka paraqitur kërkesën për caktimin e 
masës së paraburgimit, në Gjykatën kompetente në Gjilan.

Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se, më 22 shkurt 
2019, në komunën e Kamenicës, në barnatoren ‘’Greta Pharm’’, 
pas kontrollimit nga Inspektorati Farmaceutik – Ministria 
e Shëndetësisë, u konstatua se i dyshuari B.K., ka vënë në 
qarkullim një sasi të konsiderueshme të barërave pas datës së 
skadimit, të cilat janë të dëmshme për shëndet.

Gjithashtu, i dyshuari, në mënyrë të kundërligjshme ka ushtruar 
veprimtari farmaceutike, në atë mënyrë që edhe përkundër 
asaj që i njëjti me profesion është ekonomist, pa kualifikim 
adekuat profesional ka ofruar shërbime farmaceutike. Në 
këtë mënyrë, dyshohet të ketë kryer veprat penale, ‘’Prodhimi 
dhe shpërndarja e produkteve të dëmshme mjekësore’’ dhe 
‘’Ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose 
farmaceutike’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për inkasantin që përvetësoi para në Pejë dhe Istog

Pejë, 25 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
të pandehurit A.B., për shkak të veprës penale “Përvetësimi 
në detyrë”, nga neni 425, paragrafi 1, të KPRK, dhe veprën 
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penale “Mashtrimi”, nga neni 335, paragrafi 1,të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës. 

Sipas aktakuzës, i pandehuri A.B., nga data 19 dhjetor 2017 e gjerë 
me datë 2 mars të vitit 2018, në komunë të Pejës dhe Istogut, 
në cilësinë e inkasantit të kompanisë KEDS, kishte përvetësuar 
shumën e parave prej 290 (dyqindenëntëdhjetë) euro, nga të 
dëmtuarit, R.M., Q.K., E.G., dhe N.Z., në emër të inkasimit për 
energjinë elektrike të shpenzuar dhe për t’i deponuar tek zyrat 
e KEDS-it, mirëpo të njëjtat i kishte përvetësuar. 

Të pandehurit, edhe pse ju kishte ndërprerë marrëdhënia 
e punës nga kompania KEDS me datën 4 maj 2018, i njëjti 
me datën 28 maj 2018, në fshatin Suhogerllë të komunës se 
Istogut, përmes paraqitjes se fakteve të rreme, kishte veshur 
uniformës e punës duke u paraqitur si punëtor i KEDS-it, kishte 
përvetësuar shumën e të hollave prej 70 (shtatëdhjetë) euro, 
nga të dëmtuarit Sh.S., dhe I.V, kinse për pagesë të energjisë 
elektrike. 

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

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të 
dënohen sipas ligjit për veprat penale të cila i vihen në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për katër të pandehurit për 1089 kilogram mish të 
prishur

Pejë, 27 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, 
Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të 
pandehurve S.SH., R.SH., M.B., dhe J.B për shkak të veprave 
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penale “Prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të 
dëmshëm ushqimor”, nga neni 267, të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës. 

Sipas aktakuzë, të pandehurit S.SH., R.SH., M.B., dhe J.B., me 
datë 16 janar të këtij vitit, duke vepruar në bashkëveprim, 
kanë vënë në qarkullim artikuj të dëmshëm ushqimor për 
shëndetin e njerëzve, për çka të pandehurit ishin në dijeni, në 
atë mënyrë pasi që i pandehuri M.B., nuk kishte sukses dy herë 
për shërimin e lopës, i njëjtit me ndihmën e të pandehurit J.B., 
e thërret në telefon të pandehurin S.Sh., të cilit i ofron shitjen 
e lopës se sëmurë në shumën prej 400 eurove, e ku me pas 
të pandehurit S.Sh. dhe R.Sh., shkojnë me veturë në stallën e 
të pandehurit M.B., e pas arritjes se marrëveshjes, i pandehuri 
S.Sh. e blen lopën e sëmurë dhe të njëjtën me pas e prenë, 
ndërsa me veturën e të pandehurit R.Sh. e dërgojnë mishin në 
punëtorinë e të pandehurit S.Sh., derisa inspektorët e Agjencisë 
së Ushqimit dhe Veterinarisë pas konstatimit të gjendjen faktike 
të mishtit të sëmurë, urdhërojnë konfiskimin dhe asgjësimin e 
tij, në sasi prej 1.089 (njëmijetetëdhjetenëntë) kilogram mish, i 
cili mish ishte i destinuar për konsumim publik. 

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

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të 
dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila ju vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Njoftim nga Prokuroria Themelore në Prishtinë

Prishtinë, 27 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në 
Prishtinë njofton opinionin lidhur me vrasjen e cila ka 
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ndodhur sot, rreth orës 11:30, në afërsi të shkollës teknike 
në Prishtinë, konkretisht në rrugën “Haxhi Zeka”.

Viktima me inicialet A.J., është plagosur nga një person, 
derisa po qarkullonte me veturën e tij, mirëpo i njëjti nuk i 
ka mbijetuar plagëve të shkaktuara nga arma e zjarrit, me 
ç’ rast ka ndërruar jetë.

Me të ndodhur rasti, njësitet policore kanë informuar 
prokurorin kujdestar, i cili ka dalur në vendin e ngjarjes. 
Sipas provave të para të siguruara nga vendi i ngjarjes, 
është identifikuar vetura dhe pronari i saj, nga e cila veturë 
është gjuajtur në drejtim të viktimës.

Deri më tani nuk ka të ndaluar të dyshimtë. Hetimet janë 
duke u zhvilluar në drejtim të duhur të identifikimit të 
dyshuarve.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj paraqet kërkesë për 
caktimin e masës së paraburgimit

Ferizaj, 27 Shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur kërkesë 
për caktimin e masës së paraburgimit pranë Gjykatës 
Themelore në Ferizaj- Dega Kaçanik, kundër të pandehurit 
J.B., për shkak të dyshimit të bazuar se i pandehuri pas një 
konflikti verbal e sulmon fizikisht të dëmtuarin A.B., duke e 
goditur me grushte në pjesë të ndryshme të trupit, ku me 
këtë kishte për të kryer veprën penale “Sulmi” nga neni 
187 par.3 Të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton se me urdhër të 
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Prokurorit të Shtetit, i pandehuri J.B., gjendet në ndalim që 
nga data 25.02.2019 dhe ndaj tij është marrë aktvendim 
për fillim të hetimeve.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Njoftim nga Prokuroria Themelore në Prishtinë

Prishtinë, 27 shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Prishtinë 
njofton opinionin se, sot, më 27.02.2019, me urdhër të 
prokurorit të çështjes, është ndaluar edhe personi i katërt me 
inicialet G.H., lidhur me rastin e të dëmtuarës, A.G., nga Drenasi.

Prokuroria do të mbajë të informuar opinionin për veprimet e 
mëtutjeshme lidhur me këtë rast.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për Mashtrim dhe 
Keqpërdorim të besimit

Gjilan, 28 shkurt 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, ka 
ndaluar të dyshuarin K.B., në kohëzgjatje prej 48 orësh dhe 
sot ndaj tij ka paraqitur kërkesën për caktimin e masës së 
paraburgimit, për shkak të dyshimit se ka kryer 17 vepra penale 
‘’Mashtrimi’’ dhe veprën penale ‘’Keqpërdorim i besimit’’ të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ekziston dyshimi i bazuar se, që nga viti 2016, deri në muajin 
janar 2019, në Kamenicë, i dyshuari K.B., si menaxher i pompës 
së derivateve ‘’Berisha Petrol’’, me qëllim të përfitimit të 
kundërligjshëm pasuror, ka mashtruar 17 klientë dhe partnerë 
afaristë - të dëmtuar, duke iu kërkuar dhe marrë të holla, në 
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emër të pompës, me pretekst se duhej të kryente disa obligime 
doganore dhe të njëjtat do t’ua kthente, me ç’rast të dëmtuarve 
iu ka shkaktuar dëm material në vlerë të përgjithshme prej 
43,880 euro.

Gjithashtu, i dyshuari, gjatë përfaqësimit si menaxher, i ka 
keqpërdorur autorizimet e tij, ashtu që përpos mashtrimit 
të klientëve dhe partnerëve afaristë, kishte marrë kredi nga 
Raiffeisen Bank, në shumë prej 10.000 euro, me të cilat kishte 
blerë gjësende të ndryshme për nevojat e tij personale, ku në 
këtë mënyrë, pronarin e kësaj pompe, të dëmtuarin H.K., e ka 
dëmtuar me mjetet e lartpërmendura monetare që janë marrë 
në emër të këtij subjekti dhe nuk iu janë kthyer të dëmtuarve.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Integriteti kërkon vëmendje të vazhdueshme

Prishtinë, 27 shkurt 2019 - Në konferencën përmbyllëse të 
projektit «Promovimi i Integritetit në Sistemin e Drejtësisë të 
Kosovës», i mbështetur nga Ambasada e Holandës në Kosovë, 
ekipi i projektit prezentoi informatat mbi aktivitetet dhe arritjet 
e tij.

Z. Aleksandër Lumezi, Kryeprokurori i Shtetit shprehu kënaqësinë 
e tij që projekti i cili u pat iniciuar pas konsultimeve intensive 
me Ambasadën e Holandës rezultoi me sukses të plotë. “Kemi 
kodin e ri të etikës për prokurorë, komentarin i cili derivon nga 
po ky kod dhe modulet për një sërë trajnimesh të dizajnuara 
nga ekipi i trajnerëve holandezë. Jemi të përkushtuar që të 
vazhdojmë bashkëpunimin me partnerët tanë të besueshëm në 
mënyrë që të avancojmë më tej efikasitetin, efiçiencën si dhe 
transparencën e llogaridhënien “.
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Ambasadorja holandeze Gerrie Ëillems, tha se të gjithë në 
këtë dhomë duhet t’a kuptojnë se puna jonëënuk përfundon 
këtu. «Ky është vetëm hapi i parë», theksoi ambasadori 
Ëillems dhe vazhdoi “pjesa më e rëndësishme dhe thelbësore e 
punës sonë na pret në të ardhmen: zbatimi i plotë i reformave 
tashmë të iniciuara. Vetëm në këtë mënyrë ju do të siguroni 
qëndrueshmëri të reformave dhe përmirësime konkrete në 
fushën e integritetit të sistemit të drejtësisë në Kosovë, për të 
mirën tuaj si prokurorë, por edhe për të mirën e qytetarëve të 
Kosovës. Kjo do të ndihmojë në rritjen e besimit të qytetarëve 
në sistemin e drejtësisë “.

Z.Ëillem van Nieuëkerk, Drejtor i CILC (Qendra për Bashkëpunim 
Juridik Ndërkombëtar) theksoi rëndësinë e integritetit në jetën 
tonë personale dhe performancën tonë në rrugën e karrierës 
profesionale. “Integriteti kërkon vëmendje të vazhdueshme”, 
tha ai duke vazhduar se “në punën tonë të përditshme 
përballemi me dilema morale dhe është pikërisht kodi i etikës 
ai mekanizëm që siguron kornizë e zgjidhjes së këyre dilemave. 
Me këtë projekt kemi sjellë përvojën e Prokurorisë së Holandës 
dhe bashkë me kolegët tanë kosovarë kemi hartuar kodin e ri të 
etikës dhe komentarin përkatës që ofron shembuj ilustrues nga 
puna e përditshme e prokurorëve. Shpresojmë që Prokuroria 
e Shtetit do të përdorë në mënyrë efektive kodin e etikës si 
mjet që ofron strehë të sigurt mbështetje për punën e juaj», 
përfundoi prezantimin e tij Z. Van Nieuëkerk.

Z. Bahri Hyseni, Kryesuesi i sapozgjedhur i KPK-së, përsëriti 
zotimin e z. Lumezi se Prokuroria e Shtetit në Kosovë do t’i 
mbajë gjithmonë dyert e hapura për partnerët që kanë vullnet 
të mirë për të na ndihmuar në përmirësimin e punës sonë. “KPK 
po punon në planin e ri strategjik ku komponenti i ndërtimit 
të kapaciteteve përmes programeve të ndryshme të trajnimit 
për prokurorët dhe bashkëpunëtorët e tyre profesional përbën 
pjesën më të madhe të saj”, mbylli prezantimin e tij z. Hyseni.

Ky projekt dyvjeçar që ofroi mbështetje teknike dhe ekspertizë 
për sistemin e drejtësisë u zbatua bashkërisht nga CILC, KDI dhe 
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FOL. Aktiviteti i sotëm shënoi përmbylljen zyrtare të projektit 
pas zbatimit me sukses të një sërë aktivitetesh duke filluar 
hulumtimi i plotë i integritetit në sistemit Kosovar të drejtësisë 
përpilimin e kodit të ri të etikës, komentari i kodit dhe një sërë 
trajnimesh mbi etikën, mediat dhe marrëdhëniet me publikun.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim për substanca narkotike

Gjakovë, 28 shkurt 2019 -Prokuroria Themelore në Gjakovës, 
ka bërë kërkesën për caktimin e paraburgimit, në Gjykatën 
Themelore në Gjakovë, kundër të pandehurit B.F., me dyshimin 
se i njëjti ka kryer veprën penale “blerja, posedimi, shpërndarja 
dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope 
dhe analoge” nga neni 237 parag.2 të KPK-së.

I pandehuri pa autorizim ka ofruar për shitje substanca të cilat 
janë të ndaluara me ligj, përkatësisht me datën 26.02.2019, në 
fshatin Meje, Komuna e Gjakovës, përderisa ishte duke vozitur 
me automjetin e tij, është ndaluar për kontroll nga policia, 
ku pas kontrollit të personit, në ulësen e vozitësit janë gjetur 
dhe sekuestruar 4 qese të mbushura me substancë bari, e që 
dyshohet të jetë e llojit marihuanë.

Meqë ekziston rreziku që i pandehuri mund të përsërisë veprën 
penale të lartcekur ose ndonjë vepër tjetër penale, për shkak 
se i njëjti është i njohur edhe më parë nga organet e ndjekjes, 
Prokurori i rastit ka kërkuar masën e paraburgimit në afat prej 
30 ditësh.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Për një muaj në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, janë 
ngritur 147 aktakuza

Gjakovë, 28 shkurt 2019 - Në Prokurorinë Themelore në 
Gjakovë, gjatë muajit shkurt 2019, janë ngritur 147 aktakuza 
kundër 172 personave, për vepra të ndryshme penale nga Kodi 
i Republikës së Kosovës.

Në Departamentin e Krimeve të Rënda, gjatë kësaj periudhe janë 
ngritur 7(shtatë) aktakuza kundër 8 (tetë) personave, gjithashtu 
i njëjti Departament ka bërë 2(dy) kërkesa për caktimin e masës 
së paraburgimit.

Departamenti i Përgjithshëm i kësaj prokurorie ka 
ngritur 140 (njëqindedyzet) aktakuza kundër 164 
(njëqindegjashtëdhjetekatër) të pandehurve, po ashtu ka bërë 
4 (katër)kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit.

Prokuroria Themelore në Gjakovë, vazhdon të mbetet e 
përkushtuar në luftimin e kriminalitetit, ngritjes së efikasitetit, 
transparencës dhe llogaridhënies.



134

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë kundër tre personave serb, në mesin e tyre një 
person zyrtar

Ferizaj, 28 Shkurt 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
tre personave të pandehur B.B., B.M., dhe S.M, për shkak të 
dyshimit të bazuar se i pandehuri B.B., si person zyrtar ka kryer 
veprat penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 
nga neni 422 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), 
“Falsifikim i dokumentit zyrtar” nga neni 434 të KPRK-s si dhe 
veprën penale “Deklarimet e rreme” nga neni 392 të KPRK-së, 

I pandehuri B.M., ka kryer veprën penale “Dhënia e Ndihmës 
kryesve pas kryerjes së veprës penale” nga neni 388 të KPRK-së 
dhe veprën penale “Deklarimet e rreme” nga neni 392 të KPRK-
së. Ndërsa, i pandehuri S.M., ka kryer veprën penale “Dhënia e 
ndihmës kryesve pas kryerjes së veprës penale” nga neni 388 
të KPRK-së si dhe veprën penale “Deklarimet e rreme” nga neni 
392 të KPRK-së.

Prokurori i Shtetit me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të 
dënohen sipas ligjit për veprat penale të cilat i vihen në barrë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Trajtimi i rasteve të gazetarëve, prioritet i Prokurorisë së Shtetit

Prishtinë, 28 shkurt 2019 - Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, së bashku me Koordinatorin Nacional të Prokurorisë së 
Shtetit për rastet e gazetarëve, Besim Kelmendi, kanë pritur sot 
në takim përfaqësuesin e OSBE-së për Lirinë e Medies, Harlem 
Désir, i cili më parë ka qenë ministër i Shtetit për Çështjet 
Evropiane në Francë dhe anëtar i Parlamentit Evropian për tri 
mandate. Gjatë këtij takimi, Kryeprokurori Lumezi e ka njoftuar 
z. Désir për veprimet e ndërmarra nga institucioni i Prokurorit 
të Shtetit në trajtimin e rasteve të gazetarëve, duke thënë 
se zgjidhja e këtyre rasteve mbetet prioritet i Prokurorisë së 
Shtetit. 

Kryeprokurori i Shtetit së bashku me përfaqësuesin OSBE-së, 
kanë diskutuar për sigurinë e përgjithshme të gazetarëve si 
dhe çështje të tjera që ndërlidhen me fushën e lirisë së medias 
në Kosovë. Kryeprokurori Lumezi, ka theksuar se Prokuroria e 
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Shtetit në kuadër të mandatit dhe detyrave ligjore, mbetet e 
përkushtuar në krijimin e një mjedisi të sigurt për profesionin 
dhe punën e gazetarëve, si dhe do të angazhohet në fuqizimin 
e lirisë së shprehjes, si një nga vlerat më të rëndësishme të 
demokracisë në Kosovë. 

Kryeprokurori i Shtetit ka shprehur gatishmërinë e Prokurorisë 
së Shtetit për thëllimin e bashkëpunimit dhe partneritetit me 
mediat në forcimin e sundimit të ligjit. “Si institucion kushtetues, 
jemi të interesuar ta thellojmë bashkëpunimin dhe partneritetin 
me mediat, sepse qëllimet i kemi të përbashkëta në forcimin 
e sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e vlerave demokratike të 
shoqërisë tonë. Me partneritet dhe përkrahje të mediave për 
punën tonë do të kemi sukses edhe me të madh, sidomos në 
luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë”, ka thënë ndër tjera 
Kryeprokurori Lumezi. 

Po ashtu, Kryeprokurori i Shtetit ka folur edhe rastet e gazetarëve 
të vrarë dhe të zhdukur në Kosovë gjatë periudhës 1998-2005, 
të cilat deri para pak kohe ishin në kompetencë të prokurorëve 
të UNMIK-ut dhe EULEX-it. Sipas Kryeprokurorit Lumezi, këto 
raste vazhdojnë të jenë të hapura për prokurorinë, me ç’rast 
është kërkuar nga policia që të ndërmarrin veprime hetimore 
për zbardhjen e tyre. 

Ndërsa, koordinatori nacional i Prokurorisë së Shtetit për rastet 
e gazetarëve, Besim Kelmendi, ka paraqitur para përfaqësuesit 
të OSBE-së databazën me të dhënat e prokurorisë, si dhe 
veprimet të cilat i ka ndërmarrë ky institucion në trajtimin e 
rasteve të gazetarëve. 

Në anën tjetër, përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medies, 
Harlem Désir, e ka vlerësuar punën e Prokurorisë së Shtetit 
në caktimin e koordinatorit nacional për rastet e gazetarëve 
dhe krijimin e databazës për këto raste, duke thënë se krijimi 
i një databaze të tillë nga ana e Prokurorisë është në harmoni 
dhe në përputhje me zotimet e misionit të OSBE-së. Po ashtu, 
z. Désir, ka pohuar se misioni i OSBE-së, do të ndihmoj në 
krijimin e takimeve koordinuese ndërmjet prokurorisë, policisë 



137

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

dhe gazetarëve për një komunikim dhe bashkëpunimin me të 
drejtpërdrejtë. 

Në fund Kryeprokurori Lumezi ka thënë se Prokuroria e Shtetit 
dhe Misioni i OSBE-së në Kosovë njohin vlerën e bashkëpunimit 
edhe në të kaluarën, dhe sipas tij, institucioni i Prokurorisë do të 
angazhohet edhe në të ardhmen në kultivimin e bashkëpunimit 
me OSBE-në dhe të gjithë akerët e tjerë të cilët avokojnë për 
liritë dhe të drejtat e gazetarëve në Kosovë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Ferizaj për një muaj ka ngritur 199 
aktakuza

Ferizaj, 01 Mars 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë 
muajit shkurt 2019 , ka ngritur gjithsejtë 199 aktakuza për raste 
të ndryshme penale .

Në Departamentin e Krimeve të Rënda, janë ngritur gjithsejtë 
14 (katërmbëdhjetë) aktakuza ndaj njëzetë e një personave. 

Departamenti i Përgjithshëm i kësaj prokurorie gjatë muajit shkurt 
ka ngritur gjithsejtë 176 (njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë ) aktakuza, 
ndërsa Departamenti për të Mitur ka ngritur nëntë aktakuza. 

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbetet e përkushtuar për 
luftimin e kriminalitetit, ngritjen e efikasitetit, transparencës 
dhe llogaridhënies.
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Një muaj paraburgim për pesë të dyshuarit që u ndaluan me 
rreth 11 kilogramë drogë

Mitrovicë, 01 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Mitrovicë 
- Departamenti për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata 
Themelore në Mitrovicë caktimin e paraburgimit për pesë 
shtetasit kosovarë E.L, K.L, E.M, G.J dhe A.L, për shkak të 
dyshimit të bazuar që të njëjtit kanë kryer veprat penale “Blerja, 
posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 
substancave psikotropike dhe analoge” nga neni 273 paragrafi 
2 lidhur me nenin 281 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 dhe 1.9 të 
KPRK.

Për të njëjtit ekziston dyshimi i bazuar që me datën 27.02.2019 
rreth orës 16.00 pa autorizim e me qëllim shitje kanë transportuar 
nga Ferizaji për në Skenderaj sasinë prej 10 kilogramë e 835 
gramë substancë narkotike të llojit marihuanë, e ku janë 
ndaluar nga policia, po ashtu në këtë rast në bashkëpunim me 
Prokurorinë Themelore të Mitrovicës janë zbatuar masat e 
posaçme hetimore (blerja e simuluar e sendit). 

Me këto veprime pesë të dyshuarit dyshohet se kanë kryer veprat 
penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar 
e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge” nga neni 
273 paragrafi 2 lidhur me nenin 281 paragrafi 1 nën paragrafi 
1.1 dhe 1.9 të KPRK.

Gjyqtari i procedurës paraprake i Gjykatës Themelore në 
Mitrovicë, në seancën e mbajtur me datën 28 shkurt ka aprovuar 
kërkesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, dhe i ka caktuar 
të dyshuarve masën e paraburgimit prej një (1) muaji.
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Sqarim për media nga Prokuroria Themelore e Prishtinës

Prishtinë, 1 mars 2019- Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
në Prishtinë, z. Imer Beka, sqaron opinionin për lajmin e dhënë 
në “KTV” dhe mediume të tjera televizive, të datës 16.02.2019 
dhe 28.02.2019, lidhur me aktakuzat të cilat po hudhen nga 
Gjykata Themelore në Prishtinë, e sipas tyre kjo po ndodhë për 
shkak se të njëjtat janë jokualitative dhe të paargumentuara 
mirë.

Ju njoftojmë se pas verifikimit në data bazën e të dhënave 
të shkrimores së kësaj prokurorie, është vërtetuar se nuk 
qëndrojnë pretendimet e dhëna në opinion, por e vërteta 
qëndron ndryshe nga ajo që është thënë, se për një numër të 
konsideruar të lëndëve është e vërtetë se janë hudhur aktakuzat 
e PPK-së, por arsyeja e hudhjes së tyre është bërë për shkak 
të parashkrimit absolut të ndjekjes penale, në kuptim të nenit 
106 par.1 nënpar. 6 të KPK-së dhe nenit 107 par.8 të KPRK-së, 
e jo për shkak të kualitetit joprofesional dhe të paargumentuar 
mirë.

Po ashtu, ju njoftojmë se vetëm gjatë vitit 2018, kanë qenë 
gjithsejtë 2087 lëndë, të cilat janë hudhur nga Gjykata 
Themelore në Prishtinë, për shkak të parashkrimit absolut të 
ndjekjes penale.

Andaj, kërkojmë nga të gjitha mediat që mos të raportojnë 
lajme të pavërtetuara nga sistemi prokurorial, në veçanti nga 
Prokuroria Themelore në Prishtinë, pasi që, lajme të tilla janë 
tendencioze dhe mund të ndikojnë negativisht në opinionin 
publik.
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Kërkohet paraburgim ndaj tre personave që zhvilluan 
veprimtarinë e lojërave të fatit pa përfillur ndalesën nga ATK-
ja

Gjilan, 3 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, gjatë 
ditës së djeshme ka ndaluar të dyshuarit A.D., F.B. dhe I.G., 
në kohëzgjatje prej 48 orësh, për shkak të dyshimit të veprës 
penale ‘’Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave’’ të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Më 2 mars 2019, i dyshuari A.D., punëtor në bastoren ‘’Euro 
Loto’’, në Gjilan, duke zbatuar urdhërin e kundërligjshëm të 
menaxherit të tij, ka hequr dhe dëmtuar shiritët – shenjat 
zyrtare, të cilat ishin vendosur më 1 mars 2019, nga Adminitrata 
Tatimore e Kosovës, për shkak të zhvillimit të veprimtarisë pa 
licencë, në atë mënyrë që pasi heq dryrin dhe dëmton shiritët 
zyrtar, hyn në lokal dhe zhvillon veprimtarinë e lojërave të fatit, 
pa përfillur ndalesën nga ATK-ja. 

Ndërsa, të dyshuarit F.B. dhe I.G., njëri më 1 mars 2019, ndërsa 
tjetri me 2 mars 2019, në bastoren ‘’Eco Bet’’, në Gjilan, veprojnë 
në të njëjtën mënyrë, duke zbatuar urdhërin e kundërligjshëm 
të menaxherit të tyre. 

Prokuroria, sot ndaj tyre ka paraqitur kërkesën për caktimin e 
masës së paraburgimit, në Gjykatën kompetente në Gjilan, në 
afat prej 30 ditësh. 

Të përfshirë në këtë rast janë edhe dy të dyshuar tjerë, të cilët 
gjenden në arrati.
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Kërkesë për paraburgim ndaj të dyshuarit për tentim vrasje 
dhe armëmbajtje pa leje

Gjilan, 5 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, sot, rreth 
orës 11h, ka ndaluar të dyshuarin B.M., në kohëzgjatje prej 
48 orësh, pasi dyshohet se ka kryer veprat penale ‘’Vrasje në 
tentativë’’ dhe ‘’Armëmbajtje pa leje’’.

Gjithashtu, prokuroria sot ndaj tij ka paraqitur kërkesën për 
caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh, në 
Gjykatën kompetente në Gjilan.

Sipas kërkesës, i dyshuari B.M., më 4 mars 2019, në Gjilan, ka 
tentuar ta privoj nga jeta të dëmtuarin S.A., në atë mënyrë që 
pas një mosmarrëveshje të mëhershme mes tyre, i dyshuari 
me armë zjarri ka shtënë 4 herë në drejtim të të dëmtuarit, me 
ç’rast i njëjti është gjetur në rrugë nga një qytetare dhe është 
dërguar fillimisht në Spitalin Regjional në Gjilan, pastaj në 
QKUK, në Prishtinë.

Gjithashtu, i dyshuari pa leje, ka mbajtur në pronësi armë zjarri, 
e cila iu është konfiskuar nga ana e zyrtarëve policor.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj personit që dyshohet që ka 
sulmuar bashkëshorten dhe nënën e tij

Gjakovë, 05 mars 2019 -Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
ka paraqitur kërkesë në Gjykatën Themelore në Gjakovë-
Dega Rahovec, për caktimin e masës së paraburgimit kundër 
të pandehurit K.S., për shkak se i njëjti me dashje ka sulmuar 
fizikisht bashkëshorten dhe nënën e tij.
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Rasti ka ndodhur me datë 04.03.2019, në fshatin Hoqë e Madhe, 
Komuna e Rahovecit, pikërisht në shtëpinë e tij, ku në gjendje 
të dehur, pas një mosmarrëveshje me tani të dëmtuarën, 
bashkëshorten e tij, P.S., e ka goditur dhe rrëzuar atë, përderisa 
ka ndërhyrë nëna e tij, duke tentuar ta ndaloj të pandehurin 
i cili ishte duke e sulmuar bashkëshorten e tij, i njëjti e kishte 
goditur me një mjet të fortë edhe nënën, R.S.

Me këtë ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri K.S., ka 
kryer veprën penale “ Sulmi”, nga neni 187 paragr3. Lidhur me 
parag.1 të KPRK-së. Prokurori i rastit ndaj të pandehurit, ka 
kërkuar masën e paraburgimit në afat prej 30 ditësh.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria në Gjilan paraqet kërkesë për paraburgim ndaj të 
dyshuarit për trafikim me njerëz

Gjilan, 5 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, sot, 
ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, 
në Gjykatën Themelore në Gjilan, ndaj të dyshuarit R.F., pasi 
dyshohet të ketë kryer veprat penale, ‘’Trafikimi me njerëz’’ 
dhe ‘’Fshehja e dokumentit të identifikimit të viktimave të 
skllavërisë ose trafikimit me njerëz’’, të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës. 

Prokuroria për këtë rast, ka filluar hetimet edhe ndaj të 
dyshuarës R.A, pasi që dyshohet se në bashkëveprim me të 
dyshuarin R.F., ka kryer veprat e lartshënuara penale. 

Ekziston dyshimi i bazuar se, që nga muaji maj 2003, deri më 4 
mars 2019, në Gjilan, i dyshuari R.F., me dashje dhe me qëllim 
të përfitimit pasuror, ka trafikuar fëmiun e posalindur të ish 
bashkëshortes së tij - të dëmtuarës N.A., në atë mënyrë që pasi 
e njëjta, kishte lindur në Spitalin Regjional në Gjilan, i dyshuari 
pa pëlqimin e saj ia kishte dhënë fëmiun, një qifti nga komuna e 
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Preshevës - të dyshuarës R.A. dhe të ndjerit R.A. 

Gjithashtu, të dyshuarit R.F. dhe R.A., me qëllim të përfitimit 
material kanë falsifikuar dokumentet në regjistrin e lindjes së 
fëmijëve, në Spitalin Regjional në Gjilan, ku si nënë biologjike të 
fëmijës e kanë regjistruar të dyshuarën R.A.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim për personin që ka goditur me veturë 
një fëmijë 12 vjeçar në Komunën e Rahovecit

Gjakovë, 07 mars 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë ka 
paraqitur kërkesë në Gjykatën Themelore në Gjakovë-Dega 
Rahovec, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të 
pandehurit H.A., me dyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale 
“rrezikim i trafikut publik” nga neni 378 parag.8 të KPRK-së.

Me datën 06.03.2019, i pandehuri duke vozitur automjetin e tij, 
në aksin rrugor Kramovik -Xërxë, në afërsi të një shkolle fillore 
të fshatit Radostë, duke mos respektuar rregullat e trafikut 
rrugor, ka rrezikuar jetën e tani të dëmtuarës, B.Z., e moshës 
12 vjeçare, e cila ishte duke e kaluar rrugën, ku i pandehuri e 
ka goditur atë, dhe me lëndimet të cilat i ka marrë e dëmtuara 
është dërguar në spitalin rajonal në Gjakovë, ndërsa për shkak 
të gjendjes së rëndë shëndetësore, është dërguar në QKUK në 
Prishtinë, gjendja e së cilës është shumë e rëndë dhe ende e 
paqartë për mbijetesë.

Prokurori i rastit, ndaj të pandehurit H.A., ka bërë kërkesë për 
caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh.
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Aksident i rëndë komunikacioni në Gjilan

Gjilan, 7 mars 2019 – Në Gjilan, sot, rreth orës 13:20 minuta, 
ka ndodhur një aksident i rëndë komunikacioni, i cili dyshohet 
se ka ndodhur për shkak të problemeve teknike të një kamioni 
transportues.

Prokurori kujdestar, në Prokurorinë Themelore në Gjilan, 
menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka urdhëruar 
policinë që drejtuesi i automjetit transportues, tani i dyshuari 
M.A., nga Peja, të ndalohet për 48 orë.

Nga ky aksident i komunikacionit, janë përfshirë mbi 10 
automjete, ku përpos dëmeve të mëdha materiale, një person 
ka ndërruar jetë, ndërsa 16 të tjerë kanë pësuar lëndime 
trupore, për të cilat kanë kërkuar ndihmë mjekësore në Spitalin 
Regjional në Gjilan, si dhe dy nga të lënduarit janë transferuar 
në QKUK, në Prishtinë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë kundër katër të pandehurve për grabitjen e 8500 
eurove në Deçan

Pejë, 8 mars 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve, 
B.K., F.B., N.H., dhe L.B., për veprën penale ”Grabitje” nga 
neni 329, paragrafi 3, lidhur me paragrafin 1, të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës. 

Sipas aktakuzës, katër të pandehurit, B.K., F.B., N.H., dhe L.B., 
në bashkëkryerje me datën 22 janar të këtij vitit, rreth orës 
11:23 në qytetin e Deçanit, përkatësisht në parkingun e qendrës 
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tregtare “Viva Fresh”, nën kërcënimin e revoles kishin grabitur 
shumën prej 8,543 (tetëmijepesëqindedyzetetre) mijë euro, 
nga të dëmtuarit A.R. dhe V.B., të cilët në ato momenti ishin 
duke dërguar pazarin e ”Viva Fresh” për ta dorëzuar në bankë. 

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

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të 
dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila ju vihet në barrë. 

Lidhur me veprat penale të grabitjeve, tri muajt paraprak, 
Departamenti i Krimeve të Rënda në Prokurorinë Themelore të 
Pejës, ka ngritur 6 (gjashtë) aktakuza, kundër 14 (katërmbëdhjetë) 
të pandehurve për ketë vepër penale, ku vlera e parave të 
grabitura është rreth 300.000 (treqind) mijë euro.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Njoftim për media

Gjilan, 8 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, ju 
njofton se sot, ka paraqitur kërkesën për caktimin e masës 
së paraburgimit, në Gjykatën Themelore në Gjilan, ndaj të 
dyshuarit M.A., nga Peja, për shkak të dyshimit të veprës 
penale, ‘’Rrezikim i trafikut publik’’, të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës.

Në Gjilan, dje, më 7 mars 2019, rreth orës 14:05 minuta, i 
dyshuari M.A., ka shkaktuar aksident të rëndë komunikacioni, 
në të cilin një person për shkak të lëndimeve ka ndërruar jetë, 
ndërsa 26 të tjerë kanë pësuar lëndime trupore.

Dyshohet që i dyshuari M.A., për shkak të problemeve teknike 
të kamionit – mosfunksionimi i sistemit të frenimit, gjatë 
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drejtimit të kamionit, pronë e SH.P.K. ‘’VEV GROUP’’ - Prishtinë, 
e ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit, ashtu që 
duke lëvizur në drejtim të qendrës së qytetit, fillon t’i rritet 
shpejtësia e lëvizjes dhe fillimisht tek hyrja e stacionit e godet 
një automjet, i cili ishte duke lëvizur në të njëjtin drejtim, pastaj 
tek dalja e stacionit e godet mbrapa automjetin tjetër, i cili ishte 
duke lëvizur para tij, të cilin e shtyen deri tek vendkalimi për 
këmbësorë në trotuar, afër furrës ‘’Çoçaj’’, ku aty i godet dy të 
dëmtuar, të cilët ishin duke ecur në trotuar, me ç’rast në mesin 
e tyre ishte edhe tani i ndjeri Q.Ç., i cili për shkak të lëndimeve 
të pësuara, në vendin e ngjarjes ka ndërruar jetë.

Pastaj, ka vazhduar në të njëjtin drejtim duke goditur edhe 
automjete tjera dhe në fund godet një traktor i cili ishte kyçur 
në rreth rrotullim, duke përfunduar në trotuar, përballë hotelit 
‘’Kristal’’.

Si pasojë e kësaj, përpos lëndimeve të natyrës vdekjeprurëse, 
lëndime të lehta kanë pësuar 23 persona, kurse lëndime të rënda 
trupore kanë pësuar 3 persona, të cilët edhe janë transferuar 
në QKUK, në Prishtinë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria paraqet kërkesë për paraburgim ndaj përgjegjësit 
të kompanisë së kamionit, që shkaktoi aksident tragjik në 
Gjilan

Gjilan, 9 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, mbrëmë 
rreth orës 19:30 minuta, ka ndaluar të dyshuarin V.T., në 
kohëzgjatje prej 48 orësh, për shkak të dyshimit të veprës 
penale, ‘’Mbikëqyrja e pandërgjegjshme e trafikut publik’’, të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokuroria ka ndaluar të dyshuarin V.T., për shkak të dyshimit të 
bazuar se i njëjti, si person përgjegjës i kompanisë, më 7 mars 
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2019, e kishte lejuar të dalë në qarkullim automjetin transportues 
– kamionin, e markës ‘’Scania’’, pronë e SH.P.K ‘’VEV GROUP’’ – 
Prishtinë, i cili ka qenë pa regjistrim dhe pa kontrolle teknike 
që nga data 18 gusht 2017, të cilin e ka drejtuar shoferi i kësaj 
kompanie M.A., me ç’rast i njëjti ka shkaktuar aksident trafiku, 
si pasojë e të cilit përveç dëmeve materiale, lëndime të lehta 
trupore kanë pësuar 23 persona, lëndime të rënda trupore 3 
persona, ndërsa lëndime të natyrës vdekjeprurëse ka pësuar, i 
ndjeri Q.Ç.

Prokurorja e rastit, sot ndaj të dyshuarit ka paraqitur kërkesën 
për caktimin e masës së paraburgimit, në afat prej 30 ditësh, në 
Gjykatën kompetente në Gjilan.
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Përmbyllet procesi i intervistimit të kandidatëve për prokurorë 
të shtetit

Prishtinë, 9 mars 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës ka 
përmbyllur fazën e intervistimit të pesëdhjetë kandidatëve në 
kuadër të procesit të rekrutimit të dhjetë prokurorëve në nivel 
të prokurorive themelore, intervistim ky, i cili ka filluar më 25 
shkurt 2019 dhe ka mbaruar më 8 mars 2019.

Komisioni për Rekrutim të Prokurorëve ka vlerësuar se interesimi 
i kandidatëve ishte në nivel të lartë, kurse gjatë zbatimit të 
procedurave janë respektuar plotësisht kriteret e parapara në 
Rregulloren nr. 07/2015 për rekrutimin, provimin, emërimin 
dhe riemërimin e prokurorëve të shtetit.

Në këtë proces të rëndësishëm për sistemin prokurorial janë 
realizuar të gjitha afatet ligjore të zhvillimit të procedurave 
rekrutuese gjatë mbajtjes së Testit Kualifikues, Testit me Shkrim 
dhe, së fundmi - Intervistës me Gojë, në të cilin janë zbatuar 
standardet e mirëfillta profesionale, gjë që përbëjnë dhe 
rezultojnë me një proces të drejtë dhe transparent të vlerësimit 
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të integritetit personal dhe aftësive profesionale të secilit 
kandidat.

Në fund duhet theksuar se ky proces është monitoruar në 
vijimësi nga përfaqësuesit e Britanisë së Madhe në Kosovë, 
të cilët mbështesin proceset e rekrutimit të prokurorëve të 
rinj në bazë të marrëveshjes që kanë me Këshillin, si dhe nga 
përfaqësuesit e BIRN-it.
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Prokuroria Themelore në Ferizaj mban kolegjiumin e radhës

Ferizaj, 11 Mars 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, sot ka 
mbajtur kolegjiumin e radhës me prokurorët e kësaj prokurorie 
ku i pranishëm ishte edhe z. Shqipdon Fazliu, prokuror në Zyrën 
e Kryeprokurorit të Shtetit.

Gjatë këtij takimi pikë e rendit të ditës ishte diskutimi lidhur mbi 
raportin e punës për muajin shkurt 2019.

Gjithashtu, u diskutua edhe lidhur me procedurat alternative 
dhe vlerësimin e rasteve nga ana e prokurorëve për të i dërguar 
në ndërmjetësim. 

Gjatë këtij takimi, Kryeprokurori Jashari, gjithashtu kërkoi që 
lëndëve të krimeve ekonomike dhe të korrupsionit të u jepet 
prioritet.
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Kryeprokurori Aleksandër Lumezi takon ambasadoren e ShBA-
së në Mal të Zi

Budva, 11 mars 2019 - Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, në kuadër të konferencës për Bashkëpunim Ndërkufitar 
kundër Krimit e cila po mbahet në Mal të Zi, ka zhvilluar një 
takim me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 
Mal të Zi, Judy Rising Reinke. 

Kryeprokurori Lumezi e njoftoi ambasadoren Reinke me 
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zhvillimet në sistemin prokurorial dhe gjyqësor të Kosovës, për 
rezultatet arritura në luftimin e terrorizmit, si dhe për nevojën 
e Kosovës që të anëtarësohet në organizatat ndërkombëtare si 
në Interpol dhe Europol.

Po ashtu, Kryeprokurori i Shtetit e ka njoftuar ambasadoren 
Amerikane edhe për bashkëpunimin e Kosovës me shtetet e 
rajonit dhe vendet tjera në parandalimin e rasteve të terrorizmit, 
duke theksuar se rreziqet bashkëkohore të drejtësisë dhe 
sigurisë nuk mund të zgjidhën nga një shtet i vetëm, sepse 
krimet me të cilat po ballafaqohemi i tejkalojnë kufijtë kombëtar 
duke paraqitur rrezik serioz për shtetet tona.

Ndërsa ambasadorja e ShBA-së në Mal të Zi, Judy Rising Reinke, 
theksoi se kjo është një sfidë dhe detyrim i të gjitha shteteve 
të Ballkanit perëndimor dhe se ky takim duhet të kontribuoj 
në rritjen e komunikimit ndër-shtetëror, i cili, është shumë i 
rëndësishëm për luftimin e krimeve transnacionale. 

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, së bashku me 
një delegacion të Prokurorisë së Shtetit po marrin pjesë në 
konferencën për Bashkëpunim Ndërkufitar kundër Krimit e cila 
është organizuar nga Prokuroria e Shtetit të Malit të Zi, dhe 
mbështetur nga ambasada e ShBA-së në Mal të Zi.
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Kryeprokurori Lumezi: Kosova është e vendosur për të 
kontribuar në bashkëpunimin ndërkufitar kundër krimit

Budva, 11 mars 2019 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, së bashku me një delegacion të Prokurorisë së Shtetit 
po marrin pjesë në konferencën për Bashkëpunim Ndërkufitar 
kundër Krimit, e cila është organizuar nga Prokuroria e Shtetit 
të Malit të Zi dhe mbështetur nga ambasada e ShBA-së në Mal 
të Zi. Gjatë fjalës së tij, Kryeprokurori i Shtetit ka deklaruar 
se Kosova është e vendosur që të bashkëpunoj me të gjitha 
shtetet e rajonit për të kontribuar në luftën kundër krimit të 
organizuar, terrorizmit, pastrimit të parave dhe krimeve të tjera 
transnacionale. 

Kryeprokurori Lumezi në fjalën hyrëse e ka falënderuar 
Kryeprokurorin e Shtetit të Malit të Zi, Ivica Stankoviq, Kryetarin 
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e Shoqatës së Prokurorëve të Malit të Zi, Veselin Vuçkoviq si 
dhe ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Mal 
të Zi, Judy Rising Reinke, për organizimin e kësaj konference, 
me ç’rast ka thënë se tema e këtij takimi është shumë e 
rëndësishme ngaqë i tejkalon kufijtë e një sistemi juridik dhe 
kufijtë e një shteti, si dhe ofron një mundësi të mirë të takimit 
me kolegët nga Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina, me të cilët 
do të diskutohen dhe shkëmbehen përvojat për shumë tema 
që kanë të bëjnë me bashkëpunimin rajonal dhe luftën kundër 
krimeve transnacionale.

Kryeprokurori Lumezi ka vënë theksin se rreziqet bashkëkohore 
të drejtësisë dhe sigurisë nuk mund të zgjidhen nga një shtet 
i vetëm, dhe për të arritur rezultate, sipas tij, duhet të behën 
përpjekje për ta forcuar bashkëpunimin rajonal, por edhe 
me vendet e tjera, të cilat mund të mos jenë fqinj në kufijtë 
gjeografik, me qëllim që të shkëmbehen informata dhe prova 
të mjaftueshme për t’i vënë para drejtësisë kryerësit e veprave 
penale. 

“Këtu vlen të theksohet se ekipi i prokurorëve të Prokurorisë 
Speciale, në bashkëpunim me AKI, Policinë e Kosovës si dhe me 
ndihmën e shteteve tjera ka arritur të zbardhë dhe parandaloj 
një sulm terrorist që ishte planifikuar të kryhet gjatë ndeshjes së 
futbollit mes Shqipërisë dhe Izraelit”, ka deklaruar Kryeprokurori 
Lumezi.

Duke e vlerësuar rëndësinë e kësaj konferencë, Kryeprokurori 
Lumezi është shprehur se fakti që sot në këtë konferencë 
ka përfaqësues të vendeve të rajonit , më të cilët do të 
shkëmbehen përvojat dhe do të diskutohen eksperiencat në 
fushën e drejtësisë dhe sigurisë, na jep të drejtë për të besuar 
se bashkëpunimi ynë në të ardhmen do të japë rezultate 
konkrete në luftën kundër krimit transnacional dhe dukurive 
tjera negative.

“Besoj së gjëja më e rëndësishme gjatë aktiviteteve të kësaj 
konference duhet të jetë forcimi i komunikimit ndërshtetëror, 
i cili, duhet të krijoj besim reciprok, respekt ndërkolegial dhe 
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duhet të tregojmë vullnet të mirë për t’iu shmangur në mënyrë 
absolute tentativave për të qenë të izoluar secili brenda 
institucioneve të shtetit të vet. Kjo është arsyeja që jemi 
mbledhur sot këtu, jemi mbledhur jo vetëm për të shkëmbyer 
përvojat e ndjekjes dhe hetimit por edhe për të forcuar 
bashkëpunimin i cili është shumë i rëndësishëm për zgjidhjen 
e rasteve të krimeve transnacionale, që ju siguroj që i kemi të 
shumta dhe të vështira”, ka pohuar Kryeprokurori Lumezi.

Para pjesëmarrësve në këtë konferencë, Kryeprokurori i Shtetit 
ka folur edhe për të arriturat e Prokurorit të Shtetit si dhe për 
reformat e ndërmarra përgjatë viteve të fundit në fushën e 
sundimit të Ligjit në Kosovë si dhe avancimin e legjislacionit 
penal, të cilat kanë mundësuar një pozicion më proaktiv të 
Prokurorisë në ndjekjen dhe hetimin e rasteve penale dhe në 
mbrojtjen e viktimave të krimit.

Kryeprokurori Lumezi i njoftoj të pranishmit me veprimet 
e ndërmarra nga ana e Prokurorit të Shtetit në ngritjen e 
efikasitetit në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë, 
krimeve ekonomike, shenjëstrimin e krimeve të rënda për 
procesin e liberalizimit të vizave, sekuestrimin dhe marrjen e 
fuqisë ekonomike të grupeve kriminale si dhe për procesin e 
transferimit të kompetencave nga institucionet ndërkombëtare 
të drejtësisë tek institucionet vendore. Kryeprokurori i Shtetit ka 
thënë se gjatë viteve të fundit, vëmendje i është kushtuar edhe 
zbatimit të procedurave alternative për zgjidhjen e rasteve, 
duke zbatuar një strategji të veçantë me ç’rast është arritur që 
të zvogëlohet edhe numri i lëndëve. 

Konferenca për Bashkëpunim Ndërkufitar kundër Krimit është 
organizuar nga Prokuroria e Shtetit të Malit të Zi dhe përkrahur 
nga ambasada e ShBA-së në Mal të Zi, në të cilën po marrin 
pjesë prokurorë nga Mali i Zi, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina 
si dhe ekspert ndërkombëtarë të fushës së drejtësisë.
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Komunikatë për media

Gjakovë, 13 mars 2019 -Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
njofton që me datë 12.03.2019, rreth orës 18:30, në fshatin 
Marmull të Komunës së Gjakovës, ka ndodhur një vrasje dhe 
një plagosje me armë zjarri.

I dyshuari A. Gj., nga i njëjti fshat ka privuar nga jeta T.B., i 
moshës 40 vjeç dhe ka plagosur një person tjetër A.N., 56 vjeçar.

Sipas deklaratës së të plagosurit, dyshohet se motivi është 
pronësor.

Policia pasi ka bastisur shtëpinë e të pandehurit, e ka arrestuar 
të njëjtin dhe i ka konfiskuar armën me të cilën i ka kryer veprat.

Nga ana e Njësisë së forenzikës së policisë rajonale është bërë 
ekzaminimi i vendit të ngjarjes dhe janë siguruar dëshmitë e 
nevojshme.

Trupi i pajetë i viktimës, me urdhër të Prokurorit është dërguar 
në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi, ndërsa personi i 
cili ka mbetur i plagosur është duke u trajtuar në Spitalin “Isa 
Grezda”, në Gjakovë, dhe është jashtë rrezikut për jetë.

Sot pritet që prokurori i rastit, në Gjykatën Themelore në 
Gjakovë, ndaj të pandehurit të paraqet kërkesën për caktimin e 
masës së paraburgimit.
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Ndalohet një person zyrtar për veprën penale “Përvetësimi në 
detyrë”

Ferizaj, 14 Mars 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për Krime të Rënda, njofton se sot ka ndaluar për 
48 orë të dyshuarin B.B.,- person zyrtar, për shkak të dyshimit të 
bazuar se ka kryer veprën penale “Përvetësimi në detyrë” nga 
neni 425 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës(KPRK). 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, njofton se ndaj të dyshuarit 
B.B., prokurori i rastit do të paraqesë kërkesën për caktimin e 
masës së paraburgimit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
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Ndalohet një person për veprën penale “Blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe analoge

Ferizaj, 14 Mars 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për Krime të Rënda, njofton se sot ka ndaluar 
për 48 orë të dyshuarin B.R., për shkak të dyshimit të bazuar 
se ka kryer veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe 
shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 
analoge”, nga neni 273 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK). 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, njofton se ndaj të dyshuarit 
B.R., prokurori i rastit do të paraqesë kërkesë për caktimin e 
masës së paraburgimit.
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Prokuroria ndalon një person për mashtrim

Gjilan, 14 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, sot 
rreth orës 11h, ka ndaluar të dyshuarin A.RR., në kohëzgjatje 
prej 48 orësh, për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale 
‘’Mashtrimi’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ekziston dyshimi i bazuar se, në vitin 2015 dhe 2016, në regjionin 
e Gjilanit dhe Kamenicës, i dyshuari A.RR., gjersa ishte i punësuar 
në organizatën ndërkombëtare UNHCR – zyra në Gjilan, me 
qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, në vazhdimësi 
ka tejkaluar kompetencat e tij zyrtare, në atë mënyrë që duke e 
shfrytëzuar detyrën e tij zyrtare, si punëtorë në këtë organizatë, 
ka kontaktuar me personat që kanë statusin ‘’Povratnika – të 
kthyerit’’, duke i siguruar se ka lidhje me organizatën dhe duke 
iu premtuar ndërtimin e shtëpive dhe ndarjen e makinave të 
ndryshme për bujqësi.

Në këtë mënyrë i dyshuari, duke e shfrytëzuar detyrën zyrtare, 
nga të dëmtuarit R.S., D.S., M.K., ZH.XH., S.S. dhe S.M., ka 
përfituar shumën prej 17,800 euro.
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Kryeprokurori Aleksandër Lumezi takoi ambasadorin e Zvicrës 
në Kosovë, Jean Hubert Lebet

Prishtinë, 14 mars 2019 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka pritur sot në takim Ambasadorin e Zvicrës në 
Kosovë, Jean Hubert Lebet dhe Drejtorin e Zyrës Zvicerane për 
Koordinim dhe Zhvillim, Patrick Etienne, të cilët i ka njoftuar me 
funksionimin dhe punën e Prokurorit të Shtetit si dhe të arriturat 
e këtij institucioni në avancimin dhe forcimin e sundimit të ligjit 
në Republikën e Kosovës. 

Gjatë këtij takimi, Kryeprokurori Lumezi ka potencuar 
se Prokurori i Shtetit mbetët i përkushtuar në luftimin e 
veprimtarive të ndryshme kriminale, me theks të veçantë në 
luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe veprave tjera 
të kundërligjshme. 

Kryeprokurori i Shtetit dhe Ambasadori i Zvicrës kanë diskutuar 
edhe për rritjen e bashkëpunimit ndër-institucional në mes 
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të institucioneve të drejtësisë kosovare me ato zvicerane, në 
veçanti me Institutin e Forenzikës së Zvicrës, në trajtimin e 
ekspertizave të ndryshme nga ana e këtij instituti. 

Rëndësi të veçantë në këtë takim iu kushtua edhe bashkëpunimit 
juridik ndërkombëtar, ku Kryeprokurori i Shtetit ashtu edhe 
Ambasadori i Zvicrës në Kosovë e vlerësuan lartë bashkëpunimin 
e deritanishëm, ndërsa theksuan nevojën e thëllimit të këtij 
bashkëpunimi edhe në të ardhmen ndërmjet Prokurorisë së 
Shtetit me atë të Zvicrës.

Po ashtu, Kryeprokurori Lumezi dhe ambasadori Lebet, 
diskutuan edhe për mundësinë e vazhdimit të projektit të SAEK-
ut në Kosovë. 

Në anën tjetër, Ambasadori Lebet e ka vlerësuar punën të 
cilën është duke e bërë Prokurori i Shtetit, si dhe ka ofruar 
mbështetjen e tij dhe të shtetit zviceran, për ta ndihmuar edhe 
me tutje sistemin prokurorial të Kosovës me qëllim të rritjes së 
efikasitetit të këtij sistemi.

Në fund të takimit, Kryeprokurori Aleksandër Lumezi, ka 
falënderuar Ambasadorin, Jean Hubert Lebet, dhe Drejtorin 
e Zyrës Zvicerane për Koordinim dhe Zhvillim, Patrick Etienne 
për ndihmën dhe mbështetjen e vazhdueshme dhënë sistemit 
prokurorial në Kosovë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim për personin që sulmoi fizikisht 
bashkëshorten e tij

Ferizaj, 14 Mars 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti i Përgjithshëm, njofton se sot ka paraqitur kërkesë 
për caktimin e masës së paraburgimit pranë Gjykatës Themelore 
në Ferizaj, kundër të pandehurit I.K., nga Ferizaj, për shkak të 
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dyshimit të bazuar se me datën 13.03.2019, i dyshuari I.K., për 
shkak të një mosmarrëveshje kishte sulmuar bashkëshorten e 
tij M.K., duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore, ku me këtë 
kishte për të kryer veprën penale “Lëndim i lehtë trupor” nga 
neni 188 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim për të pandehurin që tentoi t’i përvetësoi 
mbi 10 mijë euro kundërligjshëm

Pejë, 14 mars 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti 
i Përgjithshëm, ka kërkuar nga Gjykata Themelore e Pejës, 
caktimin e paraburgimit për të pandehurin F.S., me dyshimin se 
i njëjti kishte për të kryer veprën penale Detyrimi, i mbetur në 
tentativë nga neni 340, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Prokuroria Themelore e Pejës, ka marr aktvendim për fillimin 
e hetimeve ndaj të pandehurit F.S., në drejtim të veprës penal 
të lartcekur, për shkak se i pandehuri nga data 11 mars e gjerë 
me datën 13 mars 2019, përmes mesazheve telefonike dhe 
kanosjes serioze, kishte tentuar ta detyroj të dëmtuarin që t’ia 
siguroj shumën e të hollave në vlerë mbi 10 mijë eurove. 

Seanca dëgjimore për caktimin e kësaj mase pritet të mbahet 
para gjyqtarit të procedurës paraprake.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë kundër personit zyrtar për “Keqpërdorim të detyrës“

Ferizaj, 15 Mars 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
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të pandehurit T.S., për shkak të dyshimit të bazuar se pandehuri 
në muajin shtator të vitit 2017 dhe në muajin prill të vitit 2018 
në Shtime, në cilësinë e personit zyrtar , me qëllim të përfitimit 
të dobisë së kundërligjshme pasurore për vete ka shfrytëzuar 
detyrën e tij zyrtare duke i tejkaluar kompetencat zyrtare dhe 
duke i’a shkelur seriozisht të drejtat e personit tjetër, me ç’rast 
ka kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” nga neni 422 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës (KPRK). 

Prokurori i Shtetit me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas 
ligjit për veprën penale e cilat i vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkohet paraburgim për të pandehurin që sulmoj pylltarët 
me sharrë motorike

Pejë, 15 mars 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti 
i Përgjithshëm, ka kërkuar nga Gjykata Themelore e Pejës, 
caktimin e paraburgimit për të pandehurin S.B, me dyshimin se 
i njëjti kishte për të kryer veprën penale “Sulm ndaj personit 
zyrtar gjatë kryerjes se detyrës zyrtare”, nga neni 410, të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës. 

Prokuroria Themelore e Pejës, ka marr aktvendim për fillimin 
e hetimeve ndaj të pandehurit S.B., për shkak se i njëjti me 
datën 15 mars 2019, rreth orës 6:30 , në bjeshkët e komunës se 
Istogut, pasi ishte zënë në flagrancë nga dy pylltarë duke prerë 
drunjë , i pandehuri fillon ti sulmoj dy pylltarët me kaçavidë dhe 
sharrë motorike, derisa njëri nga pylltarët detyrohet të nxjerr 
armën zyrtare me qëllim të parandalimit të pasojës nga sulmi i 
të pandehurit. 

Seanca dëgjimore për caktimin e kësaj mase pritet të mbahet 
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para gjyqtarit të procedurës paraprake.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Sqarim ndaj deklaratave të deputetes Albulena Haxhiu, të 
bëra kundrejt Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi

Prishtinë, 19 mars 2019 - Duke e respektuar të drejtën e lirisë 
së shprehjes të secilit individ, përfshirë këtu edhe të deputetëve 
të Kuvendit të Kosovës, si një nga të drejtat më fondamentale të 
një shoqërie demokratike, kjo e drejtë duhet të shërbejë për ta 
thënë çdoherë të vërtetën, e assesi nuk duhet që të keqpërdoret 
për të dezinformuar opinionin.

Deklarimet e deputetes së Kuvendit të Kosovës, znj. Albulena 
Haxhiu, të dhëna gjatë ditës së djeshme më 18 mars 2019, 
në një konferencë për shtyp në lidhje me bartjen e pozitave 
të Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, duke thënë 
ndër të tjera se ”si bartës i institucioneve të drejtësisë nuk po e 
zbaton ligjin”, duke iu referuar ushtrimit të funksioneve publike 
të Kryeprokurorit të Shtetit, konsiderojmë se janë deklarata 
të paqëndrueshme, të pasakta dhe të njëjtat kanë për qëllim 
cenimin e integritetit të Kryeprokurorit të Shtetit.

Ia kujtomë deputetes së Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, 
por edhe publikut, opinionin juridik të Agjencisë Kundër 
Korrupsionit (AKK), të dhënë më 09.07.2018 në lidhje me 
kërkesën e Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, për 
ushtrimin e funksioneve publike, ku thuhet se; “Nuk ka konflikt 
interesi në ushtrimin e funksionit të Kryeprokurorit të Shtetit 
dhe funksioneve; Anëtar i Këshillit Prokurorial të Kosovës, 
Anëtar/ Kryesues i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë, 
Anëtar i Bordit Drejtues të Njësisë së Inteligjencës Financiare, 
Anëtar i Bordit të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, si 
dhe nuk ka konflikt interesi të qenurit Kryetar i Komisionit për 
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Provim të Jurisprudencës”.

Prandaj, Agjencia Kundër Korrupsionit ka konsideruar se të 
gjitha angazhimet shtesë të Kryeprokurorit të Shtetit, nuk 
janë në kundërshtim me Ligjin për Parandalimin e konfliktit të 
interesit. 

Ushtrimi i këtyre funksioneve nga ana e Kryeprokurorit të Shtetit 
është në harmoni me ligjet të cilat i kanë miratuar deputetët 
e Kuvendit të Kosovës, dhe nëse mendoni që Kryeprokurori i 
Shtetit nuk duhet t’i ushtrojë këto funksione, atëherë ju si 
deputet duhet t’i ndryshoni këto ligje. Si deputete e Kuvendit të 
Kosovës duhet të jeni shembull i mirë i respektimit të ligjeve dhe 
duhet t’i lexoni mirë vendimet e institucioneve dhe agjencive të 
tjera ligj-zbatuese, dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të lëshoheni 
në deklarata të tilla të cilat kanë për qëllim dëmtimin e imazhit 
të institucionit të Prokurorit të Shtetit. 

Prokurori i Shtetit është institucion kushtetues, unik dhe i 
ndërtuar mbi parime kushtetuese dhe ligjore si i pavarur 
dhe i paanshëm. Mbi këto parime kam punuar edhe unë si 
Kryeprokuror i Shtetit që nga momenti kur kam marrë detyrën. 
Andaj, të gjitha përpjekjet nga kushdo qoftë, përfshirë edhe 
ato politike për të bërë presion të çfarëdo lloji në punën e 
Prokurorit të Shtetit janë të pa pranueshme dhe ju garantoj se 
këto përpjekje do të dështojnë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Një muaj paraburgim ndaj të pandehurit që i shkaktoi lëndime 
trupore bashkëshortes së tij

Gjakovë, 19 mars 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
ka bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit, në Gjykatën 
Themelore në Gjakovë-Dega Malishevë, kundër të pandehurit 
T.I., me dyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale” lëndim i 
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lehtë trupor” nga neni 188 par.3 lidhur me parag.1. të KPRK-së.
( Dhunë në Familje).

Me datën 17 mars 2019, pikërisht në shtëpinë e tyre të përbashkët 
pas një fjalosje paraprake, i pandehuri T.I., i shkakton lëndime 
të lehta trupore bashkëshortes së tij Y.B., duke e goditur atë me 
grushte në fytyrë dhe shqelma në trup. 

Gjyqtari i procedurës paraprake i Gjykatës Themelore në 
Gjakovë-Dega në Malishevë, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë 
Themelore në Gjakovë, dhe i ka caktuar të dyshuarit masën e 
paraburgimit prej një muaji.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë për keqpërdorim të detyrës zyrtare

Gjakovë, 22 mars 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
dy të pandehurve, I.D., dhe B. Sh., për veprën penale “ 
Keqpërdorimi i pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar” nga neni 
422 paragrafi 1. lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës.

Sipas aktakuzës, dy të pandehurit I.D., dhe B. Sh., gjatë 
kryerjes së pozitës zyrtare në cilësinë e zyrtarëve policor, me 
datën 06.04.2018, në pikë kalimin kufitar në Qafë Prush, 
kanë keqpërdorur detyrën zyrtare, duke kaluar kompetencat 
e tyre, me qëllim që të sjellin dobi pasurore në mënyrë të 
kundërligjshme për vete dhe për të tjerët.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se të njëjtit 
kanë përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar më 
lartë.

Prokurori i Shtetit, me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka 
propozuar Gjykatës Themelore në Gjakovë, që të pandehurit të 
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shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit për veprën penale e 
cila iu vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj personit që dyshohet se e sulmoi 
fizikisht nënën e tij

Gjakovë, 22 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
ka paraqitur kërkesë në Gjykatën Themelore në Gjakovë, për 
caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit G.G., 
për shkak se i njëjti me dashje ka sulmuar fizikisht nënën e tij.

Rasti ka ndodhur me datë 20.03.2019, në Gjakovë, pikërisht në 
shtëpinë e tyre, ku pas një mosmarrëveshje me nënën e tij rreth 
disa te hollave të cilat i pandehuri i kishte kërkuar në shtëpi, i 
njëjti e sulmon fizikisht atë ,duke e shtyrë dhe rrëzuar në tokë, 
deri sa kanë ndërhyrë familjarët për ta ndalur.

Me këtë ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri G.G., ka kryer 
veprën penale “ Sulmi”, nga neni 187 paragrafi 3. Lidhur me 
paragr.1 të KPRK-së.

Prokurori i rastit ndaj të pandehurit, ka kërkuar masën e 
paraburgimit në afat prej 30 ditësh.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Studentët nga Universiteti ‘’Kadri Zeka’’, vizituan Prokurorinë 
Themelore në Gjilan

Gjilan, 22 mars 2019 – Në Prokurorinë Themelore në Gjilan, 
sot, një grup studentësh nga Fakulteti Juridik ‘’Kadri Zeka’’, kanë 
realizuar një vizitë studimore, të cilët kishin për qëllim njohjen 
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në mënyrë të drejtpërdrejtë me këtë institucion.

Qëllim kryesor i kësaj vizite, ishte edukimi dhe marrja e njohurive 
praktike dhe të drejtpërdrejta nga kjo prokurori, ku me këtë 
rast, studentëve mirëseardhjen ua shprehu Kryeprokurori i 
Prokurorisë Themelore në Gjilan, Jetish Maloku, si dhe prokurori 
i shtetit, Agron Uka, i cili edhe ligjëroi para tyre.

Kryeprokurori, fillimisht e vlerësoi vizitën e tyre dhe të njëjtit i 
njoftoi mbi rolin, organizimin, funksionimin dhe kompetencat e 
kësaj prokurorie.

Ndërkaq, prokurori Agron Uka, i njoftoi të pranishmit me 
procedurat sa i përket strategjisë së trajtimit të lëndëve, që nga 
pranimi i kallëzimeve penale, faza e hetimeve, e deri tek ngritja 
e aktakuzave, pushimi i hetimeve apo hudhja e kallëzimeve 
penale, si dhe përfaqësimi i rasteve penale në gjykata. 

Takimi vijoi si bashkëbisedim i lirë, me ç’rast kryeprokurori 
dhe prokurori i shtetit iu përgjigjën interesit të studentëve, të 
cilët u fokusuan mbi aspekte të ndryshme, si marrëdhëniet e 
prokurorisë me gjykatat dhe institucionet e tjera të drejtësisë, 
organizatat ndërkombëtare, ligjet që e rregullojnë sistemin 
prokurorial, mënyrën e kryerjes së rasteve, si dhe transparencën 
dhe llogaridhënien e këtij institucioni.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Brenda një jave, 13 persona të ndaluar

Gjilan, 25 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, brenda 
një jave ka ndaluar 13 persona të dyshuar, në kohëzgjatje prej 
48 orëve.

Departamenti i Përgjithshëm, ka ndaluar 5 persona, për shkak të 
dyshimit të veprave penale: ‘’Rrezikim i trafikut publik’’, ‘’Ushtrimi 
i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore apo farmaceutike’’, 
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‘’Pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare’’, si dhe 
‘’Zjarrëvënie’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Departamenti për Krime të Rënda, ka ndaluar 5 persona të 
dyshuar, për shkak të veprave penale: ‘’Mbajtja në pronësi, 
kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’ dhe ‘’Grabitje’’, 
të KPRK-së.

Ndërsa, nga Departamenti për të Mitur, janë ndaluar 3 persona 
të mitur, për shkak të dyshimit të veprave penale: ‘’Grabitje’’ 
dhe ‘’Lëndim i rëndë trupor’’, të KPRK-së.

Prokuroria, për të gjitha rastet brenda afateve ligjore, ka 
paraqitur kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit dhe të 
arrestit shtëpiak.

Gjithashtu, më 23 mars 2019, në Gjilan, një person i moshës 
74 vjeçare është gjetur pa shenja jete, në afërsi të një moteli, 
ku mënyra dhe rrethanat në të cilën është gjetur i ndjeri, 
konsiderohen si ‘’Vdekje e dyshimtë’’. Prokurori kujdestar, 
ka dhënë urdhër që trupi i pa jetë i të ndjerit, të dërgohet në 
Institutin e Mjekësisë Ligjore, për kryerjen e autopsisë, në 
mënyrë që të konstatohet shkaku i vdekjes.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokurorja Merita Bina – Rugova zgjidhet anëtare e KPK-së 
nga radhët e PSRK-së

Prishtinë, 25 mars 2019 - Në Prokurorinë e Speciale të Republikës 
së Kosovës (PSRK) është realizuar procesi i votimit për zgjedhjen 
e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) nga radhët e 
këtij institucioni prokurorial.

Në bazë të kompetencave ligjore, nga radhët e PSRK-së, nga 15 
prokurorë sa ka kjo prokurori, të drejtën për t’u kandiduar për 
anëtar të KPK-së e kanë shfrytëzuar prokurorët e shtetit: Drita 
Hajdari, Merita Bina – Rugova, Naim Abazi dhe Valdet Gashi.

Në këtë proces zgjedhor kanë marrë pjesë të gjithë prokurorët 
e kësaj prokurorie dhe pas procesit të votimit të rundit të parë 
dhe numërimit të votave, rezultoi që asnjëri kandidat nuk mori 
votat e mjaftueshme për t’u zgjedhur anëtar i KPK-së.

Procesi i votimit u përsërit, duke u mbështetur në rregulloren 
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për zgjedhjen e anëtarëve të KPK-së, me ç’rast të drejtën për 
t’u kandiduar e fituan Merita Bina – Rugova dhe Naim Abazi, të 
cilët në rundin e parë morën më së shumti vota - nga 5 secili.

Pas procesit të votimit të rundit të dytë dhe numërimit të 
votave, prokurorja Merita Bina – Rugova u zgjodh anëtare e 
Këshillit Prokurorial nga radhët e PSRK-së me 8 vota për, ndërsa 
kundërkandidati i saj, prokurori Naim Abazi, mori 7 vota.

Procesi zgjedhor në PSRK është zhvilluar pas dorëheqjes së 
anëtarit të KPK-së nga radhët e kësaj prokurorie, prokurorit 
Blerim Isufaj.

Zgjedhjet e mbajtura sot në PSRK janë monitoruar nga Ambasada 
Amerikane në Kosovë dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë për 
keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar

Prizren, 25 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
B.K., në cilësinë e personit zyrtar si Inspektor i Ndërtimtarisë, 
për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, i akuzuari në cilësinë e personit zyrtar duke 
shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar të inspektorit të 
ndërtimtarisë, nuk i përmbush detyrat zyrtare, dhe, me qëllim 
që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër 
apo që t’i shkaktoj dëm personit tjetër, në atë mënyrë që 
përkundër njoftimit të fundit nr.17-354-49/6 të lëshuar me 
datë 20.10.2014 adresuar investitorit Xh.B., pronar i kompleksit 
hotelier - shtëpizave nga konstruksioni i drurit që gjenden në 
anën e djathtë të rrugës Prizren – Nashec, afër autostradës, i 
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bazuar në Konkluzionin mbi lejimin e ekzekutimit të dhunshëm 
nr. 17-354-49-4, që ka lëshuar me datë 02.05.2014 nuk e ka bërë 
ekzekutimin me datë 24.10.2014 edhe pse ka qenë i detyruar.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri 
ka kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” nga neni 422 paragraf 1 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës (KPRK).

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

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë ndaj të pandehurit që vuri në qarkullim barëra me 
afat të skaduar

Gjilan, 25 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë ndaj të 
pandehurit B.K., pasi që vuri në qarkullim barëra të dëmshme 
mjekësore.

Sipas aktakuzës, i pandehuri, më 22 shkurt 2019, në barnatoren 
‘’Greta Pharm’’, në komunën e Kamenicës, ka shpërndarë 
produkte të dëmshme mjekësore, në atë mënyrë që gjatë 
kontrollimit nga Inspektorati Farmaceutik i Ministrisë së 
Shëndetësisë, u konstatua se i pandehuri ka vënë në qarkullim 
një sasi të konsiderueshme të barërave pas datës së skadimit 
dhe pa banderolla, të cilat janë të dëmshme për shëndet.

Gjithashtu, i pandehuri, në mënyrë të kundërligjshme ka 
ushtruar veprimtarinë farmaceutike, ashtu që pa kualifikim 
adekuat profesional, ka ofruar shërbime farmaceutike, edhe 
përkundër faktit që me profesion ishte ekonomist.

Me këto veprime, i pandehuri ka kryer veprat penale: ‘’Prodhimi 
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dhe shpërndarja e produkteve të dëmshme mjekësore’’ nga neni 
266 paragrafi 2 dhe ‘’Ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë 
mjekësore apo farmaceutike’’ nga neni 262 paragrafi 1 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës.

I pandehuri B.K., ka qenë nën masën e arrestit shtëpiak që nga 
data 22 shkurt 2019, deri më 13 mars 2019.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj të dyshuarit për ‘’Zjarrvënie’’

Gjilan, 25 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti i Përgjithshëm, dje rreth orës 13h, ka ndaluar të 
dyshuarin A.M., në kohëzgjatje prej 48 orësh.

Ekziston dyshimi i bazuar se, i dyshuari A.M., më 17 mars 2019, 
në fshatin Sllakovc i Epërm, komuna Gjilan, me qëllim ia kishte 
vënë zjarrin shtëpisë së të dëmtuarit Z.M., i cili gjendej në 
Gjermani, por kishte lejuar që në shtëpinë e tij, i dëmtuari I.M., 
të vendoste ushqimin e bagëtisë, me ç’rast i dyshuari e ndezë 
ushqimin e bagëtisë dhe nga zjarri i shkaktuar digjet edhe 
shtëpia, ku të dëmtuarit Z.M., i shkakton dëm material në vlerë 
prej 14,000 euro, ndërsa të dëmtuarit I.M., dëm në vlerë prej 
800 euro.

I dyshuari këto veprime i kishte ndërmarrë, për shkak të 
raporteve jo të mira me të dëmtuarin I.M., ku në këtë mënyrë 
dyshohet se ka kryer veprën penale ‘’Zjarrvënia’’ nga neni 334 
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Prokurori i rastit, sot, 
ndaj të dyshuarit ka paraqitur kërkesën për caktimin e masës së 
paraburgimit, në afat prej 30 ditësh.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kryeprokurori Lumezi: Ekspertët e rinj të Forenzikës Financiare 
do të kontribuojnë në luftimin e krimeve ekonomike

Prishtinë, 26 mars 2019 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çertifikatave 
për tridhjetenëntë (39) Ekspertët e Licencuar të Forenzikës 
Financiare, me ç’rast ka vlerësuar se të gjithë ekspertët e rinj, 
të cilët janë edhe zyrtarë të institucioneve ligjzbatuese do të 
kontribuojnë në mënyrë efikase në luftën kundër krimeve 
ekonomike dhe financiare, si dhe do të ndikojnë në forcimin e 
sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës. 

Gjatë fjalës së tij, Kryeprokurori i Shtetit ka potencuar se zyrtarët 
e çertifikuar si Ekspert të Forenzikës Financiare do të kenë një 
rol shumë të rëndësishëm në hetimin dhe ndjekjen e veprave 
penale ku kërkohen ekspertizat financiare. 

 “Lufta kundër krimeve financiare është element shumë i 
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rëndësishëm drejt rrugës për integrimin e shtetit tonë në 
Bashkimin Evropian dhe është një kusht thelbësor për të 
plotësuar kriteret dhe standardet evropiane. Kjo rrugë kërkon 
që të hetohen edhe ndëshkohen të gjithë ata zyrtarë që 
shkelin ligjin pavarësisht rolit dhe fuqisë së tyre në shoqëri. 
Prandaj, çertifikimi i këtyre zyrtarëve do të ketë një rol shumë 
të rëndësishëm në hetimin dhe ndjekjen me të suksesshme të 
veprave ku kërkohen ekspertizat financiare dhe shkathtësitë 
profesionale, për shkak të vet kompleksitetit të paraqitjes së 
këtyre formave të krimit”, ka deklaruar Kryeprokurori i Shtetit.

Kryeprokurori Lumezi ka thënë se iniciativa për të mbajtur 
trajnime dhe për t’i çertifikuar zyrtarët e institucioneve 
ligjzbatuese duhet kuptuar si kërkesë e kohës për t’i hetuar 
të gjitha keqpërdorimet financiare, me ç’rast ka falënderuar 
UNDP-në, Zyrën Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), 
Agjencinë Daneze për Zhvillim Ndërkombëtar (DANIDA), bartësit 
e projektit SAEK II dhe Shoqatën e Kontabilistëve të Çertifikuar 
dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK), për ngritjen e kapaciteteve 
të Prokurorëve të Shtetit në fushën e Forenzikës Financiare, 
përkatësisht në zhvillimin e kapaciteteve dhe ekspertizës në 
hetimet financiare si dhe në luftimin e korrupsionit dhe krimeve 
tjera ekonomike. 

Sipas Kryeprokurorit të Shtetit, luftën kundër korrupsionit, 
krimeve ekonomik dhe financiare nuk duhet parë dhe kuptuar 
thjeshtë si përgjegjësi të një institucioni, ku dhe ka kërkuar 
bashkëpunim ndërmjet të gjithë zyrtarëve të çertifikuar në 
rritjen e efikasitetit në luftimin e këtyre dukurive. 

“Suksesi kundër këtyre dukurive varet nga bashkëpunimi 
i ndërsjellët në radhë të parë midis institucioneve që ju 
përfaqësoni. Andaj, është e domosdoshme që të forcohet 
koordinimi dhe bashkëpunimi ndër-institucional për të pasur 
sukses me të madh. Bashkëpunimi dhe hetimet e përbashkët 
financiare do të ndikojnë edhe në identifikimin e pasurisë së 
fituar në mënyrë të kundërligjshme si dhe në konfiskimin e 
kësaj pasurie”, ka thënë në fund Kryeprokurori i Shtetit. 
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Në mesin e zyrtarëve të çertifikuar si Ekspertët të Licencuar të 
Forenzikës Financiare, janë edhe prokurorët Naim Abazi, Fikrije 
Krasniqi – Fejzullahu dhe Habibe Salihu nga Prokuroria Speciale 
e Kosovës. Po ashtu, në këtë ceremoni janë certifikuar edhe 
zyrtarë nga Policia e Kosovës, Dogana e Kosovës, Administrata 
Tatimore e Kosovës, Agjencia Kundër Korrupsionit dhe Njësiti i 
Inteligjencës Financiare.



176

BULETINI 
INFORMATIV

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
JANAR – MARS 2019

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Kryeprokurori Lumezi ka marrë pjesë në “Konferencën mbi 
parandalimin dhe luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë”

Prishtinë, 27 mars 2019 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, së bashku me Kryesuesin e Këshillit Prokurorial të 
Kosovës, Bahri Hyseni, kanë marrë pjesë në “Konferencën mbi 
parandalimin dhe luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë”, të 
organizuar nga misioni i OSBE-së në Kosovë dhe Transparency 
International. 

Në sesionet e punës, pjesëmarrësit e kësaj konference 
patën mundësi të dëgjojnë ekspertetët nga Transparency 
International për përkufizimet e korrupsionit të nivelit të 
lartë në kornizën ligjore ndërkombëtare, për rolin e shteteve 
individuale në luftimin e kësaj dukurie, përkufizimin e viktimave 
të korrupsionit si dhe ngrirjen e aseteve të fituar me anë të 
veprave të kundërligjshme. 
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Gjatë kësaj konference Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, foli për punën dhe veprimet e ndërmarra nga institucioni 
i Prokurorit të Shtetit në hetimin dhe luftimin e veprave penale 
që ndërlidhën me korrupsionin, përkatësisht me korrupsionin 
e nivelit të lartë si dhe për zbatimin e legjislacionit aktual dhe 
nevojën e forcimit të tij në luftën kundër korrupsionit të nivelit 
të lartë. 

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë për 
keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar

Prizren, 27 mars 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
të pandehurit N.M., në cilësinë e personit zyrtar si Inspektor 
i Ndërtimtarisë në Inspektoratin e Ndërtimtarisë të Drejtorisë 
së Inspektorateve të Komunës së Prizrenit, për veprën penale 
“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, i pandehuri N.M., si person zyrtar duke 
shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar të inspektorit të 
ndërtimtarisë, nuk i përmbush detyrat zyrtare me qëllim 
që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër 
apo që t’i shkaktoj dëm personit tjetër, në atë mënyrë që në 
vazhdimësi vetëm formalisht si në aktvendimin e Inspektoratit 
të Ndërtimtarisë të Drejtorisë së Inspektorateve të Komunës së 
Prizrenit, me nr. 17-354-122 të dt. 22.10.2013, e pastaj si në 
procesverbalin me nr. serik 0002763 i datës 24.10.2013, me të 
cilat urdhëron ndërprerjen e punimeve pa leje ndërtimi, e pastaj 
me procesverbalin me numër serik 0004270 i datës 05.11.2013, 
me te cilin urdhëron pajisjen me leje ndërtimi të Objektit - 
Sallonit të dasmave afër pompës së benzinës “Arbëria” në 
hyrje të autostradës Veri në Prizren, pronë e investitorit Sh.B., 
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si në procesverbalin me numër 0008434 te dt.09.07.2015, me 
të cilin urdhëron ndërprerjen e punimeve pa leje ndërtimi në 
kompleksin e ndërtimeve ’’Barut-hane’’, në Prizren, pronë e 
investitorit T.K., si në aktvendimin me nr. 17-354-29, të dt. 
11.04.2017 me të cilën urdhëron ndërprerjen e punimeve 
ndërtimore pa leje në objektin hotelier për dasma ’’Crystal 
Palace’’, në hyrje të autostradës Veri, afër fshatit Landovicë, 
pronë e investitorit Z.K. dhe si në aktvendimin, nr. 17-354-38 
të dt.11.05.2017, me të cilin urdhëron ndërprerjen e punimeve 
pa leje ndërtimi në Objektin-Depon për prodhimin e peletit 
afër rrethit të autostradës, në Lagjen ‘’Arbanë’’ të Prizrenit, 
pronë e investitorit A.Sh., nuk merr masa pasuese në frymën 
e këtyre akteve gjegjësisht Aktvendime për rrënime vullnetare 
dhe përfundimisht Konkluzione për rrënime të detyrueshme të 
objekteve të ndërtuara pa leje, ku njëherit i shkaktohet dëm 
material edhe Komunës së Prizrenit. 

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri 
ka kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” nga neni 422 paragraf 1 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës (KPRK).

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

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT

JANAR – MARS 2019

Aktakuzë ndaj tre personave për dy vepra të ndryshme penale

Gjakovë, 28 mars 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
tre personave , për dy vepra të ndryshme penale nga Kodi Penal 
i Republikës së Kosovës.

Me datën 14.12.2018, të akuzuarit B.I., E.M., dhe I.A., në 
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bashkëveprim, pa autorizim importojnë substanca psikotrope 
ose analoge, ku me automjet kanë shkuar ne vendin e quajtur 
Suk, fshati Manz-Durrës, tek shtëpia e njërit nga të pandehurit, 
duke e marrë një qese najlon ngjyrë të bardhë me të cilën kishte 
narkotik të llojit marihuanë, rreth 539 gr, me qëllim të trafikimit 
në Republikën e Kosovës.

Kështu të njëjtit, në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale 
“ blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 
narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”, nga neni 
273 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Me datën 15.12.2018, të pandehurit B.I., dhe I.A., në territorin 
e Republikës së Kosovës, në vijën kufitare në Republikën 
e Shqipërisë, pikërisht në Qafë Prushe, duke anashkaluar 
vendkalimin e autorizuar kufitare, në mënyrë ilegale përmes 
rrugëve malore kanë hyrë në territorin e Republikës së Kosovës, 
ku të njëjtit pasi janë hasur nga policia janë arrestuar. 

Me këtë kanë kryer veprën penale “Kalimi i paautorizuar i 
vendkalimeve kufitare”, nga neni 146 paragrafi 1 të KPRK-së.

Prokurori i rastit i ka propozuar Gjykatës Themelore në Gjakovë, 
që të pandehurit të dënohen sipas ligjit për veprat penale që iu 
vihen në barrë.
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