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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.
Ju faleminderit!
Aleksandër Lumezi
Kryeprokuror i Shtetit
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Aktakuzë për përgatitjen e veprave terroriste ose veprave penale 
kundër rendit kushtetues dhe sigurisë, “Mashtrimi” dhe “Mbajtja 

në pronësi, kontroll të armëve”

Prishtinë, 02 tetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë pran Gjykatës Themelore në Prishtinë 
–Departamenti Speciale, kundër të pandehurit S.A., për shkak të 
veprës penale, “Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale 
kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, 
nga neni 144 paragrafi 3 të KPRK-së, veprën penale “Mashtrimi”, si 
dhe për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve.

I pandehuri S.A., më 12.07.2018, nga posta e Serbisë, në pjesën veriore 
të Mitrovicës i ka dërguar një pako të dëmtuarit, R.R., në të cilën pako 
gjendej një pistoletë e tipit “CZ Vzor 50” e kalibrit 7.65 mm, prodhim 
çekosllovak, pa numër serik, me një karikator, me gjashtë fishekë, 11 
pako ampula të llojit tramadol, 5 pako me ampula të llojit trodon, 18 
pako me tabletë bensedin dhe një pamfletë e formatit A4., me logo 
të Serbisë, me titull “Vrhovna Komanda Oslobodilaqke Vojske Kosova 
i Metohije”, përmbajtje e së cilës bënte thirrje për të dëmtuarin 
dhe qytetarët tjerë serb si, M.R., B.P., S.P., M.N., M.P. dhe D.P., që të 
bartnin armë nga depot e ndryshme të Mitrovicës, me qëllim që të 
ndërmerren sulme dhe të përdorej dhunë fizike ndaj qytetarëve serb 
në mënyrë që para bashkësisë ndërkombëtare ti fajësojnë shqiptarët.

Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprën penale “Përgatitja e 
veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe 
sigurisë së Republikës së Kosovës’’, nga neni 144 paragrafi 3 të KPRK-
së.

Prokuroria njofton se i pandehuri S.A., që nga viti 2017 në vazhdimësi, 
ka mashtruar shumë qytetarë, në atë mënyrë që përmes paraqitjes së 
fakteve të rreme me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 
pasurore, ka shfrytëzuar situatën e disa qytetarëve serb duke u 
prezantuar si zyrtar i lartë i Ministrisë së Shëndetësisë në Serbi, dhe si 
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përfaqësues i organizatës për të sëmurët me diabet, dhe se në emër 
të punësimit të tyre paraprakisht u ka marrë shuma të ndryshme 
parash. Të dëmtuarit R.R., në shumën prej 7000 euro, të dëmtuarit 
S.R., në shumën prej 2000 euro, si dhe të dëmtuarit M.R., në shumën 
prej 5000 euro, si dhe shumë të tjerëve u kishte kërkuar para për 
punësimin e tyre por për shkak të shumave të larta nuk kanë pasur 
mundësi të ia japin.

Me këto veprime i pandehuri S.A., ka kryer veprën penale “Mashtrimi” 
nga neni 335 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

Po ashtu, i pandehuri S.A., më 12.07.2018, ka mbajtur në pronësi, 
kontroll dhe posedim armë në mënyrë të paautorizuar, në mënyrë 
që pistoletën e tipit “CZ Vzor 50”, të kalibrit 7.65 mm, prodhim 
çekosllovak, pa numër serik, me një karikator, e ka dërguar përmes 
postës së Serbisë, në pjesën veriore të Mitrovicës, e ka futur në një 
pako dhe e ka dërguar në emër të Radomir Repanoviq në fshatin 
Osojan, ashtu që i njëjti armën e pranuar e ka lajmëruar në polici, 
armë e cila edhe është konfiskuar. Me këto veprime i pandehuri ka 
kryer veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Prokuroria në Gjilan ndalon dy persona të dyshuar për veprën 
penale ‘’Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve’’

Gjilan, 02 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ndaluar dy (2) persona të dyshuar në 
kohëzgjatje prej 48 orësh, me dyshimin se kanë kryer veprën penale 
‘’Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve’’, nga neni 210 të Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës.

Ekziston dyshimi i bazuar se, të dyshuarit Z.D. dhe V.B., që nga data 26 
shtator 2019, në vazhdimësi kanë ushtruar presion dhe kanë kanosur 
të dëmtuarit O.K., S.K. dhe J.K., që në zgjedhjet e parakohshme 
parlamentare të 6 tetorit 2019, të përkrahin dhe të votojnë Listën 
Serbe.
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Të dyshuarit, fillimisht më 26 shtator 2019, kanë ushtruar presion tek 
i dëmtuari O.K., duke e futur në veturë kinse për t’a kontrolluar, pastaj 
e kanë kanosur përmes telefonit, në mënyrë që i njëjti t’iu bindej 
udhëzimeve të tyre.

Ndërsa, më 27 shtator 2019, të dyshuarit e lartshënuar, kanë vazhduar 
presionin ndaj të dëmtuarit S.K., në atë mënyrë që e fusin në veturën 
e tyre, kinse për të biseduar pavarësisht vullnetit të tij, deri atëherë 
kur i dëmtuari e shfrytëzon momentin kur vetura nuk ishte në lëvizje 
dhe largohet nga vendi i ngjarjes.

Në vazhdën e presionit të vazhdueshëm të partisë Lista Serbe 
ndaj anëtarëve të partisë SLS, dyshohet që për shkaqe politike, të 
dëmtuarës J.K., iu është ndërprerë marrëdhënia e punës nga Shtëpia 
e Shëndetit në fshatin Pasjan dhe vendimi të njëjtës iu është dorëzuar 
më 30 shtator 2019.

Prokuroria Themelore në Gjilan, për këtë rast, përpos deklaratave të 
të dëmtuarve – dëshmitarëve, posedon edhe prova tjera materiale 
(incizime telefonike, sms) dhe brenda afatit ligjor do të vendosë 
mbi masën e sigurisë së të pandehurve, me qëllim të zbatimit të 
suksesshëm të procedurës penale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë, 3 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, njofton 
opinion se, pas deklaratave publike të biznesmenit, R.K., i cili është 
duke kërkuar votën nga të punësuarit në kompaninë e tij, me qëllim 
të favorizimit dhe votimit për njërën nga partitë politike të Kosovës, 
ka ndërmarrë veprime përkatëse hetimore, duke e iniciuar si rast 
paraprak penal, lidhur me veprën penale “Cenimi i përcaktimit të lirë 
të votuesve” nga neni 210 të KPK-së.

Po ashtu, kjo prokurori ka iniciuar edhe një rast tjetër për hetim, në 
bazë të qarkullimit të një video-incizimi, ku vërehet një person, i cili 
dyshohet se përmes një pakoje të shoqatës humanitare “Nëna dhe 
fëmijë të lumtur”, është duke zhvilluar aktivitet politik në lidhje me 
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Zgjedhjet Parlamentare.

Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka autorizuar Policinë e Kosovës, 
në ndërmarrjen e veprimeve përkatëse hetimore, me qëllim të 
sqarimit dhe identifikimit të personave të implikuar në këto raste.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Prokurori i Shtetit në mbrojtje të votës

Prishtinë, 6 tetor 2019 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se jemi 
duke përcjellur me vëmendje procesin zgjedhor i cili është duke u 
mbajtur sot për Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Që nga ora shtatë e mëngjesit e ditës së sotme, janë të angazhuar 
rreth 100 prokurorë dhe staf mbështetës, të cilët do të përcjellin 
për së afërmi mbarëvajtjen e procesit zgjedhor dhe janë në gjendje 
gatishmërie që të reagojnë në çdo rast ku ka pengim të procesit të 
votimit.

Prokurori i Shtetit, me qëllim të parandalimit të çdo parregullsie që 
lidhet me të drejtën e votës, fton qytetarët, mediat dhe shoqërinë 
civile, të bashkëpunojnë dhe raportojnë te Policia dhe Prokuroria të 
gjitha pretendimet për keqpërdorim të votës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Ndalohen dy persona zyrtar për keqpërdorim të detyrës zyrtare 
gjatë zgjedhjeve

Prishtinë, 6 tetor 2019 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se në 
Mitrovicën e veriut, me urdhër të prokurorit, janë ndaluar dy persona 
të dyshuar se kanë kryer veprën penale “Keqpërdorim i detyrës 
zyrtare gjatë zgjedhjeve” nga neni 211 të KPRK-së.

Koordinatorja Nacionale për zgjedhje, Laura Pula, në koordinim me 
kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore të Mitrovicës, Shyqyri Syla, 
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pas marrjes së informacioneve se është lejuar votimi në kundërshtim 
me rregullat e KQZ-së, nga ana e dy komisionerëve, (kryesuesi 
i vendvotimit dhe zyrtari për identifikim në qendrën e votimit 
3805B/12D, në shkollën “Sveti Sava”, në Mitrovicën e veriut), janë 
ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme duke ndaluar të dyshuarit 
dhe duke kryer verifikimet procedurale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019
Njoftim nga Prokurori i Shtetit

Prishtinë, 6 tetor 2019 - Prokurori i Shtetit është në përcjellje të 
të gjithë procesit zgjedhor. Deri më tani kemi pranuar informata 
të shumta por, pas verifikimit të të gjitha këtyre informatave, kemi 
ardhur në përfundim se kemi vetëm një rast në Mitrovicën e veriut, 
për të cilën prokuroria ka lëshuar vendim ndalimi për 48 orë.

Shfrytëzojmë rastin ta informojmë opinionin publik se, të gjithë 
personat që fotografojnë votën do të ndalohen me qëllim të verifikimit 
nëse kemi të bëjmë me veprën penale

“Cenimi i fshehtësisë së votimit”.

Andaj, për çdo informacion tjetër që i pranojmë nga mediat dhe 
institucionet tjera, jemi duke i verifikuar dhe deri më tani nuk ka 
indice për ndonjë vepër penale eventuale lidhur me zgjedhjet.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Ndalohen 20 persona lidhur me procesin zgjedhor

Prishtinë, 6 tetor 2019 - Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, Laura 
Pula, njofton opinionin se gjatë procesit zgjedhor që është duke 
u zhvilluar sot, deri më tani janë raportuar disa raste të ndryshme 
por, pas verifikimit të të gjitha këtyre informatave nga prokurorët 
në teren, janë vërtetuar 16 raste me 20 persona të cilët lidhen me 
procesin zgjedhor.
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Në rajonin e Prizrenit janë pesë raste me pesë persona, ku të gjithë 
janë të ndaluar për veprën penale “Cenim i fshehtësisë së votimit” 
nga neni 215.

Në rajonin e Pejës kemi një rast me dy persona të ndaluar për veprën 
penale “Keqpërdorim i të drejtës së votimit” nga neni 213.

Në rajonin e Gjakovës i kemi gjashtë raste kundër gjashtë personave, 
pesë persona janë të ndaluar dhe një person në kërkim, për veprat 
penale “Pengimi i procesit të votimit” nga neni 214, “Cenim i 
fshehtësisë së votimit” nga neni 215, dhe për veprën “Asgjësimi i 
dokumenteve të votimit” nga neni 217.

Në rajonin e Gjilanit kemi një rast me një person të ndaluar për veprën 
penale “Parandalim i ushtrimit të së drejtës për të votuar” nga neni 
209.

Në rajonin e Mitrovicës i kemi dy raste me pesë persona të ndaluar, 
prej të cilëve dy për veprën penale “Keqpërdorim i detyrës zyrtare 
gjatë zgjedhjeve” nga neni 211, si dhe tre për veprën penale “Pengimi 
i procesit të votimit” nga neni 214.

Në rajonin e Ferizajt është një rast me një person të ndaluar për 
veprën penale “Pengimi i procesit të votimit” nga neni 214.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Kërkesë për caktimin e paraburgimit për dy të ndaluarit për 
Ushtrim ndikimi

Mitrovicë, 8 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Mitrovicë, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata Themelore 
në Mitrovicë, caktimin e paraburgimit për dy të ndaluarit, S.T nga 
Vushtrria, i dyshuar për veprën penale “Ushtrim i ndikimit“ nga neni 
424 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës(KRPK), dhe 
Sh.K, nga Vushtrria, i dyshuar për veprën penale “Ushtrim i ndikimit“ 
nga neni 424 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KRPK).

Mitrovicë, 08 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Mitrovicë, 
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Departamenti i Krimeve të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata Themelore 
në Mitrovicë, caktimin e paraburgimit për dy të ndaluarit, S.T nga 
Vushtrria, i dyshuar për veprën penale “Ushtrim i ndikimit“ nga neni 
424 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KRPK), dhe 
Sh.K, nga Vushtrria, i dyshuar për veprën penale “Ushtrim i ndikimit“ 
nga neni 424 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KRPK).

Ndalimi i dy të dyshuarve ka ardhur pas një video-incizimi të publikuar 
nëpër media, e në të cilat incizime pretendohet se dëgjohet S.T, i cili 
është vëllau i kryetarit të Komunës së Vushtrrisë Xh.T,.

Me tu publikuar video-incizimi, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
në Mitrovicë - Shyqyri Syla, ka urdhëruar Njësinë Rajonale për Hetimin 
e Krimit Ekonomik dhe Korrupsionit në Mitrovicën e Jugut, që të nisë 
hetime përkitazi me publikimin e këtij video-incizimi, ku pas hetimeve 
janë ndaluar dy të dyshuarit S.T dhe Sh.K, dhe për momentin gjenden 
në ndalim 48 orësh.

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
TETOR – DHJETOR 2019

Një muaj paraburgim dy të ndaluarve për Ushtrim ndikimi

Mitrovicë, 9 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Mitrovicë, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata Themelore 
në Mitrovicë, caktimin e paraburgimit për dy të ndaluarit, S.T nga 
Vushtrria, i dyshuar për veprën penale “Ushtrim i ndikimit“ nga neni 
424 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), dhe 
Sh.K, nga Vushtrria, i dyshuar për veprën penale “Ushtrim i ndikimit“ 
nga neni 424 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK).

Ndalimi i dy të dyshuarve ka ardhur pas një video-incizimi të publikuar 
nëpër media, e në të cilat incizime pretendohet se dëgjohet S.T, i cili 
është vëllau i kryetarit të Komunës së Vushtrrisë Xh.T,.
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Me tu publikuar video-incizimi, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
në Mitrovicë - Shyqyri Syla, ka urdhëruar Njësinë Rajonale për Hetimin 
e Krimit Ekonomik dhe Korrupsionit në Mitrovicën e Jugut, që të nisë 
hetime përkitazi me publikimin e këtij video-incizimi, ku pas hetimeve 
janë ndaluar dy të dyshuarit S.T dhe Sh.K.

Gjyqtari i procedurës paraprake i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, 
në seancën e mbajtur ditën e djeshme me datë 08 tetor ka aprovuar 
kërkesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, dhe i ka caktuar dy 
të dyshuarve masën e paraburgimit prej një (1) muaji.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë, 11 tetor 2019 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin se 
gjatë procesit zgjedhor për Kuvendin e Kosovës, që është mbajtur më 
6 tetor 2019, prokurorët kanë qenë të angazhuar në parandalimin 
e cenimit të drejtës së votës dhe ndjekjen penale ndaj kryesve të 
veprave penale kundër të drejtës së votimit.

Rastet e paraqitura tek Prokurori i Shtetit dhe ato të filluara me 
iniciativën e tij, në bazë të informatave të marra nga mediat dhe 
shoqëria civile, janë trajtuar me përparësi nga prokurorët.

Deri në ditën e sotme Prokurorit të Shtetit i janë paraqitur tridhjetë 
e pesë (35) informata për dyzet e një (41) persona nën dyshimin se 
kanë kryer veprat penale që lidhen me procesin zgjedhor, prej të 
cilëve shtatë (7) komisionerë, dhe tridhjetë e katër (34) qytetarë. Për 
më tej, nga numri i përgjithshëm i këtyre 41 personave, njëzet e pesë 
(25) prej tyre janë ndaluar (për 48 orë), për dy (2) prej tyre gjykata 
ka shqiptuar masën e paraburgimit, ndërsa ndaj një (1) të dyshuari, 
gjykata ka shqiptuar masën e arrestit shtëpiak.

Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka trajtuar gjashtë (6) raste ndaj 
gjashtë (6) personave, me dyshimin se kanë kryer vepër penale, si në 
vijim:

- Një (1) person në komunën e Graçanicës, i dyshuar për kryerjen e 
veprës penale “Prezantim i rremë si person zyrtar” nga neni 409 të 
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KPK-së. Rasti është duke u hetuar në procedurë të rregullt;

- Një (1) rast me dyshimin e kryerjes së veprës penale “Dhënia ose 
marrja e ryshfetit në lidhje me votimin”, nga neni 212 të KPK-së.

- Një (1) person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Cenimi i 
përcaktimit të lirë të votuesve”, nga neni 210 të KPK-së. Rasti është 
duke u hetuar në procedurë të rregullt;

- Një (1) person në komunën e Prishtinës i dyshuar për kryerjen e 
veprës penale “Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin”, 
nga neni 212 të KPK-së. Rasti është duke u hetuar në procedurë të 
rregullt;

- Një (1) rast me dyshim për kryerjen e veprës penale “Pengimi i 
procesit të votimit”, nga neni 214 të KPK-së. Rasti është duke u hetuar 
në procedurë të rregullt;

- Një (1) person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Dhënia ose 
marrja e ryshfetit në lidhje me votimin”, nga neni 212 të KPK-së. Rasti 
është duke u hetuar në procedurë të rregullt;

Prokuroria Themelore në Prizren, ka trajtuar dhjetë (10) raste ndaj 
njëmbëdhjetë (11) personave, me dyshimin se kanë kryer vepër 
penale, si në vijim:

- Katër (4) persona në komunën e Prizrenit të dyshuar për kryerjen e 
veprës penale “Cenimi i fshehtësisë së votimit” nga neni 215 të KPK-
së.

- Një (1) person në komunën e Mamushë-s, i dyshuar për kryerjen e 
veprës penale Cenimi i fshehtësisë së votimit” nga neni 215 të KPK-së.

- Dy (2) persona në komunën e Prizrenit, të dyshuar për kryerjen e 
veprës penale “Cenimi i fshehtësisë së votimit” nga neni 215 të KPK-
së.

- Një (1) person në komunën e Suharekës, i dyshuar për kryerjen e 
veprës penale “Cenimi i fshehtësisë së votimit” nga neni 215 të KPK-
së.

Personat të cilët ishin ndaluar për 48 orë lidhur me fotografimin e 
votës, janë lëshuar në procedurë të rregullt hetimore për t’u vërtetuar 
elementet e veprës penale nga neni 215 të KPK.
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- Dy (2) persona në komunën e Suharekë-s, të dyshuar për kryerjen 
e veprës penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit”, nga neni 217. 
Rasti është duke u hetuar në procedurë të rregullt;

- Një (1) person në komunën e Suharekës, i dyshuar për kryerjen e 
veprës penale “Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin”, 
nga neni 212 të KPK-së. Rasti është duke u hetuar në procedurë të 
rregullt;

Prokuroria Themelore në Pejë, ka trajtuar dy (2) raste ndaj tre (3) 
personave, me dyshimin se kanë kryer vepër penale, si në vijim:

- Dy (2) persona, njëri prej tyre komisioner ndërsa tjetri qytetar, 
në komunën e Klinës, të dyshuar për kryerjen e veprës penale 
“Keqpërdorimi i të drejtës së votimit”, nga neni 213. Të dyshuarit 
fillimisht ishin të ndaluar për 48 orës. Rasti është duke u hetuar në 
procedurë të rregullt;

- Një (1) person i dyshuar në komunën e Deçanit i dyshuar për kryerjen 
e veprës penale “Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin”, 
nga neni 212. Rasti është duke u hetuar në procedurë të rregullt.

Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka trajtuar dhjetë (10) raste ndaj 
dhjetë (10) personave, me dyshimin se kanë kryer vepër penale, si në 
vijim:

- Katër (4) persona në komunën e Gjakovës, të dyshuar për kryerjen e 
veprës penale “Cenimi i fshehtësisë së votimit” nga neni 215 të KPK-së.

- Tre (3) persona në komunën e Rahovecit, të dyshuar për kryerjen e 
veprës penale “Cenimi i fshehtësisë së votimit” nga neni 215 të KPK-së.

Personat të cilët ishin ndaluar për 48 orë lidhur me fotografimin e 
votës, janë lëshuar në procedurë të rregullt hetimore për t’u vërtetuar 
elementet e veprës penale nga neni 215 të KPK.

- Një (1) person në komunën e Gjakovës, i dyshuar për kryerjen e veprës 
penale “Pengimi i procesit të votimit” nga neni 214 të KPK-së. I dyshuari 
ishte i ndaluar për 48 orë. Rasti është duke u hetuar në procedurë të 
rregullt;

- Dy (2) komisionerë në komunën e Gjakovës, të dyshuar për kryerjen 
e veprës penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve”, nga 
neni 211, të KPK-së. Të dyshuarit ishin të ndaluar për 48 orë. Rasti është 
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duke u hetuar në procedurë të rregullt;

Prokuroria Themelore në Gjilan, ka trajtuar dy (2) raste ndaj tre (3) 
personave, me dyshimin se kanë kryer vepër penale, si në vijim:

- Dy (2) persona në komunën e Kllokotit, të dyshuar për kryerjen e 
veprës penale “Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve”, nga neni 210, të 
KPK-së. Ndaj të dy (2) të dyshuarve është caktuar masa e paraburgimit 
në kohëzgjatje prej një muaji.

- Një (1) person në komunën e Vitisë, i dyshuar për kryerjen e veprës 
penale “Parandalimi i ushtrimit të së drejtës për të votuar” nga neni 
209 të KPK-së. I dyshuari ishte i ndaluar për 48 orë, dhe me kërkesë të 
prokurorit, gjykata i ka shqiptuar masën e arrestit shtëpiak;

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka trajtuar katër (4) raste ndaj 
shtatë (7) personave, me dyshimin se kanë kryer vepër penale, si në 
vijim:

- Dy (2) komisionerë në Komunën e Mitrovicës, të dyshuar për kryerjen 
e veprës penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve”, nga 
neni 211, të KPK-së. Dy të dyshuarit fillimisht ishin ndaluar për 48 orë. 
Rasti është në procedurë të rregullt hetimore;

- Dy (2) komisionerë në Komunën e Leposaviqit, të dyshuar për kryerjen 
e veprës penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve”, nga 
neni 211, të KPK-së. Dy të dyshuarit fillimisht ishin ndaluar për 48 orë. 
Rasti është në procedurë të rregullt hetimore;

- Tre (3) persona në komunën e Mitrovicës, të dyshuar për kryerjen 
e veprës penale “Pengimi i procesit të votimit” nga neni 214 të KPK-
së. Tre të dyshuarit fillimisht ishin ndaluar për 48 orë. Rasti është në 
procedurë të rregullt hetimore;

Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka trajtuar një (1) rast ndaj një (1) 
personi, me dyshimin se ka kryer vepër penale, si në vijim:

- Një (1) person në komunën e Shtërpcës, i dyshuar për kryerjen e 
veprës penale “Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve”, nga neni 210 
të KPK-së. I dyshuari fillimisht ishte ndaluar për 48 orë. Rasti është në 
procedurë të rregullt hetimore.

__________________________________
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Prokurori i shtetit konstaton se gjatë procesit zgjedhor për Kuvendin e 
Kosovës të datës 6 tetor 2019, ka trajtuar këto lloje të veprave penale:

- Një (1) vepër penale “Parandalimi i ushtrimit të së drejtës për të 
votuar” neni 209 të KPK-së

- Katër (4) vepra penale “Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve” neni 
210;

- Gjashtë (6) vepra penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë 
zgjedhjeve” nga neni 211;

- Pesë (5) vepra penale “Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me 
votimin” nga neni 212;

- Dy (2) vepra penale “Keqpërdorimi i të drejtës së votimit”, nga neni 
213;

- Pesë (5) vepra penale “Pengimi i procesit të votimit”, nga neni 214;

- Pësëmbëdhjetë (15) vepra penale “Cenimi i fshehtësisë së votimit”, 
nga neni 215;

- Tri (3) vepër penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit”, nga neni 
217;

- Një (1) vepër penale “Prezantimi i rremë si person zyrtar”, nga neni 
409 të KPK-së.

Prokurori i shtetit, informon publikun e gjerë se edhe pas ditës së 
votimit, në vazhdimësi është duke grumbulluar informata lidhur me 
disa deklarime publike të veprave penale kundër të drejtës së votimit. 
Pas verifikimit të informatave të cilat janë duke u trajtuar me prioritet 
nga ana e prokurorëve do të ndërmerren veprimet tjera hetimore 
bazuar në dispozitat ligjore.
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Prokurori Kelmendi priti në takim një delegacion vlerësues të 
institucioneve të BE-së

Prishtinë, 15 tetor 2019 – Prokurori në Zyrën e Kryeprokurorit të 
Shtetit, Besim Kelmendi, ka pritur në takim delegacionin e përbashkët 
të Drejtorisë për Qasje të Integruar për Siguri dhe Paqe dhe Planifikim 
Civil të Aftësive të Sjelljes të BE-së, të kryesuar nga Kathleen 
Verstreken, Shefe e Sektorit Evropian për Planifikim dhe Stabilizim.

Qëllimi i këtij takimi ishte analizimi dhe vlerësimi i progresit të 
mandatit të EULEX-it në kuadër të bashkësisë ndërkombëtare dhe 
qasjes se integruar të BE-së në Kosovë, si dhe rishikimi i progresit të 
përgjithshëm në fushën e sundimit të ligjit në funksion të rishikimit 
strategjik të këtij misioni.

Gjatë këtij takimi, Prokurori Kelmendi ka njoftuar Udhëheqësen 
Verstreken dhe të pranishmit e tjerë me sfidat e tranzicionit të 
kompetencave dhe bartjes së lëndëve nga prokurorët e EULEX-it 
te prokurorët vendorë, bashkëpunimin dhe përvojën në trajtimin e 
lëndëve të ndryshme, me theks të veçantë në trajtimin rasteve të 
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krimeve të luftës, krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Prokurori Kelmendi ka shprehur vlerësimin e tij dhe Kryeprokurorit 
të Shtetit për nevojën e vazhdimit të mandatit monitorues të EULEX-
it në Kosovë, duke theksuar kështu se prania e tij do të ndikojë 
edhe në forcimin e besimit të publikut në institucionet e drejtësisë, 
përkatësisht, në Prokurorinë e Shtetit.

Në fund të takimit, Prokurori në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, ka 
vlerësuar lart kontributin e EULEX-it dhe Bashkimit Evropian dhënë 
ndërtimit të institucioneve vendore dhe mekanizmave relevantë për 
forcimin e sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë, 15 tetor 2019 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik 
se deri në momentin e lëshimit të kësaj komunikate, nuk e ka pranuar 
raportin përfundimtar të ekspertizës për rastin Dehari nga Instituti i 
Lozanës në Zvicër.

Për hir të informimit të drejtë të opinionit, në momentin që ky raport 
të mbërrij përmes ambasadës së Zvicrës në Kosovë, dhe i njëjti të 
pranohet në Prokurorinë e Shtetit, menjëherë do të njoftohet opinioni 
publik.
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Realizohet operacioni policor lidhur me veprat “pjesëmarrje ose 
organizim i grupit kriminal të organizuar”, dhe “keqpërdorim i 

detyrës apo autoritetit zyrtar” sipas kodit penal të RKS-së

Prishtinë, 16 tetor 2019 - Policia e Kosovës, bazuar në urdhëresën 
e lëshuar nga Gjykata Themelore, Departamenti Special, sot në 
Mitrovicë Veri ka realizuar një operacion policor i cili ndërlidhet me 
rastin e vrasjes së z. Oliver Ivanoviq.

Operacioni policor i realizuar në bashkëpunim dhe koordinim me 
Prokurorinë e Shtetit, ka përfshirë tri (3) lokacione në të cilat sipas 
urdhëresës janë kryer kontrolle dhe bastisje ndaj personave të 
dyshuar lidhur me veprat “pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal 
të organizuar”, dhe “keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar”, 
sipas kodit penal të RKS-së.

Në bazë të urdhër kontrollit është arritur të arrestohet personi i 
dyshuar zyrtar policor me inicialet (R. B.) m/s/k, i përfshirë në urdhër 
kontroll, përderisa i dyshuari tjetër po ashtu m/s/k zyrtar policor 
mbetet në kërkim.

Gjatë realizimit të operacionit policor është arrestuar edhe një person 
tjetër i dyshuar me inicialet (V. B.) m/s/k, i cili nuk ka qenë i përfshirë 
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në urdhëresë, pasi tek i njëjti në atë lokacion është gjetur një (1) armë.

Në cilësi të provave materiale në këtë operacion policor janë gjetur 
dhe konfiskuar,

gjashtë (6) armë të shkurta, prej tyre (2) armë zyrtare, si dhe pajisje të 
ndryshme elektronike etj.

Me vendim të Prokurorit Special i dyshuari zyrtar policor (R. B.) është 
dërguar në mbajtje, përderisa personi i dyshuar (V. B.) është liruar në 
procedurë të rregullt.

Prokuroria e Shtetit dhe Policia e Kosovës mbeten të përkushtuara 
në luftën kundër krimit dhe garantimin e rendit kushtetues, si dhe 
krijimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e 
Kosovës.
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KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë, 17 tetor 2019 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik 
se sot, me datë 17 tetor 2019, nëpërmjet Ambasadës së Zvicrës në 
Kosovë, ka pranuar raportin përfundimtar të ekspertizës nga Qendra 
Universitare e Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës për rastin e 
Astrit Deharit.

Për hir të informimit të drejtë, Prokurori i Shtetit me të pranuar këtë 
raport, do ta dërgoj atë për përkthim në gjuhën shqipe, pasi që ky 
raport është pranuar në një nga gjuhët zyrtare të shtetit të Zvicrës, dhe 
në momentin që raporti të përkthehet dhe analizohet nga prokurori i 
rastit, konform dispozitave ligjore do t’i dërgohet avokatit të familjes 
Dehari, si dhe do të bëhet publik për opinionin.

Deri në përkthimin e tërësishëm të këtij raporti në gjuhën shqipe, 
Prokurori i Shtetit bënë thirrje që më përmbajtje dhe profesionalizëm 
të pritet publikimi dhe rezultati i tij. 
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Prokurori i Shtetit do të iu njoftoj me kohë për datën dhe orën e 
publikimit të raportit në fjalë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Në Koshare, brenda dy dite, janë gjetur 5. 250 fije bimë të llojit 
Kanabis

Gjakovë, 17 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, njofton 
opinionin se, më 16 tetor 2019, Policët e Njësitit Anti-Drogë në 
Gjakovë, në mbështetje të Njësitit të Policisë kufitare, kanë ndërmarr 
një aksion në Koshare, ku kanë gjetur 250 fije të bimëve të llojit 
Kanabis Sativa, të cilët me urdhër të Prokurorit janë shkatërruar në 
vendin e ngjarjes.

Bimët kanë qenë te gjata afërsisht 1 deri në 3 metra, dhe aksioni për 
shkatërrimin e tyre ka zgjatur nga ora 14:00 deri në ora 17:00. 

Po ashtu, janë marrë mostra për ekzaminim të mëtutjeshëm, kurse 
për momentin nuk kemi ndonjë person të dyshuar.

Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, policia janë në kërkim të zbulimit 
të kryerësve të mundshëm të kësaj vepre penale. 

Gjithashtu, më 14 tetor 2019, në Koshare, në afërsi të zonës kufitare 
Kosovë-Shqipëri, nga një aksion tjetër i Policisë, janë gjetur afër 5. 000 
fije bimë të llojit Kanabis, ku me urdhër të Prokurorit janë shkatërruar 
në vendin e ngjarjes, po ashtu me urdhër të tij policia janë në kërkim 
të zbulimit edhe të këtij rasti.
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Kosova, pjesëmarrëse në Forumin për forcimin e bashkëpunimit të 
sistemeve prokuroriale të shteteve ballkanike

Prishtinë, 17 tetor 2019 – Në kuadër të zhvillimit të bashkëpunimit 
regjional të sistemeve prokuroriale në Izmir të Turqisë po mbahet 
Forumi i Parë i Punës së prokurorëve të përgjithshëm të shteteve 
ballkanike, në të cilin po merr pjesë një delegacion kosovar, i përbërë 
nga Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale 
të Republikës së Kosovës, Afrim Shefkiu dhe Drejtori i Përgjithshëm 
i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, 
ku janë të pranishëm edhe shumë kryeprokurorë dhe prokurorë të 
sistemeve prokuroriale ballkanike.

Qëllimi i organizimit të këtij forumi është diskutimi i rëndësisë së 
fuqizimit të bashkëpunimit regjional të sistemeve prokuroriale, 
në mënyrë që të mbështetet hetimi dhe ndjekja penale e krimeve 
serioze dhe të karakterit ndërkufitar, pastaj të shtohen përpjekjet 
për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe profesionale përmes 
shkëmbimit të përvojave dhe rritjes së bashkëpunimit në fushën e 
drejtësisë në mes të vendeve ballkanike dhe më gjerë.

Rrjedhimisht, delegacioni nga Kosova, ka prezantuar në sesionet 
e këtij forumi ndërkombëtar në emër të Zyrës së Kryeprokurorit të 
Shtetit dhe përgjithësisht të sistemit prokurorial shtetëror, duke 
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vënë në pah synimet e së ardhmes për formimin e ekipeve të 
përbashkëta hetimore me përfaqësues të institucioneve të sundimit 
të ligjit të dy apo më shumë vendeve, përcaktimin e ekipeve për 
vepra penale specifike në bazë të marrëveshjeve në mes të shteteve, 
anëtarësimin në organizata profesionale dhe nxjerrjen e protokolleve 
dhe marrëveshjeve në mes të shteteve, çështje këto, që radhiten në 
mesin e sfidave kryesore të sistemit prokurorial jo vetëm kosovar.

Gjatë zhvillimit të punimeve të forumit do të miratohet një deklaratë e 
përbashkët e pjesëmarrësve, me anë të së cilës kërkohet një angazhim 
më i shtuar në raport me kërkesat drejtuar shteteve të ndryshme dhe 
organizimin e tryezave të tilla të punës me aktorë të institucioneve të 
sundimit të ligjit të shteteve regjionale, të cilat ndihmojnë tejkalimin 
e sfidave të ndërsjella.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Prokuroria dhe Policia shkojnë në QNR

Prishtinë, 17 tetor 2019 – Prokurori i Shtetit është njoftuar sot se 
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KZQ), Valdete Daka, 
përmes ftesës publike ka kërkuar ndihmën e Prokurorisë dhe të Policisë 
që të jenë prezent brenda objektit të QNR-së, lidhur me hetimin 
dhe ndjekjen penale të keqpërdorimeve të mundshme në kuadër të 
procesit zgjedhor 2019.

Prokurori i Shtetit duke u bazuar në Memorandum Bashkëpunimin 
dhe koordinimin në mes institucioneve përkatëse ka të përcaktuara 
ndërmarrjen e aktiviteteve për luftimin me sukses, përfshirë 
parandalimin, e të gjithë atyre që bien në kundërshtim me dispozitat 
e ligjit në fuqi lidhur me veprat penale kundër të drejtave të votimit.

Bazuar në kompetencat që ka KQZ-ja, gjatë tërë procesit të zgjedhjeve 
është e obliguar të koordinoj aktivitetet e saja me institucionet 
nënshkruese të memorandum bashkëpunimit, dhe pas prononcimit të 
kryetares së KQZ-së, Prokurori i Shtetit njofton publikun se në Qendrën 
e Numërimit të Rezultateve (QNR), tanimë janë prezent Prokurori 
i Shtetit dhe hetuesit nga Policia e Kosovës, të cilët bashkërisht do ti 
përcjellin dhe verifikojnë pretendimet e parashtruara nga KQZ-ja.
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Një muaj paraburgim për veprën penale vrasje e rëndë

Gjakovë, 21 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka bërë 
kërkesë në Gjykatën Themelore në Gjakovë, për caktimin e masës së 
paraburgimit kundër të pandehurit, A.M., me dyshimin e bazuar se i 
njëjti ka kryer veprat penale “ Vrasje e rëndë”, nga neni 173 paragrafi 
1, nën paragrafi 1.3, dhe “ Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim 
të paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragraf 1, të KPRK-së.

Më 08.05.2019, në fshatin Qifllak, Komuna e Rahovecit, pikërisht 
në shtëpinë e tyre, i pandehuri A.M., me dashje dhe për motive të 
panjohura, ka privuar nga jeta tani të ndjerin, vëllain e tij N.M., duke 
e qëlluar me armë në gjoks, ku i shkaktuar kështu gjakderdhje të 
brendshme në zemër. Po ashtu, i njëjti, më parë e deri më 08.05. 2019, 
pa autorizim ka mbajte armë dhe municion, të cilën e ka përdorur 
edhe për vrasjen e tani të ndjerit N.M., e cila armë nuk është arritur të 
konfiskohet, pasi që pas kryerjes së veprës, i pandehuri e ka fshehur.

Prokurori i rastit, ndaj të pandehurit ka bërë kërkesë për caktimin e 
paraburgimit në afat prej 30 ditësh, dhe e njëjta masë është pranuar 
dhe shqiptuar nga Gjykata kompetente.
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Fjalimi i Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, në dhjetë 
vjetorin e Javës për të Drejtat e Viktimave të Krimit

Prishtinë, 21 tetor 2019 - Më lejoni t’ju falënderoj për pjesëmarrjen 
tuaj në shënimin jubilar të “Javës për të Drejtat e Viktimave të Krimit”, 
javë kjo që këtë vit shënon dhjetë vjetorin e saj me moton “Drejtësia 
rikthen dinjitetin e viktimave’’.

Është dita për t’i falënderuar të gjithë prokurorët, gjyqtarët, mbrojtësit 
e viktimave, punonjësit e policisë dhe OJQ-të për kontributin e dhënë 
dhe rezultatet e arritura në 10 vitet e kaluara.

Me rastin e kësaj ngjarje, kam kënaqësinë që të shprehë sërish 
angazhimin tim në misionin e vazhdueshëm për funksionimin e shtetit 
ligjor dhe t’ju inkurajoj të gjithë juve për një mobilizim të mëtejshëm 
në punën tuaj për të mbrojtur të drejtat e viktimave të krimit.

Fakti që sot kjo konferencë është duke u mbështetur nga Ambasada 
e SHBA-së në Kosovë dhe UN-Women, na jep të drejtën për të besuar 
se viktimat e krimit kanë partner dhe mbështetës të fuqishëm.
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Prandaj më lejoni të falënderoj Ambasadën e SHBA-së, për kontributin 
e dhënë në avancimin e të drejtave dhe mbrojtjen e viktimave si dhe 
në krijimin e programit për kompensim dhe rehabilitimin e tyre, për 
çka jemi shumë mirënjohës.

Duke iu referuar temës së kësaj dite, e cila meriton më shumë 
vëmendje nga institucionet vendore, dua të përsëris se të drejtat e 
viktimave të krimit janë të drejta të garantuara me Kushtetutë dhe 
Ligjet e Republikës së Kosovës, të cilat hyjnë në kuadër të të drejtave 
themelore dhe si të tilla duhet mbrojtur nga shteti.

Andaj sot, me rastin e shënimit të 10 vjetorit të javës për të drejtat e 
viktimave të krimit, dua t’i siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës, 
që do t’i ndërmarrim të gjitha veprimet e nevojshme që viktimat e 
krimit të trajtohen me respekt dhe dinjitet.

Dua të ju përkujtoj se viktimat e krimit janë një kategori e cila duhet 
të ketë mbrojtje dhe përkrahje të nevojshme nga Zyra për Mbrojtjen 
dhe Ndihmën e Viktimave, e cila, gjithnjë e më shumë është duke 
treguar gatishmëri dhe përkushtim të nevojshëm për t’i ndihmuar 
viktimat dhe përgatitur ato për të bërë një jetë normale në frymën e 
lirisë, paqes dhe mirëkuptimit.

Nga të gjithë ju prokurorët e shtetit dhe mbrojtësit e viktimave pres 
që me përkushtim t’i shërbeni viktimave sa herë që ata dëmtohen 
nga krimi dhe trokasin në dyert e prokurorisë.

Të drejtat e viktimave të krimit realizohen nëpërmjet të ligjeve të 
mira, por që suksesi qëndron në vullnetin e plotë për zbatimin e tyre.

Drejtësia kërkon profesionalizëm, por dhënia e saj varet nga integriteti 
moral i prokurorëve dhe gjyqtarëve.

Gjithashtu duhet të rritni komunikimin me viktimat e krimit, sepse 
ata mund të bëhen pjesë e rëndësishme e punës tuaj, duke u bërë 
dëshmitarë të drejtësisë, për të zbuluar dhe ndëshkuar krimin.

Ndër vite kemi vënë prioritet mbrojtjen e viktimave, por edhe 
ndëshkimin e krimit dhe jemi angazhuar që autorët e krimit të marrin 
dënimet e merituara në përputhje me ligjin, me çka kemi shprehur 
gjykimin shoqëror për kryerësit e veprave penale të dhunës në 
familje, dhunës seksuale dhe trafikimit me qenie njerëzore.
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Në anën tjetër, kemi forcuar moralin dhe detyrimin për respektimin e 
ligjit duke kërkuar shqiptimin e sanksioneve penale ndaj autorëve të 
këtyre veprave penale.

Është e vështirë të flitet për drejtësi dhe rehabilitimin e viktimave pa 
ndëshkimin e krimit. Prandaj, të gjithë ne duhet të angazhohemi më 
shumë në ndëshkimin e keqbërësve si dhe në mbrojtjen e viktimave 
të krimit.

Këto dy anë kanë të njëjtat vlera, sepse në një shoqëri demokratike 
interesat e shtetit dhe të viktimave janë të lidhura njëra me tjetrën.

Mos-zbulimi dhe mosndëshkimi i autorëve të krimit sjellë pasoja 
negative si për shtetin ashtu edhe për viktimat e krimit, dhe mund të 
ndodhë që krimi i cili nuk ndëshkohet mund të përsëritet.

Në këtë drejtim prokurorët e shtetit duhet të sigurojnë qytetarët se 
pikërisht ligji është ajo forca që e bën të mundur lirinë.

Është pikërisht ligji ai që bën njeriun të ngrejë kokën mbi jetesën e 
thjeshtë, të ketë të drejtë në pronë dhe të investojë pa u trembur 
nga burokracia dhe korrupsioni, të zhvillojë pronën, biznesin dhe t’i 
gëzohet ekzistencës duke aspiruar me shumë.

Ju prokurorët dhe mbrojtësit e viktimave duhet t’i njoftoni viktimat e 
krimit se ligji ju jep atyre sigurinë që ata nuk mund ta kenë në mënyra 
tjera dhe se ai i mbron nga krimi dhe i ndihmon në rehabilitimin dhe 
kompensimin e tyre. Besimi në ligjin dhe drejtësinë duhet të jetë 
lidhja që mban së bashku institucionet e drejtësisë dhe të dëmtuarit 
nga krimi.

Të nderuar të pranishëm,

Jemi dëshmitarë se gjatë këtyre 10 viteve është fuqizuar Zyra për 
Mbrojtjen dhe Ndihmën e Viktimave, me qëllim që viktimave të krimit 
tu sigurohet ndihma e nevojshme ligjore dhe procedurale.

Kemi caktuar edhe koordinatorët e dhunës në familje dhe trafikimit 
me qenie njerëzore në kuadër të secilës prokurori themelore që i 
trajton këto lëndë me prioritet dhe profesionalizëm për t’i sanuar 
vuajtjet e viktimave të krimit.

Prokuroria e shtetit ka forcuar kapacitetet njerëzore, infrastrukturore 
dhe buxhetore dhe si rezultat kemi arritur për të zvogëluar numrin e 
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lëndëve të grumbulluara ndër vite.

Gjatë viteve kemi përfaqësuar mbi 11 mijë viktima të të gjitha 
kategorive, kurse në rastet e dhunës në familje kemi ushtruar mbi 
4 mijë e 600 urdhra mbrojtës dhe i kemi përfaqësuar në gjykatat 
kompetente.

Për dallim nga vendet e rajonit, ne kemi krijuar një legjislacion 
bashkëkohor, për realizimin e të drejtave ligjore, si dhe për 
kompensimin dhe trajtimin sa më dinjitoz të viktimave të krimit.

Tashmë kemi një numër të konsiderueshëm të viktimave të cilëve u 
është kompensuar dëmi nga shteti.

Prandaj me plotë të drejtë mund të themi se viktimat e krimit ngadalë 
por sigurt po i realizojnë të drejtat e tyre në përputhje me standardet 
evropiane si dhe po marrin trajtimin e duhur nga institucionet e 
Republikës së Kosovës.

Sot, prokurorët e shtetit trajtojnë të gjitha llojet e lëndëve, madje 
edhe ato që ishin në kompetencë ekskluzive të prokurorëve të Eulex-
it, siç janë rastet e krimeve të luftës.

Në drejtim të zgjidhjes të këtyre rasteve kemi nxjerrë strategjinë e 
krimeve të luftës ku është paraparë ndërmarrja e veprimeve të 
nevojshme të cilat duhet të merren nga institucionet përkatëse për 
t’i vënë para përgjegjësisë kryerësit e krimeve të luftës dhe për të 
siguruar drejtësi për viktimat e këtyre krimeve.

Këtë e presin familjarët e tyre por edhe qytetarët, edhe pse ka kaluar 
një kohë e gjatë nga kryerja e këtyre krimeve, mirëpo ne patjetër 
duhet t’i adresojmë këto shqetësime në drejtim të zbardhjes së 
rasteve të krimeve të luftës.

Pa sqaruar këto raste të së kaluarës, do ta kemi një të tashme të 
paqëndrueshme dhe do të kemi të pamundur të ndërtojmë një të 
ardhme të pranuar nga të gjithë.

Kjo është domosdoshmëri dhe detyrim ndaj viktimave dhe familjeve 
të personave të zhdukur.

Kosova ka bërë përparimet e duhura për trajtimin e dinjitetshëm 
të viktimave të krimit, megjithatë duhet bërë edhe më shumë, në 
mënyrë që këto raste të marrin vëmendjen e duhur nga sistemi i 



31

BULETINI 
MUJOR

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

drejtësisë.

Duhet të rritet efikasiteti në ndjekjen e rasteve të krimeve të luftës, 
të dhunës seksuale, të dhunës në familje dhe trafikimit me qenie 
njerëzore

Mos të na ndodhë që t’i kapim çështjet “post mortem” këtë e them 
duke iu referuar një rasti me pasoja tragjike që ka ndodhur para disa 
muajve në Fushë Kosovë.

Duke e parë se jemi përballur me rritjen e numrit të rasteve me 
fatalitet të dhunës në familje është e nevojshme të përmirësohet 
bashkërendimi i veprimeve të prokurorisë dhe policisë hetuese që 
trajtojnë këto raste.

Është e nevojshme të vazhdohet me profilizimin e prokurorëve, 
gjyqtarëve dhe policëve për trajtimin e rasteve më të ndjeshme si 
dhe të punohet në ngritjen e kapaciteteve profesionale.

Gjithashtu duhet më shumë angazhim për krijimin e një sistemi të 
qëndrueshëm të rintegrimit afatgjatë të viktimave të krimit.

Nga prokurorët e shtetit, mbrojtësit e viktimave, policët hetues, 
organi i kujdestarisë dhe punonjësit tjerë që i shërbejnë drejtësisë, 
pres që me profesionalizëm dhe përkushtim t’i shërbejnë viktimave 
të krimit dhe t’i mbrojnë nga çdo lloj dhune dhe kërcënimi serioz.

Dua t’ju siguroj se të gjithë prokurorët e shtetit do ta ushtrojnë 
autoritetin e tyre për t’i mbrojtur të drejtat e viktimave dhe për t’i 
trajtuar ato me dinjitet dhe kujdes, si dhe për rehabilititmin e tyre 
me qëllim të rindërtimit të jetës së tyre dhe mënjanimit të pasojave 
të krimit.

Të nderuar të pranishëm,

Institucioni i Prokurorit të Shtetit është duke treguar efikasitet të mirë, 
qëndrueshmëri në zbatimin e ligjit dhe integritet të lartë profesional, 
prandaj ngadalë është duke e kthyer besimin e qytetarëve, dhe ju 
duhet ta vlerësoni këtë situatë duke kontribuar më shumë në rritjen e 
kredibilitetit dhe autoritetit të institucionit që përfaqësoni.

Unë besoj se me përpjekjen e të gjithëve, drejtësia do të bëhet 
reflektim i përkushtimit, profesionalizmit, etikës dhe përgjegjësisë në 
përmbushjen e detyrave kushtetuese dhe ligjore.
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Sistemi prokurorial do të luaj rolin e vet aktiv në drejtim të rritjes 
së transparencës, llogaridhënës, pavarësisë dhe luftës kundër 
fenomeneve korruptive, konfliktit të interesit dhe nepotizmit në 
mënyrë që të rritet besimi i qytetarëve tek shteti i së drejtës.

Si Kryeprokuror i Shtetit i siguroj të gjithë qytetarët që jam në 
mbështetje të kësaj rruge të përbashkët për forcimin e shtetit ligjor 
dhe mbrojtjen e viktimave të krimit.

Ju faleminderit për vëmendjen! 
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Shënohet dhjetë vjetori i Javës për të Drejtat e Viktimave të Krimit

Prishtinë, 21 tetor 2019 – Është mbajtur sot Konferenca e dhjetë 
ndërkombëtare e Javës për të Drejtat e Viktimave të Krimit me moton 
“Drejtësia Rikthen Dinjitetin e Viktimave”, e organizuar nën patronatin 
e Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, dhe mbështetur nga 
Ambasada Amerikane në Kosovë dhe UN-Women.

Konferencën e hapi Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, i cili ka 
përshëndetur të gjithë të pranishmit në shënimin jubilar të “Javës për 
të Drejtat e Viktimave të Krimit”, javë kjo që këtë vit shënon dhjetë 
vjetorin e saj me moton “Drejtësia rikthen dinjitetin e viktimave’’.

Kryeprokurori Lumezi, theksoi se duke iu referuar temës së kësaj dite, e 
cila meriton më shumë vëmendje nga institucionet vendore, të drejtat 
e viktimave të krimit janë të drejta të garantuara me Kushtetutë dhe 
Ligjet e Republikës së Kosovës, të cilat hyjnë në kuadër të të drejtave 
themelore dhe si të tilla duhet mbrojtur nga shteti.

 “Me rastin e shënimit të 10 vjetorit të javës për të drejtat e viktimave 
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të krimit, dua t’i siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës, që do t’i 
ndërmarrim të gjitha veprimet e nevojshme që viktimat e krimit të 
trajtohen me respekt dhe dinjitet. Dua të ju përkujtoj se viktimat e 
krimit janë një kategori e cila duhet të ketë mbrojtje dhe përkrahje të 
nevojshme nga Zyra për Mbrojtjen dhe Ndihmën e Viktimave, e cila, 
gjithnjë e më shumë është duke treguar gatishmëri dhe përkushtim 
të nevojshëm për t’i ndihmuar viktimat dhe përgatitur ato për të bërë 
një jetë normale në frymën e lirisë, paqes dhe mirëkuptimit”, theksoi 
Kryeprokurori Lumezi.

Po ashtu, Kryeprokurori Shtetit, kërkoi nga të gjithë prokurorët e 
shtetit dhe mbrojtësit e viktimave që me përkushtim t’i shërbej 
viktimave të krimit sa herë që ata dëmtohen nga krimi dhe trokasin 
në dyert e prokurorisë. “Të drejtat e viktimave të krimit realizohen 
nëpërmjet ligjeve të mira, por që suksesi qëndron në vullnetin e plotë 
për zbatimin e tyre. Drejtësia kërkon profesionalizëm, por dhënia e 
saj varet nga integriteti moral i prokurorëve dhe gjyqtarëve”, është 
shprehur Kryeprokurori Lumezi.

Gjithashtu, Kryeprokurori i Shtetit ka deklaruar se jemi dëshmitarë se 
gjatë këtyre 10 viteve është fuqizuar Zyra për Mbrojtjen dhe Ndihmën 
e Viktimave, me qëllim që viktimave të krimit tu sigurohet ndihma e 
nevojshme ligjore dhe procedurale. “Kemi caktuar edhe koordinatorët 
e dhunës në familje dhe të trafikimit me qenie njerëzore në kuadër 
të secilës prokurori themelore që i trajton këto lëndë me prioritet 
dhe profesionalizëm për t’i sanuar vuajtjet e viktimave të krimit”, ka 
potencuar Kryeprokurori Lumezi.

Po ashtu, Kryeprokurori Lumezi tha se Prokuroria e shtetit ka forcuar 
kapacitetet njerëzore, infrastrukturore dhe buxhetore dhe si rezultat 
është arritur të zvogëlohet numri i lëndëve të grumbulluara ndër 
vite. “Gjatë viteve kemi përfaqësuar mbi 11 mijë viktima të të gjitha 
kategorive, kurse në rastet e dhunës në familje kemi ushtruar mbi 
4 mijë e 600 urdhra mbrojtës dhe i kemi përfaqësuar në gjykatat 
kompetente. Për dallim nga vendet e rajonit, ne kemi krijuar një 
legjislacion bashkëkohor, për realizimin e të drejtave ligjore, si dhe 
për kompensimin dhe trajtimin sa më dinjitoz të viktimave të krimit”, 
ka thënë Kryeprokurori i Shtetit, si dhe ka theksuar se tashmë ka një 
numër të konsiderueshëm të viktimave të cilëve u është kompensuar 
dëmi nga shteti.

Në anën tjetër, Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, tha 
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se autoritetet e kanë për detyrë që nëpërmes politikave ndëshkimore, 
të parandalojnë zhvillimin e dukurive negative, ku theksoi se Kosova 
si shtet ne aspektin legjislativ ka konsoliduar mjaftë mirë mbrojtjen e 
viktimave, si dhe, mbrojtja e drejtave të viktimave është prioritet dhe 
nuk guxon të neglizhohet. “Që nga viti i kaluar unë jam angazhuar 
intensivisht në unifikimin e politikës ndëshkimore. Sot në shënimin e 
kësaj jave kemi ligjin para vetës dhe jemi të obliguar që të sigurojmë 
drejtësi për çdo qytetarë. Në këtë ditë të rëndësishme nuk kemi 
assesi si mos të përmendim rastet që ndodhin në përditshmërinë 
tonë andaj qytetarët presin që ligji të zbatohet në përpikëri”, ka 
deklaruar Kryetari Peci.

Ndërkaq, zëvendësambasadori i ShBA-së në Kosovë, Nicholas J. 
Giacobbe, ka thënë se në 10 vjetët e fundit Kosova po njihet në rajon 
për avancimin e mbrojtjes së viktimave, “Kosova duhet t’i zbatojë në 
mënyrë të vazhdueshme urdhrat për mbrojtjen e dhunës në familje. 
ShBA e ka mbështetur me krenari Kosovën financiarisht në nismat 
për mbrojtjen e viktimave. Në vetëm 10 vjetët e fundit Kosova është 
bërë e njohur në rajon në avancimin për mbrojtën e viktimave. Ne i 
kuptojmë sfidat që përballen viktimat e krimit dhe i përkrahim ata 
që i mbrojmë këto viktima” është shprehur zëvendësambasadori 
amerikan.

Edhe Drejtoresha e Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim Katarina 
Stchocker, është shprehur se autoritet kosovare duhet të sigurohen 
që sundimi i ligjit të zbatohet. “Zvicra mbështet Kosovën në mënyra 
indirekte në fushën e drejtësisë të viktimave. Korrupsioni dhe krimet 
financiare pengojnë zhvillimin dhe pengojnë ndikimin e tregut të 
punës. Kemi një numër të vogël të konfiskimit të pasurisë. Zyrtarët po 
përfitojnë nga krimi. Kosova ka mjetet e veta dhe është me rëndësi që 
këto instrumente të përdorin dhe që qytetarët të shohin përfitimet 
nga këto. Ne i inkurajojmë autoritetet kosovare që të sigurojnë që 
sundimi i ligjit të zbatohet”, ka thënë ajo.

Menaxher i zyrës për mbrojtjen e viktimave, Basri Kastrati, ka thënë 
se angazhimi i organeve të drejtësisë për mbrojtjen e viktimave do 
të vazhdoje gjatë 365 ditëve jo vetëm gjatë kësaj jave, si dhe Kosova 
nga viti na vit ka një progres të shtuar në angazhimin e mbrojtjes së 
viktimave të luftës. “Gjatë këtyre 10 viteve kemi bërë një progres 
të duhur edhe në avancimit e pozitës edhe të atyre që i mbrojnë 
këto viktimave. Ne do të vazhdojmë angazhimin tonë për mbrojtjen 
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e viktimave jo vetëm gjatë kësaj jave po gjatë 365 ditëve”, është 
shprehur Kastrati.

Konferenca e Javës për të Drejtat e Viktimave të Krimit, do të vazhdoj 
edhe nesër më 22 tetor 2019, me panele të ndryshme siç janë të 
parapara në agjendë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për veprën penale ‘’Parandalimi i ushtrimit të së drejtës 
për të votuar’’

Gjilan, 22 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë, ndaj të pandehurit Q.R., për 
shkak të veprës penale ‘’Parandalimi i ushtrimit të së drejtës për të 
votuar’’, nga neni 209 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri Q.R., në ditën e Zgjedhjeve të 
Parakohshme Parlamentare të Kosovës, përkatësisht më 06 tetor 
2019, rreth orës 9h, duke qenë aktivist i partisë Vetëvendosje dhe 
anëtar i Këshillit iniciues të kësaj partie, në pikën e votimit në fshatin 
Pozheran, në mënyrë të kundërligjshme ka ndikuar në përcaktimin 
e lirë të votuesit, në atë mënyrë që në oborrin e shkollës së mesme 
‘’Kuvendi i Manastirit’’, e kishte ndalë bashkëfshatarin e tij L.A., me 
ç’rast të njëjtit i kishte dhënë dy letra, njëra me numrat e kandidatëve 
të Lëvizjes Vetëvendosje dhe tjetra si fotoalbum me të gjithë 
kandidatët për deputet nga ana e kësaj Partie, me qellim që i njëjti 
të votonte për kandidatët e këtij subjekti politik, të preferuar nga i 
pandehuri.

Me këto veprime, i pandehuri ka kryer veprën penale të lartshënuar, 
prandaj prokuroria me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
gjykatës që të njëjtin t’a shpallë fajtor për këtë vepër penale.
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Aktakuzë për veprën penale cenimi i fshehtësisë së votimit

Prizren, 22 tetor 2018 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër F.S., 
për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Cenimi 
i fshehtësisë së votimit” nga neni 215 paragrafi 1 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, i pandehuri F.S., me datë 06.10.2019 rreth orës 
11:00 në fshatin Sllapuzhan – Komuna e Suharekës, në vendvotimin 
e objektit shkollor ”Xhavit Sylaj” cenon fshehtësinë e votimit të 
zgjedhjeve për deputet të Parlamentit të Kosovës, në atë mënyrë 
që pasi voton, fletëvotimin përmes telefonit celular “iPhone XR” e 
fotografon dhe pastaj e poston në rrjetin social “Facebook” si dhe në 
portalin ,”Suhareka online”.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri F.S., 
ka përmbushur elementet e veprës penale “Cenimi i fshehtësisë së 
votimit” sipas KPRK-së.

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

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë, 23 tetor 2019 - Prokurori i Shtetit njoftojmë opinionin publik 
se është duke përcjellë të gjitha deklaratat e bëra publike, lidhur me 
kurdisjet e ndeshjeve futbollistike, si dhe ka kërkuar nga prokuroritë 
themelore që të fillohen hetimet për verifikimin e këtyre shkrimeve 
dhe paraqitjeve në media se ka kurdisje të ndeshjeve.
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Aktakuzë për veprën penale “Cenimi i përcaktimit të lirë të 
votuesve”

Ferizaj, 23 Tetor 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër një personi të pandehur 
me inicialet D.SH.,i komunitetit serb, nga komuna Shtërpcë, për shkak 
të dyshimit të bazuar mirë se i njëjti ka kryer veprën penale “Cenimi i 
përcaktimit të lirë të votuesve” nga neni 210 të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, i pandehuri D.SH., me 06 Tetor 2019, në zgjedhjet e 
parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, në qendrën e votimit 
me numër 2306D, në fshatin Jazhincë, komuna Shtërpcë, ka shfrytëzuar 
varësinë ekonomike dhe profesionale të votuesve, duke ndikuar tek të 
njëjtit duke iu dhënë disa fletëvotime në formë të udhëzimeve që të 
votojnë për kandidatët e partisë politike “Lista Srpska”.

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.

Gjithashtu, Prokuroria Themelore në Ferizaj, ju njofton se është në pritje 
të shqyrtimit fillestar të seancës e cila është caktuar të mbahet më 30 
Tetor 2019.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Arrestohet një person i dyshuar për krime lufte

Prishtinë, 23 tetor 2019 - Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës 
së Kosovës, Policia e Kosovës, ka arrestuar një person me inicialet N.A. i 
dyshuar se kishte kryer veprën penale të krimeve të luftës ndaj popullatës 
civile në Prishtinë gjatë luftës në Kosovë.

Prokurori i rastit gjatë ditës ka paraqitur kërkesë për caktimin e 
paraburgimit në Gjykatën Themelore në Prishtinë- Departamenti Special.
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Aktakuzë ndaj të pandehurit që kanosi zyrtarin policor

Pejë, 24 tetor 2019 -Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti i 
Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit F.G., për shkak 
të veprës penale “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 
zyrtare” nga neni 401, paragrafi 5, lidhur me paragrafin 1, të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës.

I pandehuri F.G, sipas aktakuzës, me datë 3 tetor të këtij viti, rreth 
orës 10:03, në fshatin Gllarevë të komunës se Klinës, fillimisht ishte 
ndaluar nga Policia e Kosovës, e cila ishte në pikë kontrolli në fshatin 
e lartcekur, ku të pandehurit i shqiptohet gjoba për kundërvajtje, dhe 
i kërkohet nga zyrtarët policor t’ia vendosë targën automjetit, i njëjtit 
fillon t’i fyej zyrtarët policor H.D., I.A., E.M., dhe D.M, derisa në një 
moment kanos seriozisht zyrtarin policor H.D. të cilit i drejtohet me 
fjalët “Ki me ma pa sherrin se nuk e kam përfunduar me ty”.

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
TETOR – DHJETOR 2019

Hetuesit e IPK-së arrestojnë tre të dyshuar

Mitrovicë e Veriut, 24 tetor 2019 - PK në koordinim me Prokurorinë 
Speciale ka vazhduar angazhimet lidhur me operacionin e koduar me 
emrin “Kontrabanda”

Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) respektivisht hetuesit e 
Departamentit të Hetimeve në bashkëpunim me Policinë e Kosovës 
kanë arrestuar sot në orët e hershme të mëngjesit në Mitrovicën e 
Veriut tre zyrtarë policorë.
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Operacioni i sotshëm që u zhvillua me urdhëresë të Prokurorisë 
Speciale të Republikës së Kosovës është vazhdimësi e operacionit të 
zhvilluar në muajin maj të këtij vitit të koduar me emrin “Kontrabanda”.

Arrestimi i tre të dyshuarve (një toger policor, një rreshter dhe një 
zyrtar policor) është realizuar me urdhëresë të Prokurorisë Speciale 
me dyshimin se të njëjtit kanë kryer veprat penale “Krim i organizuar” 
dhe “Keqpërdorim i pozitës zyrtare”.

Të arrestuarit do të intervistohen nga hetuesit e IPK-së në koordinim 
me prokurorin kompetent.

Me tri arrestimet e sotshme, gjithsej numri i zyrtarëve policorë të 
arrestuar gjatë këtij operacioni ka shkuar në 25.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prizren, 24 tetor 2018 – Prokuroria Themelore në Prizren, njofton 
opinionin publik se më datë 23.10.2019 ka pranuar të përkthyer 
në gjuhen shqipe raportin 58 faqesh të ekspertizës së Institutit të 
Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës për rastin e Astrit Deharit.

Po ashtu, Prokuroria Themelore në Prizren bënë me dije se sot 
më datë 24.10.2019 në ora 10:30, raporti i ekspertizës në gjuhën 
frënge dhe në gjuhën shqipe iu është dorëzuar familjes Dehari dhe 
përfaqësuesit të tyre ligjor.

Raporti i ekspertizës së Institutit të Mjekësisë Ligjore në Lozanë të 
Zvicrës për rastin e Astrit Deharit, konstaton - citojmë:

1. Ashtu siç është thënë në ekspertizën tonë El180001, ne kemi 
dyshime që lidhen me rrethanat e vdekjes së z. DEHARI Astrit. Në 
fakt hipoteza e një vetëvrasjeje e z. DEHARI Astrit përmes mjete të 
caktuara nga mjekët ligjor duket pak e vërtetë dhe intervenimi i një 
personi të tretë në proces fatal duhet të kihet parasysh.

2. Analizat e ADN-së të kryera në laboratorët tona kanë mundësuar 
të vejnë në dritë një profil të ADN-së mbi mostrën e përshkruar nga 
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ekspertët e Kosovës siç thuhet se përmban pak ose shumë pak ADN.

3. Nga ajo çfarë u tha, ne vlerësojmë se një hetim i ri është i nevojshëm 
për t’i qartësuar rrethanat e vdekjes së z. DEHARI Astrit. Ekipet tona 
dhe laboratorët tona janë në dispozicion të hetuesve të ngarkuar me 
çështjen.

Bazuar në të gjeturat e këtij raporti, Prokuroria do të vazhdoj me hetimin 
e këtij rasti dhe do t’i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, ku do 
t’i dëgjoj edhe ekspertët e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Lozanë, si 
dhe ekspertët e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Kosovë, për sqarimin 
e raporteve të tyre dhe nëse është e domosdoshme do të bëhet një 
super-ekspertizë jashtë vendit në bashkëpunim dhe koordinim me 
partnerët ndërkombëtarë në mënyrë që të sqarohen rrethanat dhe 
shkaktarët e vdekjes.

Prokurori i Shtetit siguron familjen Dehari dhe opinionin publik se në 
bazë të kompetencave dhe autorizimeve kushtetuese dhe ligjore do 
të zhvilloj hetime profesionale deri në zbardhjen e plotë të këtij rasti.

Përfundimet e raportit në gjuhën frënge dhe të përkthyera në gjuhën 
shqipe i gjeni të bashkangjitura më ketë komunikatë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
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Aktakuzë për veprat penale ‘’Grabitja’’ dhe ‘’Grabitja në tentativë’’

Gjilan, 24 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, sot ka ngritur aktakuzë, ndaj katër personave, të 
pandehurve F.S., L.M., L.H. dhe S.H., të cilët me qëllim të përfitimit 
të kundërligjshëm pasuror kanë kryer veprat penale ‘’Grabitja’’ dhe 
‘’Grabitja në tentativë’’.

Sipas aktakuzës, të pandehurit F.S., L.M., L.H. dhe S.H., më 03 korrik 
2019, rreth orës 18:30 minuta, në Gjilan, në bashkëveprim dhe 
me përgatitje paraprake, kanë kryer grabitje, në atë mënyrë që të 
pandehurit L.H. dhe S.H., i kanë udhëzuar të pandehurit L.M. dhe F.S, 
në shtëpinë ku do të kryenin grabitjen, të cilët të armatosur dhe të 
maskuar kanë hyrë në shtëpinë e të dëmtuarit S.S., ku nën kanosje dhe 
ushtrim të dhunës ndaj të dëmtuarës H.S., marrin para në shumë prej 
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65.000 €, 1.000 CHF, si dhe sasi të konsiderueshme ari, me ç’rast pas 
grabitjes së bashku me një person tjetër janë mbledhur në banesën e 
të pandehurit L.M., në Fushë Kosovë, për të ndarë paratë e vjedhura.

Në këtë mënyrë të pandehurit kanë kryer veprën penale ‘’Grabitja’’ 
nga neni 317 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës.

Gjithashtu, të pandehurit F.S. dhe L.M., më 11 korrik 2019, rreth orës 
18:05 minuta, në Postën e Kosovës, në rrugën “Balzaku”, në Gjilan, të 
maskuar dhe të armatosur me një revole kanë kryer grabitje, ashtu që 
fillimisht i sulmojë fizikisht punëtorët e kësaj pike të Postës, e më pas 
nga arka marrin 300 €, dhe largohen nga vendi i ngjarjes.

Me këto veprime, të njëjtit kanë kryer veprën penale ‘’Grabitja’’ nga 
neni 317 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 të KPRK-së.

Të pandehurit F.S. dhe L.M., akuzohen edhe për veprën penale 
‘’Grabitja në tentativë’’ nga neni 317 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 
1 dhe nenin 28 të KPRK-së, pasi që më 04 qershor 2019, rreth orës 
02:10 minuta, në objektin e fabrikës ‘’Fluidi’’, në fshatin Velekincë, 
kanë tentuar të kryejnë grabitje, ashtu që fillimisht me forcë hapin 
derën e fabrikës, mirëpo për shkak të zhurmës e cila është shkaktuar 
gjatë hapjes së derës, të njëjtit janë hetuar nga sigurimi, ku pas kësaj 
të pandehurit kanë shkrepur me armë dhe janë larguar nga vendi i 
ngjarjes.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Ndalohen tre persona për sulm ndaj personit zyrtar

Gjilan, 24 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
Përgjithshëm, ka ndaluar tre (3) persona, në kohëzgjatje prej 48 
orëve, me dyshimin se në bashkëveprim kanë kryer veprën penale 
‘’Sulm ndaj personit zyrtar’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ekziston dyshimi i bazuar se, të dyshuarit I.Z., M.Z. dhe S.SH., më 23 
tetor 2019, rreth orës 16h, në stadiumin e Gjilanit, kanë sulmuar të 
dëmtuarin M.M., në atë mënyrë që derisa i njëjti ishte në cilësinë e 
referit anësor, duke dalur nga fusha e lojës, të dyshuarit I.Z. dhe M.Z., 
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e sulmojë, duke e goditur disa herë me grushte në pjesën e kokës, 
ku pas ndërhyrjes së personave prezent për t’i ndarë, ndërhyn edhe 
i dyshuari S.SH., i cili po ashtu e godet dy herë me grushte në kokë, 
me ç’rast si pasojë e lëndimeve të marra, i dëmtuari detyrohet që 
të kërkojë tretman mjekësor në Emergjencën e Spitalit Regjional, në 
Gjilan.

Prokurori i rastit, brenda afatit ligjor do të vendosë mbi masën e 
sigurisë së të pandehurve, me qëllim të zbatimit të suksesshëm të 
procedurës penale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për Pengim të procesit të votimit dhe Lëndim të lehtë 
trupor

Mitrovicë, 25 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Mitrovicë - 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë, në Gjykatën 
Themelore në Mitrovicë, kundër tre (3) të pandehurve A.B., I.B., dhe 
D.B., në drejtim të veprave penale “Pengim i procesit të votimit”, nga 
neni 214 paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të KPRK, dhe “Lëndim i lehtë 
trupor“, nga neni 185 paragrafi 1, nën paragrafi 1.4, lidhur me nenin 31 
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Prokuroria njofton se të pandehurit, në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve 
parlamentare më 06 tetor 2019, në shkollën e mesme të ulët të fshatit 
Kçiq i Madh të Mitrovicës, kanë vepruar në bashkëkryerje me përdorim 
të forcës ndaj F.K., zyrtar i tavolinës ndihmëse i emëruar nga Komisioni 
Qendror Zgjedhor i Republikës së Kosovës. Të njëjtit e kanë sulmuar 
fizikisht të dëmtuarin F.K, me ç`rast kanë penguar procesin e votimit, i 
cili ka rezultuar me ndërprerje të procesit të votimit.

Me këto veprime tre (3) të pandehurit A.B., I.B., dhe D.B., kanë kryer 
veprën penale “Pengim i procesit të votimit”, nga neni 214 paragrafi 2 
lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Po ashtu, të pandehurit kanë goditur të dëmtuarin F.K., me grushte në 
kokë, qafë dhe fytyrë, duke rezultuar me ndrydhje të indeve të buta të 
regjionit pas veshit të majtë, qafës dhe gërvishtje pas veshit të majtë.
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Me këtë veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale “Lëndim i 
lehtë trupor“ nga neni 185 paragrafi 1, nën paragrafi 1.4, lidhur me 
nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Prokurori i Shtetit, i ka propozuar Gjykatës Themelore në Mitrovicë, 
që të pandehurit t’i shpallë fajtorë për veprat e kryera penale dhe ta 
dënojë sipas ligjit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për të pandehurit që sulmuan dy zyrtarët policor

Pejë, 25 tetor 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti i 
Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve, P.Gj., dhe 
L.GJ, për shkak të veprave penale “Sulm ndaj personit zyrtar”, nga 
neni 402, paragrafi 4, lidhur me paragrafin 2 dhe 1, dhe nenin 31, të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Të pandehurit, P.GJ, dhe L.Gj, akuzohen se me datën 12 tetor të këtij 
viti, rreth orës 8:20, në fshatin Gllarevë të komunës se Klinës, në 
bashkëkryerje kanë kanosur dhe sulmuar fizikisht, zyrtarët policor, 
N.G, dhe H.B, në atë mënyrë, derisa zyrtarët policor ishin nisur 
drejt vendit të ngjarjes në fshatin e lartcekur, ku kishte ndodhur një 
aksident trafiku dhe ishin krijuar kolona të gjata të automjeteve, të 
njëjtit vërejnë një veturë e cila ishte duke tejkaluar në vijën e plotë, të 
cilën e ngiste i pandehuri L.GJ, e si pasagjerë ishte i pandehuri tjetër 
P.GJ, ku pasi ndalohen nga zyrtarët policor dhe ju merren dokumentet 
për shqiptimin e gjobës, dy të pandehurit dalin nga vetura dhe fillojnë 
t’i sulmojnë fizikisht zyrtarët policor, duke ju shkaktuar të dëmtuarve 
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 pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas 
ligjit për veprat penale të cila ju vihen në barrë.
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SQARIM PËR MEDIA

Prishtinë, 25 tetor 2019 – Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit sqaron 
opinionin se disa media kanë keqinterpretuar deklaratën e 
Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, dhënë mediumit 
“Abresh.info”, më datën 24.10.2019, me titull “Kryeprokurori Lumezi: 
Do të kërkojmë ndihmë nga Ambasada Amerikane për hetimin e rastit 
të Astrit Deharit”.

Për hir të informimit të drejtë të opinionit publik, Zyra e Kryeprokurorit 
të Shtetit ju informon se Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, 
decidivisht ka deklaruar se nëse është e nevojshme, pas ndërmarrjes 
se të gjitha veprimeve të duhura nga autoritetet vendore për ndriçimin 
e plotë të rastit të Astrit Deharit, do të kërkohet ndihmë juridike nga 
Ambasada Amerikane në Kosovë.

Në këtë kontekst, kjo ndihmë eventuale do të realizohet nëpërmjet 
ndihmës juridike ndërkombëtare me anë të ekspertizave dhe 
ekzaminimeve profesionale, të cilat janë të nevojshme për zbardhjen 
e rrethanave të procedurës penale të këtij rasti, ashtu siç parashihet 
në Kodin e Procedurës Penale dhe ligjet e tjera në fuqi në Republikën 
e Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

NJOFTIM PËR MEDIA

Prizren, 25 tetor 2019 - Prokuroria Themelore në Prizren, njofton 
opinionin publik se pretendimet e përkthyesit të raportit të ekspertizës 
së rastit të Astrit Deharit, nuk janë të vërteta dhe janë si pasojë e 
reagimit publik lidhur me cilësinë e përkthimit.

Prokuroria Themelore në Prizren siguron opinionin publik se 
përkthyesit i është dhënë në përkthim i gjithë dokumentacioni i 
ardhur nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës.
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Për hir të informimit të drejtë e të saktë të opinionit, përkthyesi 
ka pranuar raportin e ndarë në dy pjesë. Pas marrjes së raportit të 
përkthyer në gjuhen shqipe nga përkthyesi, Prokuroria ka vërejtur se 
faqja 14 në të cilën kanë qenë të përfshira konkluzionet nuk ka qenë 
e përkthyer në gjuhen shqipe.

Faqja e parafundit nr.13 përmban konkluzione me nënshkrimin e dy 
autorëve, ndërsa faqja e fundit nr.14 përmban konkluzione nga dy 
raportet e nënshkruar nga tre autorë, dhe ne besojmë se përkthyesi 
është vënë në lajthim nga faqja e 13 duke menduar se aty përfundon 
raporti. Ndërsa, edhe vet përkthyesi ka theksuar se ka pranuar 
raportin prej 14 faqesh. Faqja e 14 e raportit ka munguar në përkthim 
në gjuhën shqipe dhe me të vërejtur këtë fakt Prokuroria ka kërkuar 
nga përkthyesi që menjëherë të përkthehet edhe faqja e 14 në 
mënyrë që të kompletohet raporti dhe i njëjti ti dorëzohet në të dy 
gjuhët familjes. (Lidhur me këtë sqarim mund ti shihni edhe dy faqet 
e raportit në gjuhën frënge të bashkangjitur në këtë komunikatë).

Për të gjitha këto Prokuroria i posedon të gjitha dëshmitë se përkthyesi 
e ka pranuar tërë materialin e kompletuar së bashku me konkluzionet 
të cilat kanë qenë në faqen 14.

Prokuroria Themelore në Prizren bën thirrje që të mos manipulohet 
opinioni, si dhe të mos thuhen gjëra të pavërteta dhe tendencioze të 
cilat mund të ndikojnë negativisht në rastin në fjalë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Reagim nga Prokuroria Themelore në Prishtinë

Prishtinë, 28 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, me 
qëllim të informimit të drejtë të opinionit, ndjehet e obliguar të 
sqarojë se, më 15.10.2019, kjo prokurori ka pranuar nga Njësia 
e Hetimeve të Doganës së Kosovës një Raport Njoftues, lidhur me 
zhdoganimin e veturës së markës “Bently”, si dhe është kërkuar nga 
kjo prokurori ta lëshoj një vendim, i cili do ta identifikoj veturën si të 
re apo të përdorur në procedurën e zhdoganimit të saj.

Prandaj, nuk qëndron ajo që është shkruar në media, se rasti është i 
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mbyllur në Prokurori, për faktin se në të njëjtën ditë, më 15.10.2019, 
prokurori i çështjes, ka lëshuar autorizim për ndërmarrjen e 
veprimeve paraprake hetimore. Dokumenti në fjalë-autorizimi, është 
dokument zyrtar, i cili i është dhënë hetuesve doganor, në bazë të të 
cilit të njëjtit kanë qenë të obliguar të ndërmarrin veprime hetimore 
për të zbardhur të vërtetën që ka të bëjë me zhdoganimin e veturës 
së markës “Bently”, që është përmendur në Raportin Informues. Ky 
dokument në asnjë mënyrë nuk ka guxuar të publikohet.

Sa i përket sinjalizuesve, Prokurori i Shtetit, respekton, mbron dhe 
zbaton Ligjin për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, por në rastin konkret 
nuk kemi të bëjmë me sinjalizuesit, siç është shkruar në media, për 
shkak se bazuar në nenin 10 paragrafi 1, nën paragrafi 1.3, të këtij 
ligji, sinjalizuesi nuk gëzon mbrojtje juridike nëse ka ose mund të ketë 
dijeni se informacioni i shpalosur është i rremë. Andaj, informatat e 
publikuara në media, nuk përputhen me gjendjen faktike dhe juridike 
në rastin konkret.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Ndalohet një person për kontrabandë me migrantë dhe posedim të 
paautorizuar të narkotikëve

Gjilan, 28 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ndaluar të dyshuarin K.SH., në kohëzgjatje prej 
48 orësh, me dyshimin se ka kryer veprat penale ‘’Kontrabandimi me 
migrantë’’ dhe ‘’Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 
psikotrope ose analoge’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ekziston dyshimi i bazuar që, më 19 tetor 2019, rreth orës 21:50 
minuta, në Pikën Kufitare ’’Dheu i Bardhë’’, i dyshuari K.SH., me qëllim 
të përfitimit pasuror, ka tentuar të kryente kontrabandë me migrantë, 
në atë mënyrë që i dëmtuari R.O., paraprakisht kishte kontaktuar me 
të dyshuarin, i cili i kishte premtuar se do t’ia organizonte udhëtimin 
dhe do ta dërgonte në shtetet perëndimore, përkatësisht në Belgjikë, 
pasi që nuk posedonte dokumente valide për këtë udhëtim, ku për 
të gjitha këto shërbime, i njëjti duhej të paguante shumën prej 3.500 
euro, pasi që të arrinte në Belgjikë.
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Gjithashtu, i dyshuari K.SH., pa autorizim ka poseduar substanca 
narkotike, ashtu që me rastin e kontrollimit nga ana e zyrtarëve 
doganor, në veturën e tij janë gjetur 3.6 gram substancë narkotike, e 
llojit ‘’Kokainë’’.

Prokurori i rastit, brenda afatit ligjor do të vendosë mbi masën e 
sigurisë së të pandehurit, me qëllim të zbatimit të suksesshëm të 
procedurës penale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 
zyrtar

Prizren, 29 tetor 2018 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër A.A., 
në cilësinë e zyrtarit policor, për shkak të dyshimit të bazuar se ka 
kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” 
nga neni 414 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 nënparagrafi 3.2 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, i pandehuri A.A., me datë 05.06.2019 rreth orës 
12:53 në Pikën Kufitare të Vërmicës, në cilësinë e zyrtarit policor duke 
shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar nuk e përmbush me dashje 
detyrën e tij zyrtare duke rënë ndesh me ligjin e aplikueshëm dhe 
udhëzimin administrativ, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për 
persona tjerë, të cilët kanë kaluar kufirin për në Kosovë nga Republika 
e Shqipërisë, në atë mënyrë që gjersa ishte në detyrë në PKK të 
Vërmicës ka lejuar veturën e markës “Opel Zafira”, i cili drejtohej nga 
E.C., së bashku me personat e huaj punëtorë teknik të Ambasadës 
së Kuvajtit në Shqipëri që të hyjë nga Republika e Shqipërisë për në 
Kosovë në kundërshtim me procedurat kufitare pa dokumentacion 
adekuat të udhëtimit, pa pasaportë dhe pa vizë, duke mos kryer 
kontrollin kufitar, evidentimin dhe verifikimin e tyre sipas ligjeve të 
Kosovës.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri A.A., 
ka përmbushur elementet e veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës 
apo autoritetit zyrtar” sipas KPRK-së.
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Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, 
për veprën penale e cila i vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

NJOFTIM PËR MEDIA

Prishtinë, 30 tetor 2019 – Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit njofton 
opinionin publik se Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, 
ka marrë vendim që rasti i Astrit Deharit, të kaloj nga Prokuroria 
Themelore në Prizren në juridiksion të Prokurorisë Speciale të 
Republikës së Kosovës (PSRK).

Pas analizimit të prononcimeve në media të familjes së të ndjerit, 
Astrit Dehari, dhe përfaqësuesit të tyre ligjor, natyrës specifike dhe 
urgjente të këtij rasti, si dhe në funksion të zhvillimit me efikasitet të 
procedurës penale dhe evitimit të mëdyshjeve rreth mundësisë së 
shkeljes së parimit të paanshmërisë, Prokuroria Speciale e Republikës 
së Kosovës caktohet të bëjë trajtimin e mëtejshëm procedural të 
kësaj çështjeje penale.

Me anë të këtij vendimi, bartës i kësaj lëndë do të jetë u.d Kryeprokurori 
i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, dhe do të mbështetët 
nga prokurorët e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës.

Ndërkaq, mbikëqyrja e këtyre prokurorëve në trajtimin dhe progresin 
e veprimeve të ndërmarra në këtë çështjeje paraprake penale do të 
bëhet nga prokurorët e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit.

Po ashtu, bartësi i kësaj lënde autorizohet të kërkoj që i tërë rasti 
penal të bartet nga Departamenti i Hetimeve të Krimeve të Rënda në 
Prizren në Drejtoratin Qendror të Policisë për Hetimin e Krimeve të 
Rënda në Prishtinë.

Prokurori i Shtetit siguron familjen Dehari dhe opinionin publik se në 
bazë të kompetencave dhe autorizimeve kushtetuese dhe ligjore do 
të zhvilloj hetime të pavarura, profesionale dhe kredibile në ndriçimin 
e plotë të këtij rasti.
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Aktakuzë kundër gjashtë personave për rastin “Drenasi”

Prishtinë, 30 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, 
Departamenti për të Mitur, ka ngritur aktakuzë, kundër gjashtë të 
pandehurve me inicialet Sh.Gj., V.V.,  G.H., F.C., I.R., dhe H.H., për 
shkak të dyshimit se të njëjtit kanë kryer veprat penale “Keqpërdorimi 
seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin”, 
“Nxitja e akteve seksuale me premtim të rrejshëm të martesës”, 
“Shtytja në ndërprerjen e palejuar e shtatzënësisë” dhe “Frikësimi 
gjatë procedurës penale”. 

Prokuroria njofton se i pandehuri Sh.Gj., akuzohet për shkak të veprave 
penale “Keqpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin 
apo profesionin”, nga neni 239 paragrafi 1 pika 1.3 të KPRK-së dhe 
veprën penale “Nxitja e akteve seksuale me premtim të rrejshëm të 
martesës”, nga neni 240 të KPRK-së.

I pandehuri V.V., akuzohet për shkak të veprave penale “Keqpërdorimi 
seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin”, nga 
neni 239 paragrafi 1 pika 1.3 të KPRK-së dhe “Shtytja në ndërprerjen 
e palejuar të shtatzënësisë”, nga neni 148 paragrafi 2 lidhur me 
paragrafin 1 dhe lidhur me nenin 32 paragrafi 1 të KPRK-së.

I pandehuri G.H., akuzohet për shkak të veprave penale “Keqpërdorimi 
seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin”, 
nga neni 239 paragrafi 1 pika 1.3 të KPRK-së dhe “Frikësimi gjatë 
procedurës penale”, nga neni 395 të KPRK-së.

Ndërkaq, të pandehurit F.C., I.R., dhe H.H., akuzohen për shkak të 
veprës penale “Keqpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, 
autoritetin apo profesionin”, nga neni 239 paragrafi 2 pika 2.3 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës. Rasti është proceduar në Gjykatë.
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Reagim nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Prishtinë, 30 tetor 2019 – Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit njofton 
opinionin se gjatë ditës së sotme është sulmuar fizikisht prokurori i 
Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore në Prizren, 
Atnor Skoro.

Prokurori Atnor Skoro ka përfaqësuar sot në gjykatë një aktakuzë në 
cilën ka qenë i përfshirë i pandehuri B.Rr, dhe rreth orës 13:00, duke u 
kthyer në vendin e tij të punës, afër objektit të Prokurorisë Themelore 
në Prizren, i dyshuari B.Rr i ka dalur përpara prokurorit Skoro dhe e ka 
sulmuar atë fizikisht, duke e goditur në kokë, ku pas kryerjes së këtij 
akti, i dyshuari me shpejtësi është larguar nga vendi i ngjarjes, dhe i 
njëjti për momentin është në arrati.

Aktualisht, prokurori Atnor Skoro është duke marrë tretman 
mjekësorë në Spitalin Rajonal të Prizrenit për lëndimet e shkaktuara 
nga sulmuesi.

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit reagon fuqishëm ndaj këtij akti 
të kundërligjshëm dhe qëndron pranë prokurorit Skoro dhe çdo 
prokurori tjetër duke i mbështetur ata në ushtrimin e detyrave të 
përditshme në përmbushjen e misionit të tyre kushtetues dhe ligjor.

Andaj, të gjithë ata që mendojnë se me akte të tilla do të tentojnë të 
ndikojnë që prokurorët e shtetit të zmbrapsen nga ndjekja e kryeseve 
të veprave penale e kanë gabim, sepse prokurorët do të vazhdojnë 
punën e tyre për të cilën janë betuar dhe për të cilën i obligon 
Kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Kosovës.

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit siguron publikun se kjo çështje është 
duke u trajtuar seriozisht dhe me nivelin e duhur të urgjencës të cilën 
e meriton kjo situatë.
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Aktakuzë për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 
shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psiokotrope dhe 

analoge

Prizren, 30 tetor 2018 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër N.O., 
U.S., dhe A.S., për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje 
kanë kryer veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja 
e paautorizuar e narkotikëve, substancave psiokotrope dhe analoge” 
nga neni 273 paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, të pandehurit, pa autorizim kanë ndërmjetësuar në 
transportimin e substancave apo preparateve të shpallura me Ligj si 
narkotikë, substanca psikotrope ose substanca analoge, me qëllim 
të shpërndarjes dhe shitjes ose ofrimit për shitje, në atë mënyrë 
që me datë 24.10.2017 dhe 28.10.2017, në orët e paradites, duke 
përdorur dy taksi të ndryshëm nga Gjakova, saktësisht nga lapidari 
i fshatit Dobrosh - Komuna e Gjakovës, kanë dërguar në kompaninë 
me inicialet “F.C.”në Prizren, dhe në kompaninë me inicialet “E.T.” 
në Ferizaj gjithsej 22 dyer të drurit, ku në brendësinë e tyre kanë 
paketuar në total 130 kilogram e 649.32 gram substancë narkotike të 
llojit “marihuan” me qëllim të eksportimit në shtetin e Zvicrrës.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit 
N.O., U.S., dhe A.S., kanë përmbushur elementet e veprës penale 
“Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 
substancave psiokotrope dhe analoge” sipas KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas 
ligjit, për veprën penale e cila u vihet në barrë.
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Shtatë aktakuza për veprën penale “ Cenimi i fshehtësisë së 
votimit”

Gjakovë, 31 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, e njofton opinionin se, ka ngritur 
shtatë (7) aktakuza kundër shtatë (7) personave të dyshuar , L.G., A.H., 
E. Ll., B.J., Xh., K.N., B.H., për veprën penale “ Cenimi i fshehtësisë së 
votimit”, nga neni 215 të KPRK-së.

Më 06.10.2019, nëpër qendra të ndryshme të votimit, në Gjakovë 
e Rahovec, për derisa ka qenë duke u zhvilluar procesi i votimit, 
të dyshuarit e lartcekur kanë cenuar fshehtësinë e votimit, duke e 
fotografuar fletëvotimin me telefonat e tyre personal.

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

Dy prokurorët e rasteve, i kanë propozuar Gjykatës Themelore në 
Gjakovë, që të pandehurit L.G., A.H., E. Ll., B.J., Xh., K.N., B.H., të 
dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila iu vihet në barrë. 

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Arrestohet personi i cili sulmoi prokurorin në Prizren

Prizren, 31 tetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, njofton 
opinionin se gjatë një aksioni të Drejtorisë Rajonale të Hetimeve në 
Prizren, në koordinim dhe bashkëpunim me Prokurorinë Themelore 
në Prizren, është kapur dhe arrestuar personi i dyshuar me inicialet 
B.Rr., lidhur me sulmin e djeshëm ndaj Prokurorit të Shtetit. I njëjti 
është ndaluar për 48 orë, dhe ndaj tij do të vazhdohet me procedura 
të mëtejme hetimore.

Prokuroria Themelore në Prizren, i dënon ashpër sulmet e tilla ndaj 
prokurorëve dhe punës së tyre, si dhe është e vendosur në luftimin e 
krimit dhe do t’i hetoj dhe akuzojë të gjithë personat që shkelin ligjin. 
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Kërkohet paraburgim ndaj dy personave që tentuan të 
transportojnë 15 kg ‘’Marihuanë’’ në Serbi

Gjilan, 01 nëntor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata kompetente në Gjilan, 
caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të dyshuarve F.H. dhe A.N., me 
dyshimin se kanë kryer veprën penale ‘’Blerja, posedimi, shpërndarja 
dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope ose 
analoge’’.

Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar që, më 08 shtator 2019, rreth 
mesnatës, të dyshuarit në bashkëveprim, me dashje dhe pa autorizim 
kanë transportuar substancë narkotike të llojit ‘’Marihuanë’’, në 
peshë prej 15 kg, të cilën e kanë pasur të mbështjellë në një valixhe.

Të dyshuarit, janë dakorduar që këtë substancë narkotike përmes 
pikës kufitare ‘’Dheu i Bardhë’’, ta transportojnë në Republikën 
e Serbisë, mirëpo pasi janë afruar tek pika kufitare, nga frika që të 
mos hetohen nga organet e ndjekjes, në një distancë prej 500 metra, 
të njëjtën e kanë hudhur nga dritarja e automjetit, me qëllim që t’i 
shmangen identifikimit të tyre, ku më 31 tetor 2019, janë identifikuar 
dhe arrestuar.

Në këtë rast, është i përfshirë edhe një person i dyshuar, i cili për 
momentin gjendet në arrati.
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Prokuroria e Pejës mbanë tryezën e dytë për “Degradimin e pyjeve 
dhe ambientit”

Pejë, 1 nëntor 2019 - Nën organizimin e Prokurorisë Themelore të 
Pejës, të mbështetur nga misioni i OSBE-së në Kosovë, sot është 
mbajtur tryeza e dytë gjatë këtij viti, me temën “Degradimi i pyjeve 
dhe ambientit”.

Kjo tryezë e udhëhequr nga Kryeprokurori Agim Kurmehaj, kishte 
për qellim prezantimin e të arriturave prej tryezës së mbajtur në 
muaji prill të këtij viti, gjetjen e mekanizmave efikas në luftimin e 
këtyre dukurive dhe koordinimin sa më të mirë në këtë drejtim, ku 
të pranishëm ishin kryetarët dhe përfaqësuesit e pesë komunave 
(Pejë, Klinë, Istog, Deçan dhe Junik), zinxhiri komandues i Policisë se 
Kosovës në rajonin e Pejës, përfaqësues të pylltarisë dhe minierave 
dhe mineraleve dhe shoqërisë civile.

Lidhur me progresin e arritur gjatë këtyre gjashtë muajve, 
Kryeprokurori Agim Kurmehaj, tha se ka pasur rezultate të dukshme 
gjatë këtyre gjashtë muajve, mirëpo, theksoi se kjo dinamik e punës 
duhet të vazhdojë nga të gjitha institucionet përgjegjëse për mbrojtjen 
e ambientit.

Gjithashtu, gjatë kësaj tryeze u prezantuan të dhënat e Prokurorisë 
Themelore të Pejës nga prokurori i shtetit Ersan Qavolli, i caktuar si 
koordinator i këtyre veprave penale.

Për gjashtë muaj, kjo prokurori, ka ngritur gjithsej pesëdhjetenëntë 
(59) aktakuza kundër gjashtëdhjetegjashtë (66) personave për veprën 
penale “Vjedhje e pylli”, ndërsa ka sekuestruar 256.24 m³ masë 
drusore, nëntëmbëdhjetë (19) kamion, nëntë (9) kombi , dhjetë (10) 
automjete, shtatë (7) traktor dhe gjashtë (6) motor sharra, për dallim 
nga viti i kaluar ku të sekuestruara ishin vetëm një (1) kamion dhe një 
(1) traktor.

Në fund të kësaj tryeze u propozuan nga të pranishmit konkluzione 
të ndryshme të cilat do shërbejnë për mbrojtjen e ambientit, veçanti 
pyjet dhe lumenjtë.
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Arrestohen katër persona për asgjësimin e dokumenteve të votimit 
dhe dhënien ose marrjen e ryshfetit në lidhje me votimin

Prishtinë, 1 nëntor 2019 – Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, Policia 
e Kosovës ka arrestuar katër persona me inicialet A.Sh., A.Ç., D.D 
dhe A.Ç., të cilët dyshohen se kanë kryer veprat penale, “Asgjësimi 
i dokumenteve të votimit” nga neni 217 i KPRK-së, dhe “Dhënia ose 
marrja e ryshfetit në lidhje me votimin” nga neni 212 i KPRK-së, në 
lidhje me vendvotimin 2114B/01R, në fshatin Runik të Skenderajt.

I arrestuari me inicialet A.Sh., kryesues i vendvotimit, dyshohet se 
ka kryer dy vepra penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit” dhe 
“Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin”.

Ndërkaq, të arrestuarit tjerë me inicialet A.Ç., vëzhgues, D.D., qytetar 
dhe A.Ç., anëtar i një subjekti politik, dyshohen se kanë kryer veprën 
penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit” nga neni 217 i KPRK-së.

Prokurori i Shtetit për katër të arrestuarit do të kërkoi caktimin e 
masës së paraburgimit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Kërkesë për paraburgim ndaj personit që dyshohet se ka dhunuar 
një të mitur

Gjakovë, 4 nëntor 2019 - Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur kërkesë në Gjykatën 
Themelore në Gjakovë, për caktimin e masës së paraburgimit kundër 
të pandehurit A.K., nga Komuna e Gjakovës, për shkak të dyshimit se 
i njëjti ka kryer veprën penale “ Dhunimi”, nga neni 227 paragraf 6 
lidhur me paragraf 1 të KPRK-së.

Rasti ka ndodhur më 31.10.2019, në shtëpinë e të pandehurit, në 
lagjen Brekoc në Gjakovë, ku i njëjti rreth orës 23:00, e telefonon të 
dëmtuarën e mitur M.B., dhe e thërret të shkojë në shtëpinë e tij, ku 
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më pastaj e kryen aktin seksual me të.

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 A.K., ka kërkuar masën e 
paraburgimit në afat prej 30 ditësh.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë kundër ish-prokurorit A.M

Prishtinë, 5 nëntor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në 
Prishtinë-Departamenti Special, kundër të pandehurit A.M., për 
shkak të veprës penale “Keqpërdorim i detyrës zyrtare”.

Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë kundër prokurorit A.M., tani 
më i suspenduar për shkak të veprës penale “Keqpërdorim i detyrës 
zyrtare”, pasi që i njëjti në cilësinë e personit zyrtar – Prokuror i Shtetit 
në Departamentin e Krimeve të Rënda të Prokurorisë Themelore në 
Gjakovë, me dashje e ka keqpërdorur pozitën dhe detyrat e prokurorit, 
në atë mënyrë që me rastin e ngritjes së aktakuzës, në disa raste 
penale, në mënyrë drastike e ka zbutur kualifikimin penal të veprës, 
në kundërshtim me ligjin, ashtu që për kryesit e veprave ka siguruar 
dënime shumëfish më të lehta se sa e parasheh ligji për veprat penale 
të cilat i kanë kryer.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë ndaj dy të pandehurve për keqpërdorim të votimit

Pejë,7 nëntor 2019 - Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti për 
krime të rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve, A.G, dhe B.G, 
për shkak të veprës penale “Keqpërdorimi i të drejtës se votimit”, nga 
neni 213, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
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I pandehuri, A.G, akuzohet se me datën 6 tetor të këtij viti, në zgjedhjet 
e përgjithshme të organizuara me datën e lartcekur, në fshatin Përqevë 
të Klinës, rreth orës 13:00, në shkollën e mesme të ulët “Dëshmorët”, në 
vendvotimin 0818C/01R, me letërnjoftim të vëllait të tij, voton në emër 
të personit tjetër A.G, e i cili nuk kishte votuar ditën e zgjedhjeve për 
shkak se jeton në Itali.

Kurse, i pandehuri B.G, akuzohet se në vendvotimin e lartcekur, në 
cilësinë e komisionerit (Anëtarit të Këshillit të vendvotimit) ia mundëson 
të pandehurit A.G, të votojë në emër të personit tjetër. 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.

Njëkohësisht, prokurori i çështjes ka propozuar që ndaj të pandehurit B.G, 
të shqiptohet edhe dënimi plotësues “ndalimi i ushtrimit të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës”.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Ndalohen dy persona për sulm ndaj personit zyrtar

Ferizaj, 07 Nëntor 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, njofton 
opinionin se me urdhër të prokurorit të shtetit, ka ndaluar dy persona me 
inicialet I.O. dhe N.O., në kohëzgjatje prej 48 orësh, për shkak të dyshimit 
se të nëjtit kanë sulmuar personin zyrtar- mjekun S.F., në vendin e tij të 
punës, me ç’rast të njëjtit i kanë shkaktuar lëndime trupore.

Rasti ka ndodhur rreth orës 01:00 në Spitalin Regjional në Ferizaj- Qenda 
Emergjente

Prokurori i rastit, brenda afatit ligjor do të vendosë mbi masën e sigurisë 
së të pandehurve, me qëllim të zbatimit të suksesshëm të procedurës 
penale.

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbetet e përkushtuar për luftimin e 
kriminalitetit, ngritjen e efikasitetit, transparencës dhe llogaridhënies.
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Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist

Prishtinë, 7 nëntor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë-
Departamenti Special, kundër të pandehurit A.M., për shkak të veprës 
penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 136 
paragrafi 2 të KPRK-së.

Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri A.M., më 24.07.2015, 
me paramendim dhe me dashje, si dhe me përgatitje paraprake ka 
lëshuar territorin e Republikës së Kosovës përmes vendkalimit kufitar 
Hani i Elezit, ku ka shkuar në territorin e Republikës së Maqedonisë, 
dhe ka kontaktuar me përkrahës të organizatës terroriste ISIS, dhe më 
pastaj në kohë të pa vërtetuar të muajit gusht 2015, me pasaportë 
të falsifikuar në emër të një personi nga Shkupi përmes Greqisë, ka 
udhëtuar me autobus për në Stamboll, nga aty ka shkuar në kufi të 
shtetit të Sirisë.

I pandehuri A.M., me të arritur në Siri i është bashkangjitur organizatës 
terroriste ISIS, ku pas trajnimeve taktike dhe luftarake ka marrë pjesë 
aktive në luftërat e Sirisë ku edhe më 26.07.2017, është arrestuar 
nga forcat Kurde, ku ka qëndruar deri më 19.04.2019, me ç’rast edhe 
është riatdhesuar në Kosovë.

Me këto veprime i pandehuri A.M., ka kryer veprën penale “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 136 paragrafi 2 të KPRK-
së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë kundër shtetasit sirian për kontrabandim me migrantë

Prizren, 11 nëntor 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër M.A., 
shtetas i Sirisë, i cili gjendet në paraburgim nga data 22.08.2018, për 
shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Kontrabandimi 
me migrantë” nga neni 164 paragrafi 1 dhe paragrafi 8 pika 1 dhe 2 të 
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Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, i pandehuri M.A., me datë 22.08.2019, rreth orës 
04:00 në Prizren, është vërtetuar se merret me kontrabandim 
me migrantë, në atë mënyrë që paraprakisht ka kontaktuar me të 
dëmtuarin A.K., përmes telefonit gjatë qëndrimit të tyre në Tiranë me 
datat 16.08.2019 dhe 19.08.2019, ashtu që janë marrë vesh që i njëjti 
t’i dërgojë deri në kufirin e Kosovës në Pikëkalimin kufitar në Vërmicë, 
ku më pas të dëmtuarit kanë kaluar jashtë vendit të përcaktuar 
përmes malit dhe kanë hyrë në territorin e Republikës së Kosovës, 
ku më pas i njëjti i ka pritur në vendin e caktuar dhe me automjet i 
ka bartur deri në qytetin e Prizrenit. Më pas, në afërsi të një hoteli 
është ndaluar nga ana e patrullës së Policisë dhe me kontrollimin 
paraprak të automjetit është vërtetuar se në automjet kanë qenë tre 
shtetas të huaj dhe atë A.K., O.S., dhe A.I., të cilët nuk posedonin 
asnjë dokument identifikues, me ç’rast është vërtetuar se dy prej tyre 
janë nga Siria ndërsa i treti është shtetas Irakian, të cilët më pas janë 
shoqëruar në stacionin policor në Prizren.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri 
M.A., ka përmbushur elementet e veprës penale “Kontrabandimi me 
migrantë” sipas KPRK-së.

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

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

NJOFTIM PËR MEDIA

Prishtinë, 13 nëntor 2019 – Prokurori i Shtetit, njofton opinionin publik 
se ka autorizuar njësitet përkatëse të Policisë së Kosovës, në mënyrë 
që të verifikohen dyshimet e ngritura, si dhe për grumbullimin e të 
gjitha informatave lidhur me shitjen e biletave online për ndeshjen 
futbollistike të Kosovës me Anglinë.

Sa për informatën tuaj, Prokuroria e Shtetit, ka filluar hetimet që 
nga 15 tetor 2019, lidhur me shitjen e biletave online për ndeshjen 
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futbollistike të Kosovës me Malin e Zi, gjë për të cilën është njoftuar 
opinion publik dhe se tashmë hetimet janë duke vazhduar.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë ndaj personit zyrtar për disa vepra penale

Gjakovë, 14 nëntor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka 
ngritur aktakuzë kundër Xh. K., Komuna Suharekë, për veprat penale, 
“Keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve 
publike”, nga neni 198 paragraf 1 të KPRK-së, “ Lëndim i rëndë trupor”, 
nga neni 189 paragraf 1 pika 1.1., të KPRK-së, si dhe, “Lëndim i lehtë 
trupor”, nga neni 188 paragraf 1 pika 1.4 të KPRK-së.

Rasti ka ndodhur më 22.08.2018, në Suharekë, ku i pandehuri Xh. 
K., në cilësinë e zyrtarit policor, keqpërdor detyrën dhe autorizimet 
publike, duke keqtrajtuar e fyer rëndë personalitetin e të tjerëve, 
këtu të dëmtuarve H.G., A.G., dhe Q. Xh nga Suhareka. Përderisa të 
dëmtuarit ishin duke hipur në makinën e tyre në parkingun e një 
restoranti, i pandehuri fillimisht iu kërkon dokumentet e identifikimit, 
dhe përderisa njëri prej tyre nuk e kishte me vete dokumentin, i njëjti 
nervozohet dhe e godet në kokë, ku pastaj të tre të dëmtuarit i hip 
në makinën e policisë, kështu ku edhe gjatë rrugës për në stacionin e 
policisë, i ofendon e i godet ata.

Pas arritjes në Stacionin policor në Suharekë, i ndan në dhoma të 
veçanta, ku secilin prej tyre, duke i kapur për fyti, i shanë e ofendon, 
dhe i godet me grushte në kokë, bark dhe gjoks.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se i njëjti ka 
përmbushur elementet e veprave penale të cekura më lartë.

Prokurori i rastit i ka propozuar Gjykatës Themelore në Prizren, Dega 
Suharekë , që i pandehuri Xh. K., të dënohet sipas ligjit për veprat 
penale që i vihen në barrë.



62

BULETINI 
MUJOR

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për posedim të narkotikëve dhe armëmbajtje pa leje

Prishtinë, 15 nëntor 2019 – Prokurori i Prokurorisë Speciale të 
Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, ka ngritur aktakuzë pran 
Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Speciale, kundër 
katër personave me inicialet A.N., I.B., L.O. dhe V.E., për veprat penale 
“Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, 
substancave psikotrope dhe anologe” nga neni 267 paragrafi 2 lidhur 
me paragrafin 1 dhe neni 31 të KPK-së, si dhe “Mbajtja në pronësi, 
kontroll, posedim apo shfrytëzim i paautorizuar të armëve” nga neni 
366 paragrafi 1 të KPK-së.

Prokuroria Speciale njofton se katër të pandehurit A.N., I.B., L.O. dhe 
V.E., me qëllim që të sjellin përfitime pasurore të kundërligjshme, e 
duke vepruar në grup, një natë para arrestimit janë takuar në Tiranë, 
ku janë dakorduar dhe kanë ndarë rolet e tyre, që drogën ta sjellin 
nga Shqipëria në Kosovë. Ndërkaq, gjatë kohës kur janë arrestuar 
të pandehurit A.N., I.B., L.O. dhe V.E., dhe me rastin e kontrollit nga 
policia i janë gjetur dhe sekuestruar 55 kg e 432 gram të substancës 
narkotike të llojit marihuanë.

Me këto veprime të pandehurit A.N., I.B., L.O. dhe V.E., kanë kryer 
veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar 
e narkotikeve, substancave psikotrope dhe anologe” nga neni 267 
paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe neni 31 të KPK-së.

Po ashtu, gjatë bastisjes te i pandehuri V.E. është gjetur një revole me 
mbishkrimin GAP 9 mm, P.A.K., pa numër serik dhe një karikator së 
bashku me 18 fishek e cila është sekuestruar. Me këto veprime V.E., 
akuzohet se ka kryer veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll, 
posedim apo shfrytëzim i paautorizuar të armëve” nga neni 366 
paragrafi 1 të KPK-së.
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Ndalohet një person për dhunim

Gjilan, 16 nëntor 2019 – Prokuroria Themelore ne Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ndaluar të dyshuarin M.K., në kohëzgjatje prej 
48 orësh, me dyshimin se ka kryer veprën penale “Dhunimi”, nga neni 
227,të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ekziston dyshimi i bazuar, që më 14 nëntor 2019, i dyshuari M.K. 
(1996), në fshatin Rogoqicë, komuna e Kamenicës, e ka takuar të 
dëmtuarën e mitur, e cila ka hypë në veturën e tij dhe janë nis në 
drejtim të Gjilanit, me ç’rast janë ndaluar në një motel në hyrje të 
qytetit, ku i dyshuari duke e shfrytëzuar pozitën e saj të ndjeshme dhe 
të pa mbrojtur, e ka detyruar që të kryej akt seksual, pa pëlqimin e saj.

Prokurori i rastit, brenda afatit ligjor ndaj të dyshuarit do të 
paraqesë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, në Gjykatën 
kompetente në Gjilan, në afat prej 30 ditësh.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrja në grup terrorist

Prishtinë, 19 nëntor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë –
Departamenti Special, kundër personit me inicialet F. Z. për shkak të 
veprës penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga 
nenin 143 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës .

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura F.Z. më 23.08.2014, me 
dëshirë të plotë, me vetëdije përmes Aeroportit Ndërkombëtarë 
“Adem Jashari“ në Prishtinë, ka lëshuar vendbanimin e saj të 
përhershëm në Republikën e Kosovës, për të vazhduar fluturimin për 
në qytetin Stamboll të Republikës së Turqisë, me qëllim që përmes 
territorit të Republikës së Turqisë, të udhëtoj për në shtetet islamike 
Irak dhe Siri, me qëllim që t’i bashkëngjitët organizatës terroriste “ISIS”, 
e cila ishte duke luftuar dhe shkaktuar akte dhune nga maltretimet e 
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gjera të vrasjet në këto shtete, organizatë kjo e shpallur Organizatë 
Terroriste nga OKB-ja.

Me këto veprime e pandehura F.Z. ka kryer veprën penale “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga nenin 143 paragrafi 2 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës. 

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për shtytje për kryerjen e veprave terroriste

Prishtinë, 20 nëntor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë pran Gjykatës Themelore në Prishtinë – 
Departamenti Speciale, kundër të pandehurit F.Ll. për shkak të veprës 
penale “Shtytja për kryerjen e veprave terroriste” nga neni 134 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokuroria Speciale njofton se F.Ll. ka bërë shtytje në kryerjen e 
veprave terroriste, në atë mënyrë që prej vitit 2018 e deri më 24 
prill 2019, përmes rrjetit social në Facebook, me anë të një postimi 
ka shprehur gëzimin dhe ka përkrahur sulmet e fundit terroriste që 
kishin ndodhur në kisha dhe hotele në Sri Lanka, ku humbën jetën të 
paktën 139 persona, në mesin e të cilëve 45 fëmijë duke komentuar 
“Me ndihmën e Allahut, bijtë e Ummetit sulmuan aty ku dhemb më 
shumë, në kishat dhe hotelet në Sri Lankë dhe nesër do të sulmojnë 
përsëri, por kësaj here në Paris, Londër, Uashington dhe New York.

Andaj, pritni se me të vërtetë edhe ne presim nga ju dhe Akidja e 
Hilafetit është në zemrat dhe mendjet tona, në realitet jemi gjithkund, 
çdo mysliman është projekt për xhihadin në të ardhmen. Allahu ka 
premtuar se Xhihadi do të qëndroj deri në orën e fundit (kjametit) 
dhe besojmë në Allahun”, ka postuar video incizime, fotografi dhe 
komente në formë të shkruar duke shprehur haptazi përkrahjen dhe 
simpatinë ndaj Organizatës terroriste – Shteti Islamik- “ISIS”, përmes 
të cilave postime shpreh urrejtje ndaj pjesëtarëve tjerë të komunitetit 
dhe propagandon islamizmin, përmes të cilave postime shpreh urrejtje 
ndaj pjesëtarëve tjerë të komunitetit dhe propagandon islamizmin, 
ashtu që nga fotografitë e publikuara që paraqesin “Xhihadistë” dhe 
“Sulmues vetëvrasës”, ku edhe i ka komentuar me qëllim që të shty 
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kryerjen e aktit terrorist, duke shkaktuar rrezik serioz që vepra të tilla 
edhe të kryhen.

I pandehuri F.Ll. me këto veprime ka kryer veprën penale “Shtytja 
për kryerjen e veprave terroriste” nga neni 134 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar në 
vazhdimësi dhe keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar

Prishtinë, 20 nëntor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë – 
Departamenti Special, kundër pesë personave me inicialet B.H., E.B., 
N.M., B.K. dhe R.D., për shkak të veprave penale “Keqpërdorimi i 
pozitës apo autoritetit zyrtar në vazhdimësi, nga neni 422 paragrafi 1 
dhe 2 nënparagrafi 2.2 të KPRK dhe për veprën penale “Keqpërdorimi 
i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 dhe 2 
nënparagrafi 2.2 të KPRK.

Prokuroria Speciale njofton opinionin se të pandehurit E.B., N.M., B.K. 
dhe R.D., duke punuar si persona zyrtar në Komunën e Prizrenit, me 
qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për pronarët 
e objekteve pa leje ndërtimore në regjionin e Parkut Nacional “Sharri“ 
në Prevallë dhe shkaktimit të dëmit për Parkun Nacional dhe shtetin 
e Kosovës, si inspektorë të ndërtimit në Drejtorinë e Inspektoratit të 
Komunës, përgjegjës për inspektimin e punimeve ndërtimore në Parkun 
Nacional të lartcekur, në periudhën kohore nga 22 Qershor 06.2006, 
kur Kuvendi Komunal në Prizren e ka miratuar Planin e Përkohshëm 
të Rregullues Urbane për atë zonë, deri me datë 03.05.2013, kur 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) me vendim 
e ka urdhëruar ndërprerjen e të gjitha aktiviteteve ndërtimore në 
zonën e Prevallës, me dashje nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare 
konform Ligjit për ndërtimin nr. 2004/15, nuk e kanë bërë mbikëqyrjen 
inspektuese të ndërtimeve, nuk kanë urdhëruar pezullimin e ndërtimit 
dhe nuk i kanë iniciuar procedurat e parapara me ligj, ashtu që gjatë 
këtyre 7 viteve e kanë lejuar ndërtimin e disa qindra objekteve pa leje 
ndërtimi duke reaguar vetëm në disa raste.
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Në këtë mënyrë të pandehurit B.H., E.B., N.M., B.K. dhe R.D. kanë 
shkaktuar degradimin e mjedisit në masë të madhe, kurse secilit 
pronarë të objektit të ndërtuar pa leje iu kanë mundësuar përfitimin 
e dobisë pasurore në vlerë mesatare prej 10.500 €.

Me këto veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale 
“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar në vazhdimësi”, nga 
neni 422 paragrafi 1 dhe 2 nënparagrafi 2.2 të KPRK.

Ndërkaq, i pandehuri B.H. duke punuar si Kryeinspektor i Inspektoratit 
të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në Komunën e 
Prizrenit, kompetent për inspektimin e punimeve ndërtimore në 
Parkun Nacional “Sharri” në Prevallë, me dashje nuk i ka kryer detyrat 
e domosdoshme të përcaktuara me Vendimin e Ministrit të MMPH-
së, me të cilin urdhërohet rrënimi i objekteve pa leje brenda Planit 
Rregullues Urban në Parkun Nacional.

Në atë mënyrë që edhe pse e ka hartuar planin për zbatimin e 
urdhëresës në 4 faza dhe në fazën e parë ka rrënuar 180 objekte, në 
fazën e dytë nga 28 vendime për rrënim, janë zbatuar vetëm 20 dhe të 
pazbatuara kanë mbetur 8 vendime, në fazën e tretë nga 45 vendime 
për rrënim, 16 janë revokuar, ndërsa 29 vendime kanë mbetur të 
pazbatuara, kurse faza e katërt fare nuk është implementuar, ashtu që 
nga data 14.12.2013 e deri sot nuk ka zbatuar as një prej vendimeve 
edhe pse ende janë në fuqi.

I pandehuri B.H., me këto veprime ka kryer veprën penale 
“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 
1 dhe 2 nënparagrafi 2.2 të KPRK.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
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Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist

Prishtinë, 25 nëntor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë-
Departamenti Special, kundër S.S., Organizimi dhe Pjesëmarrja në 
Grupin Terrorist nga neni 143 paragrafi 2 të KPRK-së.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura/ mitura S.S., më 
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19.05.2014, përmes Aeroportit Ndërkombëtarë të Prishtinës, së 
bashku me bashkëshortin e saj G.Xh (tani i ndjerë) kanë udhëtuar për 
në Stamboll dhe nga aty kanë përfunduar në destinacionin e tyre në 
Siri, me qëllim për t’iu bashkangjitur grupeve terroriste ISIS (Islamic 
State of Iraq and the Sham) dhe Al-Nusra të cilat veprojnë në Siri 
dhe Irak, ku ka qëndruar deri në momentin e kthimit në Kosovë më 
20.04.2019.

Me këto veprime e pandehura/mitura S.S., ka kryer veprën penale, 
“Organizimi dhe pjesëmarrja në grupin terrorist” nga neni 143 
paragrafi 2 të KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist25 nëntor 
2019

Prishtinë, 25 nëntor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë-
Departamenti Special, kundër L.L., për veprat penale, “Organizimi dhe 
Pjesëmarrja në Grupin Terrorist” nga neni 143 paragrafi 2 të KPRK-së.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura L.L., 08.12.2013 me 
vetëdije dhe vullnet të plotë përmes Aeroportit Ndërkombëtar te 
Prishtinës, ka udhëtuar në drejtim të Stambollit-Turqi, nga ku pastaj ka 
kaluar në destinacionin e saj në Siri, gjegjësisht në zonën e konfliktit, 
me qëllim për t’iu bashkangjitur grupeve terroriste ISIS (Islamic State 
of Iraq and the Sham) dhe Al-Nusra të cilat veprojnë në Siri dhe Irak, 
ku ka qëndruar deri në momentin e kthimit në Kosovë më 20.04.2019.

Me këto veprime e pandehura L.L., ka kryer veprat penale, “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grupin terrorist” nga neni 143 paragrafi 2 të KPRK-
së.
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Aktakuzë për bashkim apo pjesëmarrje në ushtrinë ose policinë e 
huaj

Prishtinë, 25 nëntor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë-
Departamenti Special, kundër M.A., për veprën penale “Bashkimi 
apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e 
jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore 
apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës” nga 
neni 3 paragrafi 3 të Ligjit për ndalimin e bashkimit në konflikte të 
armatosura jashtë territorit të vendit nr. 05/L-002.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura M.A., 12.07.2015, së 
bashku me bashkëshortin e saj B.M (tani i ndjerë) dhe fëmijën e tyre 
djalë të moshës 1 vit e gjysmë, me vetëdije dhe vullnet të plotë ka 
kaluar përmes pikës kufitare të Hanit të Elezit dhe ka përfunduar në 
destinacionin e saj në zonën e konfliktit në Siri, me qellim për t’iu 
bashkangjitur grupeve terroriste ISIS (Islamic State of Iraq and the 
Sham) dhe Al-Nusra të cilat veprojnë në Siri dhe Irak, ku ka qëndruar 
deri në momentin e kthimit në Kosovë më datë 20.04.2019. Me 
këto veprime e pandehura M.A., ka kryer veprën penale, Bashkimi 
apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e 
jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore 
apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës nga 
neni 3 paragrafi 3 të Ligjit për ndalimin e bashkimit në konflikte të 
armatosura jashtë territorit të vendit nr. 05/L-002.
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Diskutohet për rolin e prokurorëve në politikën ndëshkimore

Prishtinë, 26 nëntor 2019 – Me iniciativë të Ambasadës së SHBA-së në 
Prishtinë, dhe në bashkëpunim me Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, 
është mbajtur tryezë diskutimi për rolin e prokurorëve në aplikimin e 
politikës ndëshkimore gjatë procedurave gjyqësore.

Në hapje të takimit, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka 
deklaruar se qëllimi i kësaj tryeze është diskutimi për aplikimin e 
udhëzuesit të politikës ndëshkimore nga ana e gjykatave dhe për rolin 
e prokurorëve në krijimin e një politike unifikuese ndëshkimore. Në 
këtë kontekst është kërkuar një rol më aktiv nga ana e prokurorëve që 
nëpërmjet veprimeve juridike të ndikojnë te gjykatat në shqiptimin 
adekuat të sanksioneve penale.

“Ne si prokurorë duhet të kërkojmë nga gjyqtarët që të shqiptohen 
dënime adekuate në harmoni me peshën e veprës penale. Prokurorët 
duhet të sigurojnë aktakuza të fuqishme, të cilat e vërtetojnë gjendjen 
faktike, me anë të së cilës bëhet edhe cilësimi i duhur juridik i veprës 
penale”, ka deklaruar, ndër të tjera, Kryeprokurori Lumezi.
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Gjatë kësaj tryeze, në të cilën kanë marrë pjesë përfaqësues të të 
gjitha niveleve të sistemit prokurorial, është diskutuar edhe për 
përdorimin e procedurave alternative nga ana e prokurorëve, të 
drejtën e ankimimit, rolin mbikëqyrës dhe bashkëpunues ndërmjet 
kryeprokurorëve dhe prokurorëve gjatë kualifikimit të veprave 
penale, krijimin e një mekanizmi që mundëson një bashkëpunim me 
institucionet, siç janë: shërbimi sprovues, shërbimet sociale, si dhe 
tema të tjera të cilat ndërlidhën me natyrën e këtij takimi.

Po ashtu, gjatë diskutimeve ndërmjet përfaqësuesve të institucionit 
të Prokurorit të Shtetit dhe partnerëve nga Ambasada e SHBA-së 
në Prishtinë, është parë nevoja e hartimit të një udhëzuesi për rolin 
e prokurorëve në politikën ndëshkimore, me ç’rast është caktuar 
edhe grupi punues, i cili do të punojë në hartimin dhe përgatitjen e 
këtij udhëzuesi, që do të jetë në harmoni me udhëzuesin e politikës 
ndëshkimore të hartuar nga Gjykata Supreme dhe ligjet e tjera në 
fuqi.

Pjesëmarrës në këtë tryezë nga Ambasada Amerikane në Prishtinë 
ishin Këshilltarët e Lartë Ligjore, Lana Owens dhe Corey Smith, 
njëherit Prokuror Federal në Distriktin e Floridës në SHBA, i cili ka 
shprehur gatishmërinë e tij për të diskutuar dhe bashkëpunuar për 
çështjet, që janë në interes të institucionit të Prokurorit të Shtetit.
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Përfundon me sukses regjistrimi i lëndëve të vjetra në Prokurorinë 
Themelore në Prizren

Prizren, 27 nëntor 2019 – Në Prokurorinë Themelore në Prizren, 
ka përfunduar në tërësi procesi i regjistrimit të lëndëve të vjetra 
për tri Departamentet Penale (Departamenti i Krimeve të Rënda, i 
Përgjithshëm dhe Departamenti për të Mitur) në kuadër të zbatimit 
të Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL).

Ekipet trajnuese të angazhuara për këtë regjion me sukses kanë 
arritur të bëjnë trajnimin e stafit për këtë prokurori në regjistrimin e 
lëndëve të vjetra dhe përdorimin e SMIL-it.

Regjistrimi i lëndëve të vjetra në Prokurorinë Themelore në Prizren, 
ka filluar në javën e parë të korrikut 2019 dhe ka përfunduar me datë 
18 nëntor 2019.

Numri i përgjithshëm i lëndëve të vjetra të regjistruara për këtë 
prokurori është gjithsej 9107 lëndë, të regjistruara nga 13 zyrtarë të 
prokurorisë dhe 7 praktikantë.

Përmes këtij projekti, pritet që të rritet efikasiteti i punës në prokurori 
dhe puna manuale do të zëvendësohet përmes sistemit elektronik.
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Aktakuzë për grabitje dhe armëmbajtje pa leje

Prizren, 27 nëntor 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër M.Sh., 
dhe B.Z., të cilët gjenden në paraburgim për shkak të dyshimit të bazuar 
se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Grabitja” nga neni 317 
paragrafi 3 lidhur me nenin 31, si dhe veç e veç veprën penale “Mbajtja 
në pronësi, në kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve” nga 
neni 366 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, me datë 16.07.2019, rreth orës 04:20 minuta në 
njërën nga pikat e karburantit në fshatin Piranë – Komuna e Prizrenit, 
të akuzuarit M.Sh., dhe B.Z., me përdorim të forcës dhe të kanosjes 
me armë e përvetësojnë në mënyrë të kundërligjshme pasurinë e 
luajtshme të pompës së derivateve, në atë mënyrë që të akuzuarit 
maskohen dhe armatosen dhe me veturën ”VW Golf 5”, me targa 
të vendosura vetëm përpara të vjedhura nga automjeti tjetër i tipit 
“Mercedes Benz 124”, vijnë me shpejtësi të vrullshme në pikën e 
karburanteve me ç’rast i akuzuari i parë M.Sh., me pistoletë hynë në 
marketin e kësaj pike dhe nën kërcënim të armës e godet dhe e shtrin 
në tokë punëtorin J.M., ashtu që grabit kasafortën në të cilën ka pasur 
para në shumë prej 757.00 (shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë) euro dhe 
merr disa pako të cigareve “Winston”. Ndërsa, i akuzuari i dytë B.Z., i 
cili po ashtu ishte i maskuar drejton pushkën automatike AK 47 duke 
kërkuar para punëtorit J.B., i cili gjendej në kabinë, dhe pasi i akuzuari 
i parë M.Sh., del nga marketi me kasafortë, këta me shpejtësi hyjnë 
në veturë dhe nisen në drejtim të Gjakovës duke dëmtuar pompën 
e derivateve në fshatin Piranë, në shumë prej 757.00 (shtatëqind e 
pesëdhjetë e shtatë) euro.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit M.Sh., 
dhe B.Z., kanë përmbushur elementet e veprave penale “Grabitja” 
dhe “Mbajtja në pronësi, në kontroll ose posedim të pa autorizuar të 
armëve” sipas KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas 
ligjit, për veprat penale të cila u vihen në barrë.
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Prokuroria në Gjilan ka ngritur aktakuzë kundër 6 zyrtarëve policor

Gjilan, 27 nëntor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër gjashtë (6) zyrtarëve 
policor, të stacionit policor në Gjakovë, të pandehurve K.GJ., B.P., 
G.B., A.I., M.U. dhe SH.L.

Sipas aktakuzës, i pandehuri K.GJ., më 14 nëntor 2018, në objektin 
e stacionit policor në Gjakovë, ka keqtrajtuar të dëmtuarin M.A., i 
cili kishte qenë i arrestuar dhe i prangosur, për shkak të dyshimit se 
kishte kryer dy vepra penale, në atë mënyrë që derisa ishte ulur në 
karrige, i njëjti e godet me grusht në fytyrë, me ç’rast e rrëzon në 
dysheme, derisa nga aty të pandehurin e largon një zyrtar policor.

Në këtë mënyrë, i pandehuri K.GJ., ka kryer veprën penale ‘’Keqtrajtimi 
gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike’’, nga neni 
198 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Gjithashtu, edhe të pandehurit B.P., G.B., A.I. dhe M.U., kanë 
keqtrajtuar të dëmtuarin M.R., ashtu që me qëllim që të nxjerrin 
informacione, për personat e tjerë të përfshirë në kryerjen e veprave 
penale, për të cilat i dëmtuari ka qenë i dyshuar, e sulmojnë fizikisht, 
duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore, për të cilat është detyruar 
të kërkonte tretman mjekësor.

Me këto veprime, të pandehurit B.P., G.B., A.I. dhe M.U., kanë kryer 
veprën penale ‘’Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose 
autorizimeve publike’’, nga neni 198 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 
të KPRK-së.

Ndërsa, i pandehuri SH.L., si person përgjegjës në qendrën e ndalimit 
në Gjakovë, nuk i ka përmbushur detyrat zyrtare, pasi iu ka mundësuar 
të pandehurve M.U., G.B. dhe A.I., të futen në qelinë ku ndodhej i 
dëmtuari M.R., të cilët pastaj e kanë keqtrajtuar duke e sulmuar 
fizikisht.

Në këtë mënyrë, i pandehuri SH.L., ka kryer veprën penale 
‘’Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar’’, nga neni 422 paragrafi 
1 të KPRK-së.
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Dy aktakuza për rastin e veteranëve

Ferizaj, 29 Nëntor 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, njofton 
opinionin publik se ka ngritur dy aktakuza kundër dy personave të 
pandehur për shkak të veprës penale “Legalizimi i përmbajtjes 
së rreme” nga neni 403 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës (KPRK).

Prokuroria njofton se të pandehurit, R.A., dhe N.A., nga Ferizaj, gjatë 
muajit prill 2018, kanë vënë në lajthim organin kompetent - Ministrinë 
e Punës dhe Mirëqenies Sociale, për ta vërtetuar një çështje të 
pavërtetë kinse dy të pandehurit janë “Veteran Luftëtar të UÇK-së”, 
në atë mënyrë që me dokumente të falsifikuara edhe atë çertifikatën 
veteran luftëtar dhe vërtetimin e veteranit luftëtar, të pandehurit kanë 
aplikuar në skemën e pensioneve dhe beneficioneve të familjeve të 
dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe kategorive tjera të përcaktuara 
me ligj, ku kanë arritur të përfitojnë pagë mujore prej 170.00 eurove 
secili veç e veç, nga muaji maj 2018 deri në muajin shtator 2018, duke 
i shkaktuar dëme materiale të dëmtuarës -Ministrisë së Punës dhe 
Mirëqenies Sociale në shumë prej 1.020.00 euro secili veç e veç.

Me këto veprime të pandehurit R.A., dhe N.A., kanë kryer veprën 
penale “Legalizimi i përmbajtjes së rreme” nga neni 403 paragrafi 1 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Prokurori i çështjes, me rastin 
e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës, që të pandehurit të 
shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila iu 
vihet në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019
Reagim nga Prokuroria Speciale

Prishtinë, 01 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, reagon ndaj shkrimit të publikuar në media, më 30 nëntor 
2019 me titull “Kurti kritikon Prokurorinë Speciale, kërkon të gjykohen 
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“masakruesit e popullit”.

Për hir të informimit të drejtë e të saktë të opinionit, Prokuroria Speciale 
e Republikës së Kosovës njofton opinionin se në fund të vitit 2018, ka 
trashëguar nga EULEX-i rreth 900 dosje për Krimet e Luftës, si dhe 
rreth 2000 dosje për personat e zhdukur. Nga marrja e kompetencave 
nga misioni ndërkombëtarë Prokuroria Speciale ka hapur hetime të 
shumta dhe janë lëshuar letërreshtime ndërkombëtare për personat 
nën hetim.

Aktualisht, në fazën e ngritjes së aktakuzës janë personat të arrestuar 
dhe fizikisht të pranishëm në Kosovë, ndaj të cilëve zbatohet 
procedura e rregullt penale.

Ndryshimi i fundit në Kodin e Procedurës Penale të Republikës së 
Kosovës, i përket hetimit dhe gjykimit në mungesë të personave të 
cilët kanë kryer krime të luftës. Mirëpo, gjykimi në mungesë mund të 
realizohet pasi të jenë plotësuar kriteret të përcaktuara me ligj.

Kushti i parë ligjor është që personi nën hetim të jetë kërkuar në 
shtetin/shtetet ku supozohet të jetë sipas parimit të Bashkëpunimit 
Juridik Ndërkombëtar së paku pesë (5) herë.

Pra, për ta zbatuar kushtin e parë ligjor është e nevojshme që personit 
nën hetim ti dërgohet ftesa, dhe atë pesë herë përmes Bashkëpunimit 
Juridik Ndërkombëtar. Për ti dërguar ato ftesa nënkuptohet se 
paraprakisht duhet të sigurohet adresa e banimit e personit nën 
hetim, gjë që është vështirë të arrihet në raste kur personi në kërkim 
gjendet në Serbi, për shkak se, siç dihet, në mes të Kosovës dhe 
Serbisë nuk ka bashkëpunim juridik ndërkombëtar.

Kushti i dytë ligjor është shfrytëzimi i çdo kanali i Bashkëpunimit 
Ndërkombëtar Policor dhe dështimi i ndalimit të personit nën hetim.

Kushti i tertë ligjor përcakton që pas dështimit të arritjes së këtyre 
qëllimeve personi në hetim të jetë shpallur në kërkim për hetim në 
procedurë penale për së paku gjashtë muaj në mjetet e informimit 
publik të Republikës së Kosovës, përfshirë Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës.

Nga gjithë kjo është e qartë se gjykimi në mungesë nuk mund të 
zbatohet me një automatizëm, por nevojitet plotësimi i kushteve të 
cilat në praktikë vështirë mund të realizohen ashtu siç janë përcaktuar, 
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në raste kur personi që kërkohet gjendet në Serbi.

Po ashtu, duhet pasur parasysh se Ligji për ndryshimin e Kodit 
të procedurës penale të Republikës së Kosovës, ka hy në fuqi me 
dekretimin e Presidentit të vendit më datë 21.06.2019, që do të thotë 
se në këtë periudhë gjashtëmujore në asnjë mënyrë nuk ka qenë e 
mundur të plotësohen kushtet ligjore për gjykim në mungesë.

Andaj, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës e siguron opinionin 
publik se kjo prokurori është duke bërë përpjekje maksimale drejt 
zbulimit dhe hetimit të krimeve të luftës dhe krijimin e kushteve për 
vënien e kriminelëve të luftës para drejtësisë. Në realizmin e kësaj 
detyre kjo prokurori i aplikon ligjet e Republikës së Kosovës, si dhe 
standardet e larta të së drejtës humanitare e ndërkombëtare në 
fushën e krimeve të luftës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për rastin e Oliver Ivanoviqit

Prishtinë, 2 dhjetor 2019 - Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
– Departamenti Special, kundër gjashtë personave N.S., M.R., S.A., 
D.M., Z.J., R.B. për veprat penale “Pjesëmarrje ose organizimi i grupit 
kriminal të organizuar”, “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, 
“Ndihmë në kryerjen e veprës penale Vrasje e rëndë”, “Mbajtja në 
pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve”, “Zbulimi i 
fshehtësisë zyrtare”, “Keqpërdorim i detyrës zyrtare në bashkëkryerje” 
dhe “Manipulim me prova, në bashkëkryerje”.

Prokuroria Speciale njofton se të pandehurit N.S., M.R. dhe R.B., të 
cilët gjenden në paraburgim, si dhe M.R., Z.V dhe Zh.B., të cilët gjenden 
në arrati, ndaj të cilëve gjykata kompetente ka lëshuar urdhërarrest 
dhe letërrreshtim ndërkombëtar në bazë të kërkesës së Prokurorisë 
Speciale, duke vepruar si grup kriminal i organizuar me strukturë 
dhe hierarki në grup, me role të përcaktuara formalisht, i cili grup 
kriminal nuk është formuar rastësisht, por është duke vepruar që nga 
viti 2011 e këndej, të cilin grup e udhëheqin të pandehurit Z.V. dhe 
M.R, të cilët gjenden në arrati, ku të gjithë këta të pandehur veprojnë 
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në vazhdimësi dhe në bashkëpunim, me dashje dhe dijeni të qëllimit 
dhe veprimtarisë së përgjithshme të grupit kriminal të organizuar ose 
qëllimit të grupit për të kryer një apo më shumë vepra penale.

Të pandehurit aktivisht kanë marrë pjesë në veprimtaritë kriminale të 
grupit duke ditur se pjesëmarrja e tillë do të kontribuojë në realizimin 
e veprimtarive kriminale të grupit dhe realizimin e përfitimit të 
drejtpërdrejtë apo të tërthortë të dobisë financiare apo dobisë tjetër 
pasurore, me qëllim të shtrirjes së kontrollit të bizneseve në territorin 
dhe kontrollin e politikës në pjesën veriore të Mitrovicës.

Ky grup kriminal ka kryer veprat penale “Vrasje e rëndë”, “ Ndihmë në 
kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë”, “Keqpërdorimi i detyrës 
zyrtare” dhe “Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm në territorin e 
Republikës së Kosovës”.

Po ashtu, secili nga të pandehurit kanë kryer veprime inkriminuese-
konkrete për grupin në fjalë, me ç’rast veprimtaritë e këtij grupit 
kriminal të organizuar kanë rezultuar me vrasjen tani të të ndjerit 
Oliver Ivanoviq, ku paraprakisht nga i njëjti grup i është djegur edhe 
vetura e tij. Me këto veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale 
“Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar” nga neni 
283 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

I pandehuri N.S. ditën kur është vrarë, Oliver Ivanoviq, me veprimet e tij 
iu ka lehtësuar dhe siguruar rrugëtimin të dyshuarve ( ekzekutuesve), 
ne kryerjen e aktit të vrasjes, po ashtu në ditën kritike i pandehuri N.S., 
së bashku me dy policët që kanë qenë të parët në vendin e ngjarjes, 
Zh.J dhe D.M., nuk i kanë kryer detyrat dhe autorizimet policore në 
vendin e ngjarjes, por kanë lëvizur me veturë zyrtare dhe në këmbë 
edhe pse hasin në persona të pa autorizuar duke fotografuar dhe 
dëmtuar provat e mundshme në vendin e ngjarjes ku kishte ndodh 
vrasja e të ndjerit Oliver Ivanoviq. Me këto veprime i pandehuri N.S., 
ka kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 
nga neni 422 paragrafi 2, nënparagrafi 2.2. të KPRK-së.

I pandehuri N.S., ka bashkëpunuar ngushtë me të dyshuarit e panjohur 
që të kryejnë vrasjen e Oliver Ivanoviq, me ç’rast me dashje dhe dijeni 
i ka ndihmuar të dyshuarve të panjohur në kryerjen e veprës penale 
të vrasjes së rëndë, duke krijuar kushtet dhe mënjanuar pengesat për 
kryerjen e veprës penale, ku i njëjti u ka lehtësuar të dyshuarve që të 
marrin veturën e markës Opell Astra, pa targa me dritare të errësuara, 
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ta përcjellin të njëjtën veturë në drejtim të qytetit, nga e cila veturë 
është shtënë gjashtë herë në të ndjerin Oliver Ivanoviq.

Po ashtu, i pandehuri N.S., së bashku me dy policët që kanë qenë të 
parët në vendin e ngjarjes Zh.J. dhe D.M, nuk i kanë kryer detyrat dhe 
autorizimet policore në vendin e ngjarjes, por kanë lëvizur me veturë 
zyrtare dhe në këmbë edhe pse hasin në persona të pa autorizuar 
duke fotografuar dhe dëmtuar provat e mundshme në vendin e 
ngjarjes ku kishte ndodh vrasja e të ndjerit Oliver Ivanoviq. Me këto 
veprime i pandehuri N.S. ka kryer veprën penale “Ndihmë në kryerjen 
e veprës penale Vrasje e rëndë” nga neni 179 i KPK-së lidhur me nenin 
33 paragrafi 2 KPRK-së.

Gjithashtu, i pandehuri N.S. me dashje dhe dijeni ka mbajtur në 
posedim armë në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët 
e tilla, ku më 23.11.2018 rreth orës 06:30, gjatë zbatimit të urdhër 
kontrollit nga pjesëtarët e Policisë së Kosovës, në shtëpinë e të 
pandehurit N.S. i janë gjetur dhe sekuestruar, një pushkë e tipit 
kallashnikov AK-47 me kalibër 7.62x39 mm, një karikator AK-47 si dhe 
106 fishek të kalibrit 7.62 x 39 mm, një granat dore, shufër gome, një 
tyt tromblloni për kallashnikov, një jelek ushtarak, të cilat i pandehuri 
i ka poseduar pa lejen e organit kompetent. Me këto veprime i 
pandehuri N.S. ka kryer veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll 
ose posedim të pa autorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 2 
lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

I pandehuri M.R. ka bashkëpunuar ngushtë me të pandehurit N.S., 
R.B., M.R., Z.V. dhe Zh.B. me dashje dhe dijeni ka ndihmuar në 
kryerjen e veprës penale “Vrasje e rëndë”, duke e përcjellë viktimën 
Oliver Ivanoviq, para vrasjes, ndërsa pas vrasjes së të ndjerit në 
xhepin e tij është gjetur një copë letër me targa të veturës KM-014-FZ 
i markës xhip Santa FE me ngjyre të zezë, e cila veturë e ka përcjellë 
pas vrasjes së viktimës edhe vëllain e viktimës M.I. Me këto veprime 
i pandehuri i lartcekur ka kryer veprën penale “Ndihmë në kryerjen 
e veprës penale “Vrasje e rëndë” nga neni 179 të KPK-së lidhur me 
nenin 33 paragrafi 2 i KPRK-së.

I pandehuri R.B. në cilësinë e zyrtarit policor, konkretisht hetues në 
Njësinë e Hetimeve Regjionale në Mitrovicë –Veri, duke shfrytëzuar 
detyrën apo autoritetin zyrtar, nuk i ka përmbushur detyrat e tij 
zyrtare me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për vete apo për 
personin tjetër dhe i njëjti përmes Zh.B., ka bashkëpunuar ngushtë 
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me grupin kriminal të organizuar të M.R., nga i cili ka marr urdhra 
nga ky grup për të fshehur dhe eliminuar dëshmitë-provat, dhe është 
angazhuar nga grupi kriminal që t’i fsheh gjurmët e krimit dhe mos 
të zbardhen rastet, kur kanë të bëjnë me personat e dyshuar që janë 
pjesë e grupit kriminal të M.R., dhe në përgjithësi të gjitha këto raste 
të mbesin të pa zbuluara, me ç’rast me dashje nuk i ka kryer detyrat 
e domosdoshme të përcaktuara me ligj. Me këto veprime i pandehuri 
R.B. ka kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 
zyrtar” nga neni 422 paragrafi 2, nënparagrafi 2.2. të KPRK-së.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura S.A., duke bashkëpunuar 
ngushtë me të dyshuarit që kanë qenë në koordinim për vrasjen e 
Oliver Ivanoviq, ka ndihmuar në kryerjen e veprës penale të vrasjes 
së rëndë, duke bërë krijimin e kushteve dhe mënjanimin e pengesave 
për kryerjen e veprës penale, në atë mënyrë që në kohën e aktit 
të kryerjes së vrasjes së të ndjerit Oliver Ivanoviq, e pandehura ka 
qenë në dijeni se kamerat e sigurisë në zyrat e “SDP”-së kanë qenë të 
ndalura në mënyrë të dhunshme, duke u ç’kyqur nga rryma, me ç’rast 
ju është mundësuar lehtësim të dyshuarve që të mos incizohen nga 
kamerat e sigurisë, kur të kryhet akti i vrasjes ndaj të ndjerit Oliver 
Ivanoviq. E njëjta më 16.01.2018, në ora 08:16 menjëherë pas vrasjes 
së Oliverit ka aktivizuar kamerat e sigurisë në zyrat e partisë “SDP”, e 
cila ka qenë duke punuar si administratore në këto zyre dhe si person 
i vetëm në objektin e përmendur në kohën kur është kryer vrasja. 
Me këto veprime e pandehura ka kryer veprën penale “Ndihmë në 
kryerjen e veprës penale Vrasje e rëndë” nga neni 179 i KPK-së lidhur 
me nenin 33 paragrafi 2 të KPRK-së.

I pandehuri D.M. në cilësi të zyrtarit policor më 16.01.2018, pas 
vrasjes së Oliver Ivanoviqit, pa autorizim ka dhënë informacione që 
përbëjnë fshehtësi zyrtare nga vendi i ngjarjes me qëllim të publikimit 
apo shfrytëzimit të informacionit jashtë Republikës së Kosovës, duke 
i raportuar një zyrtari policor në shtetin e Serbisë. Me këto veprime 
ka kryer veprën penale “Zbulimi i fshehtësisë zyrtare” nga neni 433 
paragrafi 2 i KPRK-së.

Gjithashtu, i pandehuri D.M dhe Zh. J., në cilësi të personave zyrtar 
më 16.01.2018, duke shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar nuk 
i kanë përmbush detyrat e tyre zyrtare me qëllim që të përfitojnë 
çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër, ashtu që pas vrasjes 
së Oliver Ivanoviqit, kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes, të 
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cilin nuk e kanë siguruar duke lënë personat e tjerë që të ndërhyjnë 
në vendngjarje, duke i dëmtuar provat materiale, dhe më pas janë 
larguar nga vendi i ngjarjes me ç’rast nuk i kanë kryer me dashje 
detyrat e domosdoshme të përcaktuara me ligj.

Po ashtu, të pandehurit D.M dhe Zh. J. në cilësi të zyrtrave policor më 
16.01.2018, pas vrasjes së Oliver Ivanoviqit, kanë shkuar menjëherë 
në vendin e ngjarjes, të njëjtit me qëllim që t’i heqin, fshehin dhe 
bëjnë të pashfrytëzueshme provat, me qëllim të pamundësimit të 
shfrytëzimit të tyre në procedura zyrtare, kanë manipuluar me prova, 
ashtu që fillimisht i pandehuri D.M. bën me dorë në drejtim të gëzhojës 
e cila ishte në vendin e ngjarjes e të cilën më pas i pandehuri Zh.J., 
e merr atë gëzhojë e fut në xhep dhe së bashku me të pandehurin 
tjetër D.M., largohen nga vendi i ngjarjes duke mos e siguruar vendin 
e ngjarjes.

Me këto veprime të pandehurit kanë kryer veprat penale 
“Keqpërdorimi i detyrës zyrtare në bashkëkryerje” sipas nenit 422, 
paragrafi 1 lidhur me paragrafin 2, nënparagrafin 2.2. lidhur me nenin 
31 të KPRK-së, si dhe “Manipulim me prova, në bashkëkryerje” nga 
neni 397 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

I pandehuri Zh.J., me dashje dhe dijeni ka mbajtur në posedim armë 
në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët e tilla, ku më 
10.02.2018, gjatë kontrollit të shtëpive dhe objekteve përcjellëse 
dhe gjatë kontrollit të banesës të pandehurit Zh.J., është gjetur dhe 
konfiskuar një armë e markës TT e kalibrit 7.62 mm me numër serik 
C-91769 dhe 9 fishek të kalibrit 7.62 mm, të cilat i pandehuri i ka 
poseduar pa leje të organit kompetent. Me këto veprime i pandehuri 
i lartcekur ka kryer veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose 
posedim të pa autorizuar të armëve” nga neni 374 par 1 të KPRK-së.

Po ashtu, ju njoftojmë se deri tek ngritja e kësaj aktakuze, janë 
ndërmarrë veprime të shumta procedurale-hetimore. Janë dëgjuar 
rreth njëqind (100) dëshmitarë, tridhjetë (30) prej të cilëve janë 
intervistuar nga prokurori i rastit, të tjerët nga hetuesit e rastit.

Të pandehurit janë intervistuar më shumë se njëherë, ndërsa janë 
zgjeruar hetimet edhe ndaj dy të pandehurve M.M dhe Zh.B, të cilët 
gjenden në arrati dhe ndaj të njëjtëve është lëshuar udhërarresti.

Nga shkresat e lëndës shihet se krerët e krimit të organizuar të cilët 
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veprojnë në pjesën veriore të Kosovës, kanë ndikim në Policinë e 
Kosovës, në komunat dhe në ndërmarrjet Publike të asaj pjese.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar

Prizren, 3 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër L.K., 
F.K., R.Sh., A.Sh., dhe G.B., për shkak të dyshimit të bazuar se në 
bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar” nga neni 422, paragrafi 1 lidhur me paragrafin 2, 
pika 2.6 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK).

Sipas aktakuzës, me datë 18.03.2019, në Prizren, të pandehurit L.K., 
kryetar i komisionit, F.K., – zëvendës kryetar i komisionit, R.Sh., A.Sh., 
dhe G.B., anëtarë të komisionit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim 
të pronës së paluajtshme të Komunës së Prizrenit, në bashkëkryerje, 
duke vepruar në cilësi të personave zyrtar, me qëllim të përfitimit të 
çfarëdo dobie për vete apo personin tjetër, nuk i kanë përmbushur 
detyrat zyrtare të tyre të përcaktuara me ligj dhe njëkohësisht i kanë 
tejkaluar kompetencat e tyre ligjore, në atë mënyrë që me dashje e 
kanë shkelur kriterin e vetëm të Ankandit Publik përkatësisht Ligjin 
për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbim të Pronës së Paluajtshme 
të Komunës, ku theksohet se procedurat për Dhënien në Shfrytëzim 
afatshkurtër të pronës së Komunës bëhen përmes Procedurave të 
Ankandit Publik, dhe se përzgjedhja e fituesit bëhet në bazë të një 
kriteri dhe atë të çmimit më të lartë të ofruar. 

Komisioni në fjalë ka favorizuar ofertuesen F.B., në dëm të të dëmtuarit 
A.D., i cili nuk përzgjidhet si përfitues i ankandit edhe përkundër 
faktit se i dëmtuari kishte kuotuar me çmim më të lartë, gjegjësisht 
në shumën prej 25.20 euro për m2, për lokalin e evidentuar me nr. 
29 i cili gjendet në sheshin Shatërvan në Prizren. Ndërsa, ofertuesja 
të cilës i është dhënë lokali me qira kishte ofertuar në shumën prej 
20.06 euro për m2, e në anën tjetër edhe përkundër faktit se në bazë 
të dokumentacionit të prezantuar dëshmohet se përfituesja F.B., nuk 
ka pasur përvojë në menaxhim dhe zhvillim të biznesit, Komisioni 
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për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbim të Pronës së Paluajtshme 
të Komunës së Prizrenit, e ka poentuar me pikë maksimale, ndërsa 
më pas komisioni i ankesave pranë Komunës së Prizrenit e kishte 
aprovuar ankesën e palës së dëmtuar dhe përmes Vendimit të datës 
28.02.2019 duke e kthyer çështjen në rishqyrtim, mirëpo, përkundër 
faktit të tillë Komisioni përmes njoftimit të datës 01.04.2019 ka 
potencuar se qëndrojnë prapa njoftimit të datës 17.01.2019 ku janë 
shpallur fituesit e ankandit për shfrytëzimin me qira të lokaleve – 
pronë komunale.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit 
L.K., F.K., R.Sh., A.Sh., dhe G.B., kanë përmbushur elementet e veprës 
penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” sipas KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas 
ligjit, për veprën penale e cila u vihen në barrë.
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Kryeprokurori Maloku priti në takim nënkolonelin e KFOR-it Stiles

Gjilan, 3 dhjetor 2019 – Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në 
Gjilan, Jetish Maloku, ka pritur në takim nënkolonelin e KFOR-it, 
Dennis Stiles, i cili ishte i shoqëruar me zyrtarë të tjerë të KFOR-it 
amerikan, në kampin Bondsteel. 

Në këtë takim ishin të pranishëm edhe Zejnullah Surdulli, major në 
Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, në 
Prishtinë, si dhe zyrtarë nga Inspektorati Policor i Kosovës.

Kryeprokurori Maloku, fillimisht i ka falënderuar të pranishmit dhe 
nënkolonelin për kontributin e dhënë në ofrimin e sigurisë, në pjesën 
e Anamoravës, si dhe për bashkëpunimin e deritanishëm mes tyre.

Gjithashtu, edhe nënkoloneli Stiles e vlerësoi kontributin që ka dhënë 
ky institucion, në ruajtjen e gjendjes stabile të sigurisë, duke shtuar 
se do të vazhdohet edhe më tutje kontributi në ngritjen e sigurisë 
dhe paqes.

Ndër të tjerash, u theksua se ekziston një bashkëpunim veçanërisht 
i fortë dhe efektiv dhe u diskutua për mundësitë e rritjes së këtij 
bashkëpunimi, duke përfshirë edhe sigurinë e përgjithshme, me 
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ç’rast nga të pranishmit u theksua se siguria në këtë regjion vazhdon 
të mbetet e qetë dhe pa incidente të theksuara.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

NJOFTIM PËR MEDIA

Prizren, 5 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, njofton 
opinionin se sot rreth orës 9:30 personi me inicialet A.M., - ish prokuror 
është gjetur i vdekur në banesën e tij në Prizren, pas raportimit nga 
anëtarët e familjes së tij. 

Me të marrë lajmin, prokurorja kujdestare së bashku me njësitet 
relevante policore, kanë dalë në vendin e ngjarjes, dhe rasti është 
iniciuar si “Vdekje e dyshimtë”.

Me urdhër të prokurores, trupi i viktimës do të dërgohet për obduksion 
në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë kundër dy shtetasve të Shqipërisë për kontrabandim me 
migrantë

Prizren, 6 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër L.B., 
dhe A.R., të dy shtetas nga Republika e Shqipërisë, të cilët gjenden 
në paraburgim nga data 10.11.2019, për shkak të dyshimit të bazuar 
se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Kontrabandimi me 
migrantë” nga neni 164 paragrafi 1 dhe paragrafi 8, pika 1 dhe 2 lidhur 
me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, më 10.11.2019, rreth orës 02:15 në Prizren, 
është vërtetuar se të pandehurit L.B., dhe A.R., në bashkëkryerje 
merren me kontrabandim të migrantëve me qëllim të përfitimit të 
drejtpërdrejtë të dobisë pasurore, në atë mënyrë që derisa zyrtarët e 
policisë kufitare të pikë kalimit kufitar në Vërmicë, ishin në kryerjen 
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e detyrës zyrtare, përmes vëzhgimit me dylbi në vendin e quajtur 
‘’Foleja e Shqiponjës’’ në afërsi të krojeve të fshatit Vërmicë, kanë 
vërejtur një grup njerëzish duke kaluar ilegalisht kufirin nga Republika 
e Shqipërisë për në Republikën e Kosovës.

Të pandehurit së bashku me grupin e personave të tjerë janë ndalur 
nga ana e Policisë Kufitare, si dhe pas verifikimit nga zyrtarët policorë 
është vërtetuar se të njëjtit ishin shtetas të huaj nga Republika e Sirisë, 
të cilët më pas, së bashku me dy të pandehurit e lartpërmendur janë 
shoqëruar në stacionin policor në Vërmicë.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit 
L.B., dhe A.R., kanë përmbushur elementet e veprës penale 
“Kontrabandimi me migrantë” sipas KPRK-së.

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

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë kundër N.A. për krimet e luftës kundër popullsisë civile

Prishtinë, 6 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
- Departamenti Special, kundër të pandehurit N.A. për veprën penale 
“Krimet e luftës kundër popullsisë civile” nga neni 142 lidhur me nenin 
22 të Ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, 
e penalizuar si Krimet e luftës në shkelje të rëndë të Konventave 
të Gjenevës nga neni 144 paragrafi 2, nënparagrafi 2.4 lidhur me 
paragrafin 1 nënparagrafin 1.1 lidhur me nenin 31 të Kodit penal të 
Republikës së Kosovës.

Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri N.A. gjatë kohës së luftës 
në Kosovë, si pjesëtar i forcave policore të njësisë rezervë të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme të Serbisë, ka shkelur rëndë rregullat e të 
drejtës ndërkombëtare humanitare kundër personave dhe pasurisë 
që janë të mbrojtura me dispozitat përkatëse në Konventat e Gjenevës 
të 12 gushtit 1949. Në atë mënyrë që me datë 21.05.1999, në lagjen 
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“Emshir” në Prishtinë, i pandehuri N.A. në bashkëkryerje me persona 
të tjerë të forcave policore serbe, deri më tani të paidentifikuar, ka 
marrë pjesë në aksionin kundër popullatës civile të nacionalitetit 
shqiptarë, me ç ‘rast në mënyrë çnjerëzore i kanë torturuar të 
dëmtuarit J.Sh. dhe S.Sh. duke i rrahur për një kohë të gjatë me mjete 
të forta në pjesë të ndryshme të trupit, duke iu shkaktuar vuajtje të 
mëdha dhe dëmtime të rënda trupore, nga pasojat e të cilëve ata 
vuajnë edhe sot.

Të njëjtën ditë, i pandehuri N.A. në bashkëkryerje me persona të tjerë, 
kishte gjetur dhe përvetësuar nga të dëmtuarit shumën e madhe të 
parave, disa vetura dhe gjësende të tjera me vlerë.

Me këto veprime i pandehuri N.A. në bashkëkryerje ka kryer vepër 
penale Krimet e luftës kundër popullsisë civile nga neni 142 lidhur 
me nenin 22 të Ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të 
Jugosllavisë, e penalizuar si Krimet e luftës në shkelje të rëndë të 
Konventave të Gjenevës nga neni 144 paragrafi 2 nënparagrafi 2.4 
lidhur me paragrafin 1 nënparagrafi 1.1. lidhur me nenin 31 të Kodit 
penal të Republikës së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar

Prizren, 9 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër H.K., për 
shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi 
i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me 
paragrafin 2 nëparagrafi 2.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK).

Sipas aktakuzës, e pandehura H.K., gjatë vitit 2018 në Prishtinë, në 
cilësinë e personit zyrtar duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin 
zyrtar nuk i përmbush detyrat e saj zyrtare, me qëllim që t’i shkaktoj 
dëm Komunës së Prizrenit, në atë mënyrë që në cilësinë e zyrtares 
ligjore pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në 
Prishtinë, me datë 29.03.2018 merr vendim me të cilin shfuqizon 
aktvendimin e datës 21.03.2018 të Drejtorisë për Inspekcion të 
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Ndërtimtarisë në Komunën e Prizrenit.

E pandehura H.K., gjatë vendosjes në shkallë të dytë me ankesë të 
palës nga Drejtoria e Inspekcionit dhe Urbanizmit të Komunës së 
Prizrenit, nuk kërkon shkresat dhe dokumentacionin e vendosjes në 
shkallë të parë lidhur me mosdhënie të lejes për ndërtim qytetarit 
L.M., me ç’rast kishte për të ardhur në përfundim se në çështjen 
konkrete nuk ka pasur heshtje administrative rreth kërkesës për 
leje-ndërtim siç pretendon L.M., në padinë e kompensimit të dëmit 
lidhur me rrënimin e objektit pasi Komuna e Prizrenit -Drejtoria për 
Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor me datë 30.08.2017 ka hudhur 
kërkesën për leje ndërtimore.

Kështu që, e pandehura me marrjen e një vendimi në shkallë të dytë 
e aprovon ankesën e L.M., dhe e kthen çështjen në rishqyrtim duke 
u bazuar vetëm në shkresat e palës e cila ka parashtruar ankesë, dhe 
kështu i mundëson L.M., në kontestin civil të kërkojë kompensimin e 
dëmit në shumë prej 70.000 euro për rrënim të objektit duke dëmtuar 
për këtë shumë Komunën e Prizrenit.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se e pandehura H.K., 
ka përmbushur elementet e veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës 
apo autoritetit zyrtar” sipas KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që e pandehura të shpallet fajtore dhe të dënohet sipas 
ligjit, për veprën penale e cila i vihet në barrë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Kryeprokurori Lumezi priti në takim Komandantin e Njësisë 
Multinacionale të Specializuar të Karabinierëve, Kolonel Paolo 

Pelosi

Prishtinë, 9 dhjetor 2019 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka pritur në takim Komandantin e ri të Njësisë Multinacionale 
të Specializuar (MSU), të Karabinierëve Italianë, në kuadër të misionit 
të KFOR-it në Kosovë, Kolonel Paolo Pelosi.

Në fillim të takimit, Kryeprokurori Lumezi, i ka uruar mirëseardhje 
dhe suksese në misionin e ri Kolonelit Pelosi, me ç’rast e ka njoftuar 
atë me punën dhe të arriturat e Prokurorit të Shtetit në funksion të 
forcimit të sundimit të ligjit.

Në anën tjetër, koloneli Paolo Pelosi, duke e vlerësuar punën e 
Prokurorit të Shtetit, ka shprehur gatishmërinë e tij për të ndihmuar 
sistemin prokurorial në të gjitha çështjet që karabinierët në kuadër të 
misionit të KFOR-it mund të kontribuojnë.

Po ashtu, Kryeprokurori Lumezi dhe Koloneli Pelosi, biseduan edhe 
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për gjendjen e sigurisë në Kosovë, me ç‘rast vlerësuan bashkëpunimin 
e deritanishëm, si dhe u pajtuan që ky bashkëpunimin ndërmjet 
institucionit të Prokurorit të Shtetit dhe Njësisë Multinacionale të 
Specializuar të Karabinierëve Italian në kuadër të misionit të KFOR-it, 
të avancohet edhe në të ardhmen.

Në fund të takimit, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka 
falënderuar Kolonelin, Paolo Pelosi, për kontributin dhe angazhimin 
e karabinierëve dhe KFOR-it, për të mbështetur paqen, sigurinë dhe 
stabilitetin në Kosovë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist

Prishtinë, 9 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
- Departamenti Special, kundër tre personave me inicialet M.T., V.T-D., 
dhe Sh.T., për veprën penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grup 
terrorist” nga neni 143 paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës.

Prokuroria Speciale njofton se të pandehurat M.T., V.T-D., dhe Sh.T., 
me dashje kanë marrë pjesë në veprimtarinë e organizatës terroriste, 
në atë mënyrë që kanë shkuar në Siri dhe i janë bashkangjitur 
organizatës terroriste, militante, ekstremiste ISIS (Islamic State of Iraq 
and the Sham), duke e përkrahur këtë organizatë dhe veprimtarinë 
dhe qëllimet e saja.

Pasi që bashkëshorti i të pandehurës M.T., ka qenë në Siri për disa 
muaj dhe është kthyer për një kohë të shkurtë, e gjithë familja ka 
vendosur që t`i bashkëngjitet luftës për Shtetin Islamik, edhe pse e 
kanë ditur se veprimi i tillë është kundërligjor, ashtu që e pandehura 
V.T-D. me bashkëshortin e saj dhe vajzën e vogël, më 05 tetor 2014, 
përmes pikës kufitare Hani i Elezit, me veturë kanë dalë nga Kosova 
dhe kanë shkuar në Shkup, e nga Aeroporti i Shkupit me aeroplan për 
në Turqi dhe më pastaj në Siri.

E pandehura M.T. me bashkëshortin e saj më 04 nëntor 2014, në 
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mënyrë të njëjtë kanë udhëtuar në Siri, kurse e pandehura Sh.T., nëna 
e të pandehurave M.T., V.T-D., më 21 shtator 2015, së bashku me 
dy djemtë e saj, përmes Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, ka 
shkuar për në Turqi dhe nga Turqia në Siri, ku, secila veç e veç, duke e 
përdorur shumën e rregullt mujore të të hollave nga Shteti Islamik, iu 
kanë ofruar shërbime logjistike anëtarëve meshkuj të familjes të cilët 
aktivisht kanë luftuar, e gjithë kohën duke e ndërruar vendbanimin 
varësisht nga ndryshimi i territorit të Shtetit Islamik, deri sa ISIS-i e 
ka pësuar disfatën e plotë kur kanë qenë të detyruar që të dorëzohen 
te forcat Kurde të cilët pastaj i kanë depërtuar në Kosovë më 24 maj 
2019.

Me këto veprime të pandehurat M.T., V.T-D., dhe Sh.T., e kanë kryer 
veprën penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga 
neni 143 paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist si dhe 
keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës

Prishtinë, 10 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
- Departamenti Special, kundër të pandehurit V.Q., për veprën penale 
“Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi 
2 të KPRK-së, si dhe “Keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës” nga neni 250 
paragrafi 4 të KPRK-së.

Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri V.Q., më 28.06.2014, 
së bashku me tani të ndjerin A.U., nga komuna e Ferizajt, me 
paramendim, me dashje dhe me përgatitje paraprake me qëllim që t’i 
bashkëngjitet organizatës terroriste ISIS në Siri, ka lëshuar territorin 
e Republikës së Kosovës, përmes vendkalimit kufitar Hani i Elezit, 
ku ka shkuar në territorin e Maqedonisë, dhe pasi që kanë marrë 
udhëzimet për mënyrën e rrugëtimit nga I.A. kanë udhëtuar përmes 
rrugëve ilegale nëpër Bullgari e Turqi, ku më pas kanë arritur në Siri 
dhe në pjesën kufitare janë pritë nga pjesëtarët e ISIS-it.

Pas identifikimit dhe regjistrimit në formular, si pjesëtarë i kësaj 
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organizate ka vijuar trajnim përkatës ku edhe më pastaj ka punuar si 
infermier në spitalet ushtarake të ISIS-it, dhe gjatë gjithë kësaj kohe 
ka qenë i pajisur me uniformë ushtarake, pushkë automatike si dhe 
me jelek me eksploziv (hizam) duke propaganduar përmes fotografive 
dhe incizimeve organizatën terroriste ISIS, e që edhe më 29.12.2017, 
është arrestuar nga forcat demokratike Siriane, ku ka qëndruar deri 
më 19.04.2019, me ç’rast edhe është riatdhesuar në Kosovë.

Me këto veprime i pandehuri V.Q. ka kryer veprën penale “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi 2 të KPRK-
së.

Po ashtu, më 08.09.2017, në zonat e konfliktit në Siri, në shtëpinë ku 
përkohësisht ka banuar, si pjesëtarë i organizatës terroriste ISIS, ka 
detyruar fëmijën e tij U.Q. i moshës rreth 3 vjeçar që të përfshihet 
në aktivitet ku rrezikohet apo dëmtohet zhvillimi i fëmijës, në atë 
mënyrë që ia vë hizamin – jelekun me eksploziv duke i dhënë edhe 
pushkën automatike në dorë duke i thënë: “merre kallashin dhe gjuaj 
bam, bam”, e që të gjitha këto veprime i ka incizuar me video kamerë.

I pandehuri V.Q. me këto veprime ka kryer veprën penale “Keqtrajtimi 
apo braktisja e fëmijës” nga neni 250 paragrafi 4 të KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë kundër njëzet personave

Prishtinë, 10 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
- Departamenti Special, kundër 20 personave, 11 prej tyre për vepër 
penale “Pjesëmarrja dhe organizimi i grupit kriminal të organizuar” 
nga neni 277 paragrafi 1 lidhur me veprën penale “Importi, eksporti, 
furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja 
e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse” nga neni 364 
paragrafi 2. Ndërsa, për 9 persona për vepër penale “Mbajtja në 
pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 
366 paragrafi 2 të KPRK-së.

Të pandehurit, AF., A.S., P.F., A.F., P.F., G.F., M.Sh., I.R., R.M., N.M., dhe 
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P.M. gjatë periudhës kohore nga fillimi i vitit 2018 deri më 24.07.2019, 
në Ferizaj, Prishtinë dhe në vende tjera në territorin e Republikës së 
Kosovës, të gjithë të pandehurit e lartcekur, duke vepruar si pjesë e 
grupit të organizuar kriminal dhe si bashkim i strukturuar, me dashje 
dhe me dijeni, e me qëllim që ky grup të kryej vepra penale, aktivisht 
kanë marrë pjesë në veprimtarinë kriminale të grupit duke e ditur 
se pjesëmarrja e tyre do të kontribuojë në realizimin e veprimtarisë 
kriminale për import të kundërligjshëm të armëve.

Të pandehurit e lartcekur me qëllim që vetës apo personit tjetër ti 
mundësojë përfitime financiare të kundërligjshme, duke vepruar në 
kundërshtim me ligjin mbi armët nr. 05/L-022, ashtu që në mënyrë 
të paautorizuar kanë importuar armë dhe municion të kalibrit të 
ndryshëm, ku të pandehurit e lartcekur varësisht nga roli i tyre kanë 
kontribuar në këtë aktivitet kriminal.

Me këto veprime njëmbëdhjetë të pandehurit, AF., A.S., P.F., A.F., 
P.F., G.F., M.Sh., I.R., R.M., N.M., dhe P.M., kanë kryer veprën penale 
“Pjesëmarrja dhe organizimi i grupit kriminal të organizuar nga 
neni 277 paragrafi 1 të KPPK-së, lidhur me veprën penale “Importi, 
eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi 
ose shitje e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse”, nga neni 
364 paragrafi 2 të KPRK-së.

Ndërkaq, të pandehurit B.A., F.U., S.N., A.H., K.P., E.B., K.D., B.J. dhe 
S.K., nga data e pa caktuar e deri më 24.07.2019, në shtëpitë e tyre 
secili veç e veç kanë mbajtur pa autorizim, në pronësi, kontroll ose 
posedim, armë në shkelje te nenit 366 paragrafi 1 dhe 2 të KPK-së. Të 
njëjtit kanë mbajtur armë dhe municion të llojeve të ndryshme, me 
ç‘rast të njëjtat i janë konfiskuar gjatë ditës së kontrollit nga Policia 
e Kosovës.

Me këto veprime të nëntë të pandehurit B.A., F.U., S.N., A.H., K.P., 
E.B., K.D., B.J. dhe S.K., kanë kryer veprën penale “Mbajtja në pronësi, 
kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366 
paragrafi 2 të KPRK-së.
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Kërkesë për caktimin e paraburgimit për personin që sulmoi 
gjyqtarin

Mitrovicë, 11 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Mitrovicë - 
Departamenti i Përgjithshëm, ka kërkuar nga Gjykata Themelore në 
Mitrovicë – Dega Vushtrri caktimin e paraburgimit për të dyshuarin 
Sh.Sh nga Vushtrria, për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e 
veprës penale “Sulm ndaj personit zyrtar” nga neni 402, paragrafi 4 
lidhur me paragrafin 2 dhe paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës.

Sipas kërkesës së prokurorisë të dorëzuar në gjykatë, ekziston dyshimi 
i bazuar se i dyshuari Sh.Sh, me datën 10.12.2019, rreth orës 15.15 
në Vushtrri, e ka sulmuar personin zyrtar R.B, gjyqtar mbikëqyrës 
në Gjykatën Themelore në Mitrovicë – Dega Vushtrri, në lidhje me 
detyrën zyrtare, konkretisht për shkak të një urdhërese, të cilën i 
dëmtuari në kuadër të detyrës së tij zyrtare e kishte nxjerrë ndaj të 
pandehurit Sh.Sh.

I dyshuari Sh.Sh fillimisht e ndjek nga pas të dëmtuarin R.B, pastaj 
nga mbrapa e godet në pjesë të ndryshme të trupit, duke i shkaktuar 
lëndime të lehta trupore në regjionin e fytyrës dhe këmbëve.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar që i dyshuari Sh.Sh ka kryer 
veprën penale “Sulm ndaj personit zyrtar” nga neni 402, paragrafi 4 
lidhur me paragrafin 2 dhe paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës.

I dyshuari është arrestuar pas sulmit dhe i njëjti gjendet në ndalim 
48 orësh. Seanca për caktimin e paraburgimit pritet të mbahet para 
gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore në Mitrovicë.
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Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan priti në takim 
Drejtoreshën e Policisë Rajonale të Gjilanit

Gjilan, 11 dhjetor 2019 – Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 
në Gjilan, Jetish Maloku, ka pritur në takim Drejtoreshën e Policisë 
Rajonale të Gjilanit, Elmina Mahmuti.

Në këtë takim ishim të pranishëm edhe shefi i Njësisë së Hetimeve 
Rajonale, Remzi Azemi dhe Shefi Operativ Rajonal në Gjilan, Nijazi 
Kolgeci.

Gjatë këtij takimi, u diskutuan të arriturat dhe sfidat, me qëllim të 
ngritjes së vazhdueshme të bashkëpunimit në mes prokurorisë dhe 
policisë, në mënyrë që të mënjanohen vështirësitë kryesore, me të 
cilat përballen këto dy institucione.

Në këtë pikë, u bisedua edhe për problemet, me të cilat përballet 
policia sa i përket dhomës së dëshmive, për të cilën u dakorduan që 
një pjesë e saj, bazuar në dispozitat ligjore të shkatërrohet, ndërsa 
pjesa tjetër të bartet në objektin e prokurorisë.

Gjatë këtij takimi, u theksua edhe kërkesa e Kryeprokurorit, për 
angazhimin e hetuesve policor, që të shfrytëzojnë të gjitha kapacitetet 
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profesionale dhe teknike në luftimin kundër veprave penale të 
grabitjes dhe vjedhjeve e rënda, të cilat kanë qenë shumë aktuale 
kohën e fundit, në rajonin e Gjilanit.

Në fund të takimit, të dy institucionet u shprehën të gatshme në 
përmbushjen e detyrave dhe obligimeve ligjore, duke u koordinuar 
që të kenë angazhim edhe më të madh në luftën kundër të gjithave 
veprimtarive kriminale.
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Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi dhe Ambasadorja e 
Francës në Kosovë, Marie - Christine Butel flasin për sundimin e 

ligjit

Prishtinë, 12 dhjetor 2019 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi ka pritur në takim njoftues Ambasadoren e Francës në Kosovë, 
Marie - Christine Butel.

Kryeprokurori Lumezi e ka informuar Ambasadoren Butel për punën 
dhe të arriturat e Prokurorit të Shtetit në luftimin e veprave të 
ndryshme penale që ndërlidhen me korrupsionin, krimin e organizuar, 
terrorizmin, ngrirjen dhe sekuestrimin e pasurisë së fituar me anë të 
veprave penale, si dhe luftimin e të gjitha formave të tjera të krimit 
në Republikën e Kosovës.

Po ashtu, gjatë këtij takimi, Kryeprokurori i Shtetit ka folur edhe 
për objektivat e institucionit që udhëheq, më qëllim të rritjes së 
efikasitetit në funksion të forcimit të sundimit të ligjit.

Në anën tjetër, Ambasadorja Butel ka vlerësuar punën e Prokurorit 
të Shtetit, duke ofruar mbështetjen e vendit që përfaqëson për ta 
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ndihmuar sistemin prokurorial të Kosovës.

Të dy bashkëbiseduesit kanë çmuar bashkëpunimin e deritashëm 
ndërmjet institucionit të Prokurorit të Shtetit dhe Ambasadës së 
Francës në Kosovë, si dhe kanë theksuar nevojën e thellimit dhe 
avancimit të bashkëpunimit ndër-institucional edhe në të ardhmen, 
më theks të veçantë, në fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar 
në mes të institucioneve të drejtësisë kosovare dhe atyre franceze, në 
luftimin e të gjitha veprave kriminale që cenojnë rendin dhe sigurinë 
e të dyja vendeve.

Në fund të takimit, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi ka 
falënderuar Ambasadoren Marie - Christine Butel për vizitën dhe 
interesimin e treguar për sistemin prokurorial, duke e vlerësuar 
mbështetjen dhe përkrahjen e vazhdueshme të Francës dhënë 
institucioneve të drejtësisë në Republikën e Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Një muaj paraburgim për personin që sulmoi gjyqtarin në Vushtrri

Mitrovicë, 13 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Mitrovicë - 
Departamenti i Përgjithshëm, ka kërkuar nga Gjykata Themelore në 
Mitrovicë – Dega Vushtrri caktimin e paraburgimit për të dyshuarin 
Sh.Sh nga Vushtrria, për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e 
veprës penale “Sulm ndaj personit zyrtar” nga neni 402, paragrafi 4 
lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas kërkesës së prokurorisë të dorëzuar në gjykatë, ekziston dyshimi 
i bazuar se i dyshuari Sh.Sh, me datë 10.12.2019, rreth orës 15.15 
në Vushtrri, e ka sulmuar personin zyrtar R.B, gjyqtar mbikëqyrës 
në Gjykatën Themelore në Mitrovicë – Dega Vushtrri, në lidhje me 
detyrën zyrtare, konkretisht për shkak të një urdhërese, të cilën i 
dëmtuari në kuadër të detyrës së tij zyrtare e kishte nxjerrë ndaj të 
pandehurit Sh.Sh.

I dyshuari Sh.Sh fillimisht e ndjek nga pas të dëmtuarin R.B, pastaj 
nga mbrapa e godet në pjesë të ndryshme të trupit, duke i shkaktuar 
lëndime të lehta trupore në regjionin e fytyrës dhe këmbëve.
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Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar që i dyshuari Sh.Sh ka kryer 
veprën penale “Sulm ndaj personit zyrtar” nga neni 402, paragrafi 4 
lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Gjyqtari i procedurës paraprake i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, 
në seancën e mbajtur me datë 12 dhjetor, 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
TETOR – DHJETOR 2019

Kërkohet paraburgim për veprën penale “Vrasje e rëndë”

Ferizaj, 13 Dhjetor 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për Krime të Rënda, njofton opinionin se ka paraqitur 
kërkesë në Gjykatën Themelore në Ferizaj për caktimin e masës së 
paraburgimit kundër dy personave të pandehur të cilët gjenden në 
ndalim që nga data 12 Dhjetor 2019.

Sipas kërkesës së Prokurorisë të dorëzuar në Gjykatën Themelore në 
Ferizaj, ekziston dyshimi i arsyeshëm se i pandehuri T.L., ka privuar 
nga jeta viktimën SH.B., me të cilën do të kryente veprën penale 
“Vrasje e rëndë” sipas nenit 173 paragrafi 3, nënparagrafi. 1.4 dhe 
1.6 dhe veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1.të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës (KPRK).

Ndërsa, sipas kërkesës, ekziston dyshimi i arsyeshëm se i pandehuri 
tjetër D.L.,ka ndihmuar të dyshuarin T.L., në ndërrmarjen e veprimeve 
pas kryerjes së veprës penale ndaj tani viktimës SH.B., me të cilën do 
të kryente veprën penale “Ndihma në kryerjen e veprës penale Vrasje 
e rëndë, nga neni 173 paragrafi 1. nënparagrafi 1.4 dhe 1.6 lidhur me 
nenin 33 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
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Kërkohet paraburgim për veprën penale “Shpërdorimi i pozitës 
zyrtare ose i autorizimit”

Ferizaj, 15 Dhjetor 2019 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, 
Departamenti për Krime të Rënda, njofton opinionin se ka paraqitur 
kërkesë në Gjykatën Themelore në Ferizaj për caktimin e masës së 
paraburgimit kundër një personi, i cili gjendet në ndalim që nga data 
14 Dhjetor 2019.

Sipas kërkesës së Prokurorisë të dorëzuar në Gjykatën Themelore 
në Ferizaj, ekziston dyshimi i arsyeshëm se i pandehuri Xh.Zh., me 
datë 23 tetor 2008 në Kaçanik dhe më 10 Shkurt 2010, si person 
zyrtar- Kryetar i Komunës së Kaçanikut, me qëllim të përfitimit të 
kundërligjshëm të dobisë pasurore për organizatën e biznesit dhe 
shkaktimit të dëmit të Komunës së Kaçanikut, ka shpërdoruar pozitën 
e tij zyrtare, me të cilën do të kryente veprën penale “Shpërdorimi i 
pozitës zyrtare ose i autorizimit” nga neni 339 parargafi 1 lidhur me 
paragrafin 3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar

Prishtinë, 16 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
- Departamenti Special, kundër të pandehurit S.K. pasi që ekziston 
dyshimi bazuar mirë se ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës 
apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 lidhur më paragrafin 2 
nën paragrafit 2.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri, S.K. gjatë periudhës 
kohore nga viti 2013, deri në muaj shkurt të vitit 2019, duke vepruar 
në cilësinë e personit zyrtar në Administratën Tatimore të Kosovës 
në Prishtinë, i pandehuri S.K, në pozitën e Ushtruesit të Drejtorit 
të Njësisë se Hetimeve Tatimore dhe të Inteligjencës, me qëllim 
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të shkaktimit të dëmit për Buxhetin e Republikës së Kosovës dhe 
përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete dhe për 
njëqindenjëzet (120) bizneset ekonomike.

Po ashtu, i pandehuri S.K. për disa biznese nuk ka ndërmarr asnjë 
aktivitet, vizitë, kontrolle, rikontrolle e as inicim të procedurave 
penale, duke shpërdorur pozitën e tij zyrtare apo autoritetin e tij. I 
pandehuri S.K. ka autorizuar punëtorët e ATK-së, duke kërkuar nga 
ata që të vizitonin disa nga bizneset ekonomike dhe duke kërkuar 
nga këta zyrtarë të Administratës Tatimore, të bëjnë korrigjimet e 
deklarimeve tatimore në ato biznese të vizituara, në cilat deklarime 
kanë qenë të lidhur me faturat e dyshuara dhe transaksione fiktive 
me biznese fiktive, në kundërshtim të nenit 64 par 2 të ligjit te ATK-
se 03/L – 222, duke mos ndërmarr veprime hetimore në procedura 
penale bazuar ne nenin 68 të ligjit të ATK-së.

Me këto veprime i pandehuri S.K. ka kryer veprën penale 
“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 
1 lidhur më paragrafin 2 nën paragrafit 2.1 të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist

Prishtinë, 16 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
- Departamenti Special, kundër të pandehurës A.M-Z. për shkak të 
veprës penale ”Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga 
neni 143 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës të Prokurorisë Speciale, ekziston dyshimi i bazuar mirë 
se e pandehura A.M-Z. me dashje dhe vetëdije të plotë më 12.09.2014, 
ka kaluar përmes pikës kufitare të Aeroportit Ndërkombëtar të 
Prishtinës “Adem Jashari”, së bashku me bashkëshortin e saj A.M. dhe 
vajzën e saj ku kanë udhëtuar në drejtim të Stambollit – Turqisë, dhe 
më pas kanë vazhduar për në Siri, në zonën e konfliktit Siri-Irak me 
qëllim që të i’u bashkëngjitet grupeve terroriste “ISIS” dhe “Al Nusra”.
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Gjatë qëndrimit në zonat e luftës ka pasur vizita nga persona të 
ndryshëm, në mesin e të cilëve L.M., R.H. me gruan e tij dhe të tjerë, 
si dhe gjatë qëndrimit në Siri, në zonat e luftës ka pranuar shuma nga 
50 deri 150 dollarë për muaj, pako ushqimore dhe gjëra higjienike dhe 
se bashkëshorti i saj A.M. ka ushtruar me ushtrinë Siriane, si dhe ka 
dhënë ligjërata në xhaminë në qytetin Minbixh. Ndërsa, e pandehura 
A.M-Z. më 20.04.2019, nga autoritetet e drejtësisë amerikane është 
ri-atdhesuar – kthyer në Kosovë.

Me këto veprime e pandehura A.M-Z. ka kryer veprën penale 
“Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi 
2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist

Prishtinë, 16 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 
- Departamenti Special, kundër të pandehurit A.K. për shkak të veprës 
penale ”Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 
paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri A.K. në kohë të pavërtetuar 
të muajit korrik të vitit 2014, me paramendim dhe me dashje si dhe 
me përgatitje paraprake, me qëllim që t’i bashkëngjitet organizatës 
terroriste ISIS në Siri, ka lëshuar territorin e Republikës së Kosovës, 
ashtu që nga Aeroporti Ndërkombëtarë “Adem Jashari” në Prishtinë, 
ka udhëtuar për në Stamboll dhe më pastaj me linjë tjetër të autobusit 
ka shkuar në qytetin Gazientep.

I pandehuri A.K. sipas udhëzimeve të pjesëtarëve të ISIS-it, pasi që 
është vendosur në një shtëpi me disa persona të tjerë kanë kaluar 
kufirin në këmbë duke arritur në qytetin Raqa dhe pasi që është 
regjistruar në ISIS, ka vijuar trajnimet taktike dhe luftarake me armë 
të zjarrta, më pastaj ka marrë pjesë aktive në luftërat e Sirisë, fillimisht 
si anëtarë i batalionit “ABU MUSAB”ZARQAWI”, e që në tetor të vitit 
2015, është transferuar në batalionin “UMAR HATTAB” në Damaskus.
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Ndërkaq, në pranverë të vitit 2016, gjatë një sulmi në aeroportin 
ushtarak “AL-DAMAY”, për derisa ishte me automjet me pjesëtarë të 
tjerë të ISIS-it, kanë hasur në një minë tokësore ku është plagosur 
rëndë në kokë dhe pas 4 muajve qëndrimi në spital është aktivizuar 
në policinë ushtarake të ISIS-it, ku edhe me 29.12.2017, i pandehuri 
është arrestuar nga forcat demokratike Siriane ku ka qëndruar deri 
më datë 19.04.2019, me ç’rast edhe është riatdhesuar në Kosovë.

Me këto veprime i pandehuri A.K. ka kryer veprën penale “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 par. 2 të KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe ushtrim i 
ndikimit

Prishtinë, 17 dhjetor 2019 – Prokurori i Prokurorisë Speciale e 
Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë - Departamenti Special, kundër dy (2) të 
akuzuarve, S.R dhe K.B. për veprat penale “Keqpërdorimi i detyrës 
zyrtare” nga neni 414 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPK-së dhe 
“Ushtrimi i ndikimit” nga neni 424 paragrafi 1 të KPK-së.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura, S.R. në cilësi të personit 
zyrtar, Udhëheqëse e Divizionit për Kontroll të Brendshëm dhe të 
Jashtëm në DIFDL të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe 
i akuzuari K.B. person zyrtar në të njëjtin departament të ministrisë 
së njëjtë, gjatë muajit tetor të vitit 2017, në bashkëveprim, kanë 
shfrytëzuar pozitat e tyre zyrtare.

Dy të akuzuarit, i kanë tejkaluar autorizimet zyrtare, pa autorizim 
kanë marrë nga DIFDL 31 formular për aplikim për njohjen e të drejtës 
së veteranit të luftës dhe kanë shkuar në Republikën e Shqipërisë, 
në qytetin e Krumës ku kanë plotësuar 31 formular për aplikim për 
persona të ndryshëm nga Republika e Shqipërisë. Të dy të akuzuarit, 
më pas formularët e plotësuar i sollën në Kosovë, dhe i dorëzuan në 
DIFDL të MPMS, të cilët deri më 30.11.2019, përfituan nga statusi 
i veteranit të luftës në shumë prej (njëqind e tridhjetë e tre mijë e 
dyqind e tetëdhjetë) 133.280.00 € në mënyrë të kundërligjshme.
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Të akuzuarit S.R. dhe K.B. në bashkëveprim kanë kryer veprën penale 
“Keqpërdorimi i detyrës zyrtare” nga neni 414 paragrafi 2 lidhur me 
paragrafin 1 të KPK-së.

Po ashtu, të akuzuarit S.R. dhe K.B në cilësi të personave zyrtar më 
16.01.2019, kanë ushtruar ndikim të drejtpërdrejtë në zyrtaren me 
inicialet V.B. për pranimin e katër formularëve në DIFDL të MPMS, për 
aplikim për statusin e veteranit të luftës që i kishte sjellë S.P. shtetas 
i Republikës së Shqipërisë, me qëllim që këtyre katër personave tu 
siguroj pa të drejtë përfitimin e statusit të veteranit të luftës dhe të 
drejtën në kompensim për këtë status në bazë të ligjit.

Të akuzuarit S.R. dhe K.B. në bashkëveprim, kanë kryer veprën penale 
“Ushtrimi i ndikimit” nga neni 424 paragrafi 1 të KPK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar

Prizren, 17 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër K.G., për 
shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi 
i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me 
paragrafin 2 nëparagrafi 2.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK).

Sipas aktakuzës, i pandehuri K.G., gjatë vitit 2015 deri në tetor të vitit 
2016 në Prizren, në cilësinë e kryesuesit të Asamblesë Komunale duke 
shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij 
zyrtare duke keqpërdorur pasurinë publike me qëllim të përfitimit të 
çfarëdo dobie për persona tjerë juridik TV “Besa” dhe TV “Opinion”.

I pandehuri K.G., pa procedurë të tenderimit lidh kontrata për 
transmetimin dhe ritransmetimin e seancave të Asamblesë Komunale 
në Prizren, me TV “Besa” me datë 08.01.2015 në shumë prej 250 euro 
për çdo seancë, ndërsa pagesat për këto shërbime janë autorizuar 
gjatë vitit 2016 në shumë prej 1750 euro.

Po ashtu, i njëjti ka lidhur kontratë me TV “Opinion” me datë 08.01.2015 
në shumë prej 400 euro për transmetimin e seancave të Asamblesë 
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Komunale ndërsa pagesat janë autorizuar gjatë vitit 2015 dhe 2016 në 
shumë prej 6700 euro. Pagesa totale për këto dy televizione ka arritur 
shumën totale prej 8.450 euro në kundërshtim me Ligjin e prokurimit 
publik, Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive 
si dhe Rregulloren e thesarit për shpenzimin e parasë publike.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri K.G., 
ka përmbushur elementet e veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës 
apo autoritetit zyrtar” sipas KPRK-së.

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

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për falsifikim të dokumentit zyrtar e keqpërdorim të 
pozitës apo autoritetit zyrtar

Gjakovë, 18 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër shtatë 
(7) personave me inicialet R.M., J.K., J. Sh., B.K., I.V., V.M., dhe Q.K., 
për veprat penale, “Veprimtari e pandërgjegjshme ekonomike”, nga 
neni 285 paragraf 1 të KPRK-së, “Falsifikimi i dokumentit zyrtar”, nga 
neni 434 paragraf 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, si dhe, veprës 
penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 
paragraf 1pika 2.1 të KPRK-së.

I pandehuri J.K., më 16.11.2018, në Malishevë, në cilësinë e kryetarit 
të komisionit dhe dy të pandehurit J. Sh., dhe B.K., në cilësinë e 
anëtarëve të komisionit për pranimin e punimeve në projektin e rrjetit 
të kanalizimit në fshatin Balincë, në dokumentin zyrtar- Raportin e 
pranimit teknik, kanë shënuar të dhëna të rreme duke vërtetuar se 
është përmbushur kontrata, me operatorin ekonomik N.T.“ Flamuri”, 
në Malishevë dhe i plotëson kushtet për përdorim, ku vlera totale 
ka qenë 9.870 euro edhe pse të njëjtët nuk i kanë kryer punët sipas 
kritereve të kërkuara me kontratë.

I pandehuri I.V., në cilësinë e drejtorit të Urbanizmit dhe e pandehura 
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V.M., në cilësinë e menaxherit të projektit të kanalizimi në fshatin 
Ballincë, në dokumentin zyrtarë, kanë shënuar të dhëna të rreme 
duke vërtetuar se pas daljes në terren, janë realizuar punimet në bazë 
të projektit të kontratës, duke rekomanduar që ti bëhet pagesa për 
realizimin e këtyre punimeve, edhe pse punimet nuk ishin kryer sipas 
kushteve të kërkuara në kontratë.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit 
J.K., J. Sh., B.K., I.V., dhe V.M., kanë përmbushur elementet e veprës 
penale “Falsifikimi i dokumentit zyrtar” nga neni 434 paragraf 1lidhur 
me nenin 31 të KPRK-së.

I pandehuri R.M., gjatë muajit tetor 2018 në Malishevë, në cilësinë 
e personit përgjegjës të Operatorit ekonomik N.T.. “Flamuri”, në 
Malishevë, me dashje ka shkelur ligjin e afarizmit duke vepruar në 
kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit, ku pasi ka fituar 
kontratën për kryerjen e punimeve të kanalizimit në fshatin Balincë, 
nuk i ka përmbushur kushtet e kërkuara sipas kontratës, kështu duke 
i shkaktuar Kontraktuesit, Komunës së Malishevës dëm material në 
vlerë prej 9.870,18 euro.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri 
ka përmbushur elementet e veprës penale “Veprimtari e 
pandërgjegjshme ekonomike”, nga neni 285 paragraf 1 të KPRK-së.

I pandehuri Q.K., më 12.02.2018, në cilësinë e personit zyrtar, në 
drejtorinë për Urbanizëm në Komunën e Malishevës, ka keqpërdorur 
pozitën e tij me qëllim që të sjell dobi pasurore në mënyrë të 
kundërligjshme, për vete dhe të tjerët, bën përmasën edhe 
parallogaritë për shpuarje horizontale të rrugës për kalimin e gypit 
të kanalizimit në gjatësi 55 metra, në vlerë prej 3500 euro, edhe pse 
në vendin e njëjtë ka ekzistuar e njëjta shpuarje horizontale, duke 
i shkaktuar autoritetit kontraktues- Komunës së Malishevës dëm 
material rreth 3500 euro.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri ka 
përmbushur elementet e veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar”, nga neni 422 paragraf 1 pika 2.1 të KPRK-së.

Prokurori rastit i ka propozuar Gjykatës Themelore në Gjakovë, që të 
pandehurit R.M., J.K., J. Sh., B.K., I.V., V.M., dhe Q.K., të dënohen sipas 
ligjit për veprat penale të cilat iu vihen në barrë.



106

BULETINI 
MUJOR

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për posedim dhe shitje të narkotikëve

Prizren, 19 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër K.K., 
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 267 paragrafi 1 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, me datë 14.10.2019 rreth orës 16:20 minuta në 
Prizren, i pandehuri K.K., posedon me qëllim të shitjes substanca 
psikotrope dhe narkotikë të llojit marihuanë dhe një sasi e llojit 
kokainë të cilat me ligj janë shpallur si narkotikë.

Pas kontrollimit nga ana e policisë të banesës së tij, është gjetur se 
posedon 9 qese plastike me substancë të llojit marihuanë me peshë 
12.08 gr., një qese plastike të substancës narkotike të llojit kokainë me 
peshë 1.53 gr., një qese plastike me substancë narkotike e llojit LSD, 
tre kapsolla me mbishkrim trodon, një cigare me substancë e llojit 
marihuanë me peshë 0.44 gr., katër gavanoza qelqi me substancë të 
llojit marihuanë me peshë 99 gr., 17 gr., 28 gr. dhe 5 gr., një pjatë 
qeramike me mbetje të narkotikëve të llojit kokainë, një peshore 
digjitale me mbishkrimin AVEC, një mulli për bluarjen e marihuanës 
me mbishkrimin Marley dhe 115 qese të zbrazëta.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri 
K.K., ka përmbushur elementet e veprës penale “Blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 
psikotrope dhe analoge” sipas KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, 
për veprën penale e cila i vihet në barrë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
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Aktakuzë për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar

Prizren, 20 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti 
i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër I.Th., J.V., E.Th., A.T., I.B., dhe 
Sh.K., në cilësinë e personave zyrtarë, për shkak të dyshimit të bazuar se 
në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar” nga neni 414 paragrafi 2-1 lidhur me nenin 31 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, me datë 19.07.2019 dhe 21.07.2019 në Prizren në objektin 
”Abi Çarshia”, të akuzuarit I.Th., në cilësinë e drejtorit të Inspektorateve, J.V., 
dhe E.Th., inspektore të ndërtimtarisë, A.T., dhe I.B., zyrtarë në Drejtorinë e 
Inspektorateve si dhe Sh.K., përfaqësues ligjor në Komunën e Prizrenit, në 
cilësinë e personave zyrtarë, duke shfrytëzuar detyrat apo autoritetin zyrtar 
i tejkalojnë kompetencat e tyre me qëllim të shkaktimit të dëmit për “Abi” 
ShPK - Prizren, në atë mënyrë që realizojnë rrënimin e aneks objektit “Abi 
Çarshia” duke ditur se i dëmtuari ka dorëzuar aplikacionin për legalizim.

Të akuzuarit, veprojnë në kundërshtim me Ligjin për trajtimin e ndërtimeve 
pa leje, në kundërshtim me Udhëzimin administrativ nr.06/19 të datës 
12.07.2019, Ligjin mbi procedurën e përgjithshme administrative si dhe 
në kundërshtim me vendimet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor, me të cilat janë anuluar aktvendimet e Drejtorisë së 
Inspektorateve Komunale të Ndërtimtarisë në Prizren, duke obliguar 
organet Komunale të Prizrenit të veprojnë konform ligjit për trajtimin 
e ndërtimeve pa leje si dhe udhëzimeve administrative në fuqi. Andaj, 
të akuzuarit duke mos i përfillur vendimet e Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor veprojnë në kundërshtim me ligjet në fuqi me ç’rast 
gjatë rrënimit, “Abi” ShPK në Prizren i shkaktojnë dëm në shumën prej 
69.729.66 euro.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se të akuzuarit I.Th., J.V., 
E.Th., A.T., I.B., dhe Sh.K., kanë përmbushur elementet e veprës penale 
“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar sipas KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar 
Gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit, për 
veprën penale e cila u vihet në barrë.
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Aktakuzë kundër pesë personave për vepra të ndryshme penale

Prishtinë, 20 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë - 
Departamenti Special, kundër pesë të pandehurve me inicialet Xh.Sh., 
S.Sh., I.S., A.G. dhe L.Z për veprat penale “Pjesëmarrja ose organizimi 
i grupit kriminal të organizuar” nga neni 283 paragrafi 1 të KPRK-së, 
lidhur me veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar 
e narkotikeve dhe substancave psikotropike dhe analoge” nga neni 
273 paragrafi 2 KPRK-së, lidhur me nenin 281 paragrafi 1 pika 1.9 të 
KPRK-së, “Legalizim i përmbajtjes së rreme” nga neni 403 paragrafi 
2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, “Dhënia e ndihmës kryesve pas 
kryerjes së veprave penale” nga neni 388 paragrafi 2 nën paragrafi 
2.8 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, “Falsifikimi i dokumenteve” 
nga neni 398 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, si dhe 
“Mashtrimi” nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-
së.

Prokuroria Speciale njofton se të pandehurit Xh.Sh., S.Sh dhe I.S., 
shtetas turk, duke vepruar në bashkëpunim si një grup kriminal 
i strukturuar dhe i organizuar i shtrirë në territorin e disa shteteve 
– Iran, Shqipëri, Kosovë, i përberë prej shumë anëtarëve, mes tyre 
edhe të pandehurit të lartcekur dhe i ndjeri N.C., me dashje dhe me 
dijeni të qëllimit dhe veprimtarisë së përgjithshme të grupit kriminal 
të organizuar dhe qëllimit të grupit për të kryer një apo më shumë 
vepra penale, me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejtë të dobisë 
financiare, aktivisht kanë marrë pjesë në veprimtaritë kriminale të 
grupit duke ditur se pjesëmarrja e tillë do të kontribuojë në realizimin 
e veprimtarive kriminale të grupit.

Të pandehurit në mënyrë të kundërligjshme, pa autorizim kanë blerë, 
dhe poseduar, me qellim shitje dhe kanë transportuar substanca 
narkotike te llojit heroin të cilat substanca me ligj janë shpallur të 
rrezikshme, në atë mënyrë që gjatë periudhës kohore vitit 2018, kanë 
blerë Heroinë nga Iraku, e njëjta pastaj ka arritur me maune në pllaka 
të mermerit në Shqipëri dhe pastaj në Kosovë.

Me këto veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale “Pjesëmarrja 
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ose organizimi i grupit kriminal të organizuar” nga neni 283 paragrafi 
1 të KPRK-së, lidhur me veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja 
e paautorizuar e narkotikëve dhe substancave psikotropike dhe 
analoge” nga neni 273 paragrafi 2 KPRK-së, lidhur me nenin 281 
paragrafi 1 pika 1.9 të KPRK-së.

Ndërkaq, të pandehurit Xh.Sh dhe I.S. me të kuptuar se më 19 tetor 
2018, në Shqipëri janë publikuar emrat e tyre si persona të dyshuar 
se fshihen pas rastit të laboratorit të drogës në Has të Shqipërisë, me 
qëllim që ti shmangen arrestimit, kanë paraqitur fakte të rreme në 
qendrat e regjistrimit në Prishtinë dhe në Obiliq, dhe atë ekstraktet 
e lindjes.

Me këto veprime secili veç e veç kanë kryer veprën penale “Legalizim 
i përmbajtjes së rreme” nga neni 403 par 2 lidhur me paragrafi 1 të 
KPRK-së.

I pandehuri, A.G. në periudhën kohore tetor – nëntor 2018, me 
dashje ju ka ndihmuar në shmangien, zbulimin dhe mos arrestimin 
e tyre, të pandehurve shtetasve turq, Xh.Sh., I.S. dhe të ndjerit N.C. 
nga organet e ndjekjes së Shqipërisë dhe Kosovës, dhe bërjen e tyre 
të pa kapshëm për organet e drejtësisë dhe me qëllim të përfitimit 
pasuror, në mënyrë të kundërligjshme ju ka ndihmuar në nxjerrjen e 
dokumenteve zyrtare (letërnjoftimin dhe pasaportën e RKS-së).

Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprën penale “Dhënia e 
ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale” nga neni 388 
paragrafi 2 nën paragrafi 2.8 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

Po ashtu, i pandehuri A.G. më 24.12.2018, me dashje ka përpiluar 
dokument të falsifikuar, dhe atë një autorizim, me qëllim shfrytëzimi 
të këtij dokumenti si origjinal.

Me çka ka kryer veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve” nga neni 
398 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

Ndërkaq, i pandehuri L.Z. më 02.12.2018, në Prishtinë, me dashje, 
me paraqitjen e fakteve të rreme e ka mashtruar Drejtorin e një auto 
salloni, me qëllim të përfitimit pasuror në mënyrë të kundërligjshme 
për vete. Me këto veprime i pandehuri L.Z. ka kryer veprën penale 
“Mashtrimi” nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-
së.
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Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrja në grup terrorist

Prishtinë, 20 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë - 
Departamenti Special, kundër të pandehurave V.A dhe E.S. për veprën 
penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 
paragrafi 2 të KPRK-së.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura V.A. më 18.05.2014, me 
paramendim dhe me dashje, si dhe me përgatitje paraprake, me 
qëllim që t’i bashkëngjitet organizatës terroriste ISIS në Siri, përmes 
Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” ka udhëtuar 
për në Stamboll, nga aty për në qytetin Gazientep, më pastaj sipas 
udhëzimeve të pjesëtarëve të ISIS-it, ka arritur në qytetin Gjarablus 
të Sirisë.

Me të arritur në Siri e pandehura V.A. është pritur nga K.A. luftëtar i 
ISIS-it, me të cilin është martuar dhe gjatë qëndrimit në këtë zona të 
konfliktit nga K.A. është furnizuar me një armë të të llojit “Makarov”, 
pronë e ISIS-it, të cilën e ka përdorë sipas udhëzimeve të tij. Po ashtu, 
e pandehura ka kontribuar në pikëpamje logjistike për bashkëshortin 
e saj luftëtarë i ISIS-it, dhe është financuar nga shteti islamik me nga 
50 dollar në muaj për person si dhe me pako ushqimore.

Ndërkaq, pas vrasjes së bashkëshortit të saj, ka qëndruar në këto 
zona të konfliktit e që edhe në muajin dhjetor 2018, përgjatë kufirit 
me Turqinë është arrestuar nga forcat demokratike Siriane, ku edhe 
më 19.04.2019, e pandehura është riatdhesuar në Kosovë. Me këto 
veprime e pandehura V.A. ka kryer veprën penale “Organizimi dhe 
pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi 2 të KPRK-së.

Ndërkaq, e pandehura E.S. më 17.12.2014, me paramendim dhe me 
dashje si dhe me përgatitje paraprake, me qëllim që t’i bashkëngjitet 
organizatës terroriste ISIS në Siri, së bashku me bashkëshortin e saj, 
M.S. përmes vendkalimit kufitar Hani i Elezit, ka lëshuar territorin e 
Republikës së Kosovës, kanë depërtuar në Republikën e Maqedonisë, 
dhe nga Aeroporti i Shkupit kanë udhëtuar për në Stamboll të Turqisë, 
e më pastaj në qytetin Gazientep prej nga janë transportuar nga ana e 
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pjesëtarëve të ISIS-it, në drejtim të zonës kufitare me Sirinë, ku edhe 
kanë kaluar kufirin nga Turqia në Siri.

Pas arritjes janë regjistruar në këtë organizatë terroriste, bashkëshorti 
i saj ka marrë pjesë aktive në luftërat e Sirisë, ndërkaq e njëjta ka 
kontribuar në pikëpamje logjistike të mbështesë luftëtarët e ISIS-it, 
dhe njëkohësisht është financuar nga ISIS për shumën e të hollave 
prej nga 100-150 dollar në muaj, si dhe me pako ushqimore. Ndërkaq, 
pas vdekjes së bashkëshortit të saj, pas martesës me personin B.F. 
luftëtarë i ISIS-it, ka qëndruar dhe vepruar edhe më tutje në zonat e 
konfliktit në Siri, ku ka kontaktuar edhe me luftëtarë të tjerë të ISIS-it.

Ndërsa, në muajin dhjetorë të vitit 2018, përgjatë kufirit me Turqinë 
janë arrestuar nga forcat demokratike Siriane ku edhe më 19.04.2019, 
e pandehura është riatdhesuar në Kosovë. Me këto veprime e 
pandehura E.S. ka kryer veprën penale “Organizimi dhe pjesëmarrja 
në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi 2 të KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Aktakuzë për dhunim

Gjilan, 26 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë, ndaj të pandehurit M.K., për 
shkak të veprës penale ‘’Dhunimi’’, nga neni 227 paragrafi 4 nën paragrafi 
4.8 lidhur me paragrafin 1, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri M.K., më 14 nëntor 2019, ka dhunuar të 
dëmtuarën e mitur, në atë mënyrë që fillimisht e takon të njëjtën në 
fshatin Rogoqicë komuna e Kamenicës, aty bisedojnë, ku e kanos se do 
ta mbysë, do t’ia vrasë vëllaun dhe e detyron që të ecë në këmbë drejt 
shtëpisë së saj, me ç’rast me përdorimin e forcës e fut mbrapa në veturën 
e tij dhe vazhdojnë rrugën në drejtim të një moteli në Gjilan, ku duke e 
shfrytëzuar pozitën e saj të ndjeshme dhe të pambrojtur, e ka detyruar 
që të kryejë marrëdhënie seksuale, pa dëshirën e saj.

Prokurori i çështjes, me rastin e ngritjes së aktakuzës ka kërkuar nga 
Gjykata kompetente në Gjilan, që të pandehurin t’a shpallë fajtor për 
këtë vepër penale.
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Aktakuzë kundër shtetases turke, për falsifikim të dokumenteve

Gjakovë, 26 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzë kundër O.G., shtetase 
e Republikës së Turqisë, për veprat penale, “Legalizimi i përmbajtjes 
së rreme” nga neni 403 paragraf 1 të KPRK-së, si dhe, “Falsifikimi i 
dokumenteve”, nga neni 398 paragrafi 2 të KPRK-së.

E pandehura O.G., më 02.01.2017, në Gjakove, ka vërë në lajthim 
organin kompetent, qendrën për Pajisje me Dokumente-Agjencinë 
për Regjistrim Civil, ku në dokument publik të legalizojë një çështje 
te pavërtete, me qëllim të ikjes nga flet arresti ndërkombëtar, bën 
ndërrimin e identitetit të saj të vërtetë, me identitet jo të vërtetë, 
respektivisht në F.R, me shtetësi Kosovare, lindur në Gjakovë, ku me 
këtë identitet arrin të pajiset me dokumente personale si letërnjoftim 
dhe pasaportë të RKS-së.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se e pandehura O.G., 
ka përmbushur elementet e veprës penale “Legalizimi i përmbajtjes 
së rreme” nga neni 403 paragraf 1 të KPRK-së

E pandehura O.G., më 30.01.2017, me dije e përdor dokumentin 
publik të falsifikuar, me qëllim të ikjes nga fletë arresti ndërkombëtarë, 
të njëjtat dokumente i shfrytëzon si origjinal, deri sa arrestohet në 
Prishtinë më datë 07.11.2019,(ku ende gjendet në paraburgim) me 
qëllim të ekstradimit.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se e pandehura ka 
përmbushur elementet e veprës penale “Falsifikimi i dokumenteve”, 
nga neni 398 paragrafi 2 të KPRK-së.

Prokurori rastit i ka propozuar Gjykatës Themelore në Gjakovë, që e 
pandehura O.G., të dënohet sipas ligjit për veprat penale të cilat i 
vihen në barrë.
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Shtetases R.Q i ngritët aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në 
grup terrorist

Prishtinë, 26 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës ka ngritur sot aktakuzë në Departamentin Special të Gjykatës 
Themelore në Prishtinë kundër të pandehurës R.Q për veprën penale 
të organizimit dhe pjesëmarrjes në grup terrorist.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura R.Q më 23.08.2014, me 
dashje dhe vetëdije të plotë ka lëshuar vendbanimin e përhershëm 
të saj në Republikën e Kosovës dhe përmes Aeroportit të Shkupit 
ka udhëtuar për në Stamboll, ndërsa nga aty, me bashkëshortin e 
saj kanë udhëtuar në Siri nga ku i është bashkangjitur organizatës 
terroriste ISIS dhe nga e cila është financuar rregullisht me një shumë 
në vlerë prej 12 – 65 dollar në muaj.

Me këto veprime e pandehura R.Q ka kryer veprën penale “Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grup terrorist”, sipas nenit 143, paragrafi 2 të 
KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
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Kërkesë për paraburgim ndaj dy personave për veprën penale 
vrasje

Gjakovë, 27 dhjetor 2019- Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka bërë kërkesë në Gjykatën 
Themelore në Gjakovë, për caktimin e masës së paraburgimit kundër 
dy të pandehurve G.A., dhe B.N., për shkak se të njëjtët dyshohet 
se kanë kryer veprat pena “Vrasje” nga neni 178 lidhur me nenin 
31 të KPRK-së, dhe “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve”, nga neni 374 paragraf 1 të KPRK-së.

Rasti ka ndodhur më 04..08.2018, në fshatin LLadrovc, Komuna 
e Malishevës, ku të pandehurit G.A., dhe B.N., me dashje, në 
bashkëkryerje, për motive të panjohura kanë privuar nga jeta tani të 
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ndjerin S.B. Përderisa ishin duke ecur me automjetet e tyre, në një 
çast e pandehura N. Rr., (ku është e akuzuar për vrasje nga data 29 
janar 2019),

e ndal veturën, dhe bashkë me dy të pandehurit tjerë G.A., dhe B.N., 
i afrohen veturës së tani të ndjerit, ku njëri prej të pandehurve me 
revolen e tipit TT kalibër 7.62 mm, shtënë nga jashtë automjetit në 
drejtim ku ishte i ulur i ndjeri, duke e qëlluar atë në anën e majtë në 
qafë, kokë dhe veshin e djathtë, duke e privuar të njëjtin nga jeta, dhe 
më pas largohen nga vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurit kanë 
përmbushur elementet e veprës penale “Vrasje” nga neni 178 lidhur 
me nenin 31 të KPRK-së.

Gjithashtu të njëjtit, më parë e deri më 04.08.2018, pa autorizim kanë 
mbajtur armë, të cilën edhe e kanë përdorur për ta privuar nga jeta 
tani të ndjerin S.B.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurit kanë 
përmbushur elementet e veprës penale “ Mbajtje në pronësi, kontroll 
ose posedim të paautorizuar të armëve”, nga neni 374 paragraf 1 i 
KPRK-së.

Prokurori i rastit ndaj tyre, ka kërkuar masën e paraburgimit në afat 
prej 30 ditësh.
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Prokuroria e Prizrenit gjatë këtij viti ka trajtuar 227 raste të dhunës 
në familje

Prizren, 27 dhjetor 2019 – Në Prokurorinë Themelore në Prizren, është 
mbajtur takimi i tretë përmbyllës për këtë vit i grupit koordinues me 
përgjegjësit të cilët merren me trajtimin e rasteve dhe veprave penale 
të dhunës në familje, brenda kompetencës së kësaj prokurorie, duke 
vepruar sipas procedurave standarde të veprimit.

Në këtë takim thirrur dhe organizuar nga prokurorja dhe 
koordinatorja për rastet e dhunës në familje znj. Mehreme Hoxha në 
kuadër të Prokurorisë Themelore në Prizren, ishin të pranishëm zv/
Kryeprokurorja e Shtetit znj. Sevdije Morina njëherit koordinatore 
për rastet e dhunës në familje në kuadër të Prokurorit të Shtetit, 
përfaqësues nga Ambasada Amerikane, përfaqësues nga Policia e 
Kosovës për rajonin e Prizrenit, mbrojtës të viktimave, përfaqësues 
nga Zyra për Ndihmë Juridike Falas, përfaqësues nga Qendra për Punë 
Sociale, Strehimorja si dhe zyrtarë nga Shërbimi Sprovues.

Të gjithë pjesëmarrësit në takim vlerësuan lartë bashkëpunimin që 
ekziston në mes institucioneve kompetente për trajtimin efikas dhe 
të shpejtë të këtyre rasteve, dhe u potencua se rastet e dhunës në 
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familje janë rastet më të vështira për trajtim, pasi që në shumë raste 
si të dëmtuara paraqiten viktimat e ndjeshme.

Po ashtu, u theksua se përkundër sfidave dhe vështirësive të gjitha 
lëndët që kanë të bëjnë me dhunë në familje, janë kryer me prioritet. 
Kështu, në Prokurorinë Themelore në Prizren, vetëm gjatë këtij viti 
janë kryer gjithsej 227 lëndë të cilësuara si dhunë në familje, ndërsa 
aktualisht në punë janë 15 lëndë.

Si rezultat i diskutimeve, me qëllim të trajtimit sa më efikas të këtyre 
rasteve, në fund të takimit nga pjesëmarrësit u nxorën rekomandimet 
që në të ardhmen të përmirësohen kallëzimet penale lidhur me rastet 
e dhunës në familje, e në veçanti të bëhet vlerësimi i rrezikshmërisë 
te viktima, pastaj u rekomandua që përfaqësues nga Qendra për Punë 
Sociale çdo herë të jenë të pranishëm kur kemi të bëjmë me viktima 
të ndjeshme, si dhe u kërkua që të bëhet fuqizimi i strehimoreve 
përmes përkrahjes financiare nga institucionet relevante shtetërore.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Vrasje e rëndë në Gjilan

Gjilan, 29 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, ju njofton se 
sot, më 29 dhjetor 2019, rreth orës 04:50 minuta, në Gjilan, ka ndodhur 
një vrasje e rëndë, motivet e të cilës ende nuk dihen.

Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Nato 99”, në Gjilan, ku dyshohet se pas 
një aksidenti në komunikacion, i dyshuari V.H., me armë zjarri, ka shtënë 
në drejtim, të viktimës, tani të ndjerit L.S., i cili si pasojë e plagëve të 
marra ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes.

Pas rastit të ndodhur në vendin e ngjarjes menjëherë kanë dalë, prokurori 
kujdestar, policia dhe ekipi mjekësor, i cili edhe e ka konstatuar vdekjen 
e tij, ndërsa me urdhër të prokurorit trupi i pa jetë i të ndjerit është 
dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, në Prishtinë, për obduksion.

Me urdhër të prokurorisë, i dyshuari V.H., është ndaluar në kohëzgjatje 
prej 48 orësh, me dyshimin e veprës penale “Vrasja e rëndë” dhe ndaj 
tij brenda afatit ligjor do të kërkohet masa e paraburgimit, nga Gjykata 
kompetente në Gjilan.
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NJOFTIM PËR MEDIA

Prishtinë, 29 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, 
njofton opinion se, pas informacionit të publikuar në rrjete sociale, të 
personit me inicialet H.H., ka ndërmarrë veprime përkatëse hetimore 
në bashkëpunim me Policinë e Kosovës.

Me urdhër të prokurorit kujdestar, personi në fjalë është dërguar në 
mbajtje për 48 orë për procedura të mëtejme.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
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Kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasjen e rëndë në 
Gjilan

Gjilan, 30 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur kërkesën për caktimin 
e masës së paraburgimit, ndaj të dyshuarit V.H., i cili dyshohet se me 
armë zjarri, ka privuar nga jeta të ndjerin L.S.

Sipas kërkesës ekziston dyshimi i bazuar që, i dyshuari V.H., më 29 
dhjetor 2019, rreth orës 04:50 minuta, në rrugën ‘’Nato 99’’, në Gjilan, 
ka privuar nga jeta të ndjerin L.S., në atë mënyrë që derisa ishte duke 
lëvizur me veturën e tij, shkaktohet aksident trafiku me kamionin, të 
cilin ishte duke e drejtuar i ndjeri L.S, ku pas aksidentit, i dyshuari 
del nga vetura dhe pas kacafytjes, kërcënimeve dhe sharjeve mes tij, 
viktimës dhe djalit të viktimës, i dyshuari e nxjerrë armën e zjarrit 
dhe pasi viktima hyn në kamion, i njëjti afrohet tek dera e kamionit 
dhe me armë gjuan një herë në drejtim të tij, me ç’rast e godet nën 
vetullën e syrit të djathtë, i cili për shkak të plagëve të marra ndërron 
jetë në vendin e ngjarjes.

Me këto veprime, i dyshuari V.H., dyshohet se ka kryer veprën penale 
‘’Vrasja e rëndë’’ nga neni 173 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK).



118

BULETINI 
MUJOR

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR – DHJETOR 2019

Gjithashtu, i njëjti dyshohet edhe për dy vepra penale: ‘’Mbajtja në 
pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’, pasi që iu 
janë gjetur edhe dy revole të tjera dhe fishekë të llojeve të ndryshëm, 
si dhe veprën penale ‘’Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm’’, 
pasi që para rastit të ndodhur, derisa ishte duke dëgjuar muzikë në 
një lokal në fshatin Malishevë, në brendësi të lokalit ka shkrepur me 
armë zjarri.

I dyshuari gjendet në ndalim 48 orësh dhe sot pritet të mbahet seanca 
për caktimin e paraburgimit para gjyqtarit të procedurës paraprake.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
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Aktakuzë për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar

Prishtinë, 30 dhjetor 2019 - Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës ka ngritur aktakuzë në Departamentin Special në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë kundër të pandehurve: N.R., K.H., Sh.Z., E.Gj., 
Sh.M., L.Th.,L.K dhe A.Z., për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 paragrafi 1  lidhur me nenin 31 
të KPRK-së.

Të pandehurit N.R, K.H,  Sh.Z, dhe E.Gj., në bashkëveprim gjatë 
vitit 2018, me qëllim që t’u mundësojnë përfitime në mënyrë 
të kundërligjshme disa kompanive, kanë vepruar në mënyrë të 
kundërligjshme, si dhe me qëllim kanë vepruar në kundërshtim me 
Ligjin  04/L-090 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 03/L-098 për 
bujqësi dhe zhvillim rural, neni 5.1, neni 8, neni 13, paragrafi 1.2 , neni 
4, neni 14.2, Ligji 03/L-098 për bujqësi dhe zhvillim rural, neni 8 dhe 
9, Rregullores (QRK) nr. 37/2013, neni 7.1, paragrafi 1.1, Udhëzuesi 
dhe Doracaku për hartimin e konceptit të dokumenteve nga Zyra e 
Kryeministrit.

I pandehuri N.R. në cilësinë e Ministrit në Ministrinë e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) ka tejkaluar kompetencat 
e tij, duke hartuar një “program të veçantë”,  pa buxhet të veçantë 
të ndarë për këtë projekt, ka vendosur mbi kriteret, ka përcaktuar 
regjionet për financim, shumën e grantit, duke i anashkaluar edhe 
procedurat e rregullta të hartimit të programit të veçantë, që ishte 
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kompetencë e Departamentit të Politikave të Zhvillimit Rural në 
MBPZHR, duke mbivendosur në mes të masave me programin e 
rregullt. Po ashtu, më 26.03.2018 në mënyrë të kundërligjshme ka 
lëshuar vendimin për hartimin e politikave të reja për zhvillim të 
mëtutjeshëm të infrastrukturës rurale dhe ngritjes së konkurrencës 
në zonat rurale më pak të zhvilluara, me ç’rast edhe programin e 
dorëzon vetë, të përfunduar, (ndërsa komisionin e kishin formuar 
vetëm formalisht).

Ndërsa, i pandehuri K.H. në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm në 
Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, ka tejkaluar 
kompetencat e tij, duke nxjerrë në mënyrë të kundërligjshme 
vendimin për t’iu mundësuar përfitim në mënyrë të kundërligjshme 
kompanive të ndryshme, ka emëruar grupin punues në përbërje prej 
11 anëtarësh për përgatitjen e investimeve në infrastrukturë rurale, 
duke qenë në dijeni se ky grup nuk është kompetent dhe nuk ka 
njohuri për përpilimin e këtij programi, derisa ishte në dijeni se ky 
grup ishte vetëm formal, duke ditur se drafti është dorëzuar nga vetë 
ministri N.R.

I pandehuri Sh.Z. në cilësinë e personit zyrtar në Ministrinë e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, gjatë vitit 2018, duke vepruar në mënyrë 
të kundërligjshme ka hartuar dhe aprovuar Udhëzimin Administrativ 
nr. 09/2018 për zbatimin e programit të veçantë “Zonat rurale më 
pak të zhvilluara”, edhe pse e kishte ditur që ky program ishte hartuar 
në kundërshtim me Ligjin 04/L-090, për ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit 03/L-098, për Bujqësi dhe Zhvillim Rural dhe Rregulloren (QRK) 
nr. 37/2013, duke i anashkaluar procedurat e rregullta të hartimit 
të programit të veçantë që është kompetencë e Departamentit të 
Politikave për Zhvillim Rural në MBPZHR.

Ndërsa, i pandehuri E.Gj., në cilësinë e personit zyrtar Ushtrues i 
Detyrës së Kryeshefit të AZHB-së, në mënyrë të kundërligjshme ka 
marrë vendimin për formimin e grupit punues, i cili do të bënte 
kontrollin administrativ, vlerësimin, miratimin dhe kontraktimin 
e projekteve të masës së infrastrukturës rurale, në përbërje prej: 
L.K, Sh.M, A.Z dhe L.Th, duke anashkaluar faktin se ky ekip duhej të 
formohet nga drejtori, të monitorohej nga drejtori dhe të raportonte 
te Drejtori i Drejtorisë për Miratimin e Projekteve dhe Zhvillim Rural. 
Kështu që, i pandehuri E.Gj., me qellim ka vepruar në atë mënyrë 
që t’u mundësonte përfitim kompanive të ndryshme, në mënyrë të 
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kundërligjshme, ngase vetë ishte pjesë e grupit kur ministri ua kishte 
dorëzuar draftin e gatshëm, duke vepruar në ketë mënyrë, buxhetit të 
Republikës së Kosovës në bashkëveprim i kanë shkaktuar dëm në vlerë 
prej  4.000.000 euro. Me këto veprime të pandehurit N.R, K.H,  Sh.Z, 
dhe E.Gj., në bashkëveprim kanë  kryer veprën penale “Keqpërdorim 
i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 paragrafi 1  lidhur me 
nenin 31 të KPRK-së.

Po ashtu, Prokuroria Speciale, njofton se të pandehurit, Sh.M, L.Th, 
L.K dhe A.Z., më 14.08.2018, duke bashkëvepruar në cilësinë e 
personave zyrtarë pranë MBPZHR-së, duke vepruar në mënyrë të 
kundërligjshme, me qëllim që t`u mundësojë përftime në mënyrë të 
kundërligjshme disa kompanive, të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet 
ligjore të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ 09/2018, për 
zbatimin e programit te veçantë “Zonat rurale më pak të zhvilluara”, 
në bashkëveprim kanë kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422, paragrafi 1,  lidhur me nenin 31 
të KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
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Ngritën dy aktakuza për organizim dhe pjesëmarrja në grup 
terrorist

Prishtinë, 30 dhjetor 2019 – Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës ka ngritur sot dy aktakuza në Departamentin Special të 
Gjykatës Themelore në Prishtinë kundër të pandehurave Q.S dhe E.B 
për veprën penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në grup terrorist.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura Q.S, më 15 prill 20015, me 
dashje dhe vetëdije të plotë ka lëshuar vendbanimin e përhershëm të 
saj në Republikën e Kosovës dhe me bashkëshortin përmes Aeroportit 
të Shkupit ka udhëtuar për në Turqi, përmes Turqisë ka hyrë në Siri 
me qëllim që t’i bashkohet organizatës terroriste, ISIS, nga e cila 
është financuar rregullisht, ndërsa i ka ofruar shërbime logjistike 
bashkëshortit të saj, i cili aktivisht ka luftuar në anën e organizatës 
terroriste, ISIS.

Ndërkaq, e pandehura E.B, më 26 gusht 2014, me dashje dhe vetëdije 
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të plotë ka lëshuar vendbanimin e përhershëm të saj në Republikën 
e Kosovës dhe bashkë me katër fëmijët e saj nga Kosova kanë kaluar 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pastaj nga Aeroporti i Shkupit 
ka udhëtuar në Turqi, përmes Turqisë ka hyrë në Siri ku edhe është 
regjistruar pjesëtare e grupit terrorist ISIS.

E pandehura E.B, duke e përdorur shumën e rregullt mujore të të 
hollave të marra nga ISIS, i ka ofruar shërbime logjistike bashkëshortit 
të saj i cili aktivisht ka luftuar në anën e organizatës terroriste, ISIS. 
Me këto veprime të pandehurat Q.S dhe E.B kanë kryer veprën 
penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist”, sipas nenit 
143, paragrafi 2 të KPRK-së.
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Aktakuzë ndaj dy zyrtarëve të komunës së Kllokotit

Gjilan, 30 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti 
Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë, kundër të pandehurve B.D. dhe 
G.M., për shkak të veprës penale ‘’Shkelja e statusit të barabartë 
të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës’’, nga neni 193 
paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31, të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, të pandehurit, nga data 01 shkurt 2018, 15 mars 
2018 dhe në maj të vitit 2018, në komunën e Kllokotit, me dashje, 
për shkak të bindjeve politike u kanë mohuar të dëmtuarve të 
drejtat e përcaktuara me Kushtetutë dhe ligjin e punës, ashtu që për 
shkak se të dëmtuarit nuk kanë pasur bindje të njëjta politike, me 
të pandehurit B.D. dhe G.M. dhe kanë përkrahur një tjetër subjekt 
politik, sapo i pandehuri B.D. merr postin e kryetarit të komunës së 
Kllokotit, emëron të pandehurin tjetër G.M., drejtor të arsimit, me 
ç’rast në bashkëveprim ushtrojnë presion tek të dëmtuarit që të japin 
dorëheqje.

Në këtë mënyrë të njëjtit, pa respektuar procedurat e parapara 
me kontratën kolektive dhe ligjin e punës, në mënyrë selektive u 
kanë ndërprerë katërdhjetë (40) punëtorëve arsimor dhe dhjetë 
(10) punëtorëve shëndetësor marrëdhënien e punës, në komunën 
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e Kllokotit, kinse për shkak të kontratave të kundërligjshme, 
mospërmbushjes së detyrave, shkurtimit buxhetor etj., pa asnjë 
procedurë disiplinore dhe pa paralajmërim, përkundër asaj që të 
njëjtit kishin kontrata valide.

Përpos tjerash, të njëjtit pa eliminuar shkeljet, më 14 mars 2018, 
kanë shpallur konkurs, duke pranuar punëtorë sipas bindjeve të tyre 
politike, duke iu shkelur, mohuar dhe kufizuar të dëmtuarve të drejtat 
e parapara me ligjin e punës.

Prokurori i rastit, i ka propozuar gjykatës që të pandehurit t’i shpallë 
fajtor për këtë vepër penale, e cila iu vihet në barrë.
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Aktakuzë kundër të pandehurit që shkaktoi aksident me fatalitet

Gjilan, 31 dhjetor 2019 – Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ngritur 
aktakuzë kundër të pandehurit Q.E., pasi që i njëjti shkaktoi aksident 
trafiku, si pasojë e të cilit një person ka humbur jetën.

Sipas aktakuzës, i pandehuri Q.E., më 30 nëntor 2019, në Gjilan, nga 
pakujdesia, ka rrezikuar trafikun publik, duke e vënë në rrezik jetën 
e njerëzve, ashtu që duke drejtuar automjetin e tij të markës ‘’Ford 
Connect’’, si pasojë e tejkalimit të pasigurtë dhe mosmbajtjes së 
distancës së mjaftueshme anësore, ka goditur të ndjerin E.H., i cili në 
komentin kritik kishte qenë duke lëvizur me biçikletë, në drejtim të njëjtë 
me lëvizjen e automjetit.

I njëjti pas goditjes përplaset në rrugë, duke pësuar lëndime të 
rënda trupore, për të cilat ka kërkuar ndihmë mjekësore fillimisht në 
Emergjencën e Spitalit Regjional në Gjilan, pastaj në QKUK, në Prishtinë, 
me ç’rast pas trajtimit mjekësor nga plagët e marra ka ndërruar jetë.

Me këto veprime, i pandehuri ka kryer veprën penale ‘’Rrezikim i trafikut 
publik’’, nga neni 370 paragrafi 9 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

I pandehuri gjendet nën masën e arrestit shtëpiak që nga data 30 nëntor 
2019.
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