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FJALA HYRËSE E KRYEPROKURORIT TË SHTETIT

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit me qëllim të rritjes së transparencës
së institucionit të Prokurorit të Shtetit ka përgatitur dhe publikuar
Buletinin njëmujor.
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 Buletinit njëmujor 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
PRILL 2020
KOMUNIKATË PËR MEDIA
Prishtinë, 8 prill 2020 – Sot, Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka
autorizuar Njësitin për Krime Ekonomike dhe Korrupsion të Policisë
së Kosovës, që të ndërmarr veprime hetimore lidhur me rastin
e raportuar nga mediat me titull: “Kryeministri në detyrë Albin
Kurti: Jemi detyruar që të ndërhyjmë shpejt për të parandaluar
keqpërdorimin që po i bëhej parasë publike”, sipas cilit shkrim
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë
me ministren në detyrë të Ministrisë së Ekonomisë, Punësimit,
Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike,
Rozeta Hajdari, kanë mbajtur një konferencë për media, në të cilën
kanë njoftuar për vendimin për shkarkimin e zyrtarëve të lartë të
menaxhmentit të Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal Prishtina.
Ndërkaq, Ministrja Rozeta Hajdari, ka prezantuar gjetjet kryesore që
kanë ardhur nga raporti i Auditorit të Jashtëm si dhe nga raporti i
Auditimit të Brendshëm për vitin 2016, 2017, 2018.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
Ndalohet polici që sulmoi fizikisht qytetarin
Prishtinë, 8 prill 2020 – Sot, Prokuroria Themelore në Prishtinë,
ka ndaluar për 48 orë të dyshuarit R.A. zyrtar policor për shkak të
dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale ”Keqtrajtimi gjatë
ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike” nga neni 195
i KPRK.
R.A. dyshohet se më 05 prill 2020, e ka keqpërdorë detyrën e tij
zyrtare si zyrtar policor, si dhe pasi që e ka ndaluar në një pikë kontrolli
të dëmtuarin ka ushtruar dhunë fizike duke e sulmuar fizikisht atë
në kokë dhe pjesë tjera të trupit, ku si pasojë i dëmtuari ka pësuar
dëmtimeve serioze në kokë, lëndime këto nga të cilat i dëmtuari një
ditë më vonë ka pësuar sulm në tru, duke humbur vetëdijen, ku edhe
6
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i është nënshtruar një intervenimi kirurgjik në Klinikën e Neurologjisë
në QKUK.
Prokurori i Shtetit është duke e përcjellë me vëmendje gjendjen
shëndetësore të të dëmtuarit, si dhe është në pritje të raportit të
detajuar nga ana e stafit mjekësor.
Prokurori i shtetit gjatë afatit prej 24 orëve do të parashtroj në
Gjykatën kompetente kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit
kundër të pandehurit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
Aktakuzë kundër nëntëmbëdhjetë personave për “Keqpërdorim të
pozitës apo autoritetit zyrtar”
Prishtinë, 10 prill 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
ka ngritur sot aktakuzë pran Gjykatës Themelore në Prishtinë,
Departamenti Special, kundër nëntëmbëdhjetë personave me inicialet
B.B., F.H., M.K., D.G., N.R., A.Gj., F.Ç., M.R., A.N., F.K., I.I., G.J., B.B.,
G.Sh., N.H., A.A., B.H., K.B., dhe L.F. për veprën penale “Keqpërdorimi
i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 2, lidhur me
nenin 31, të Kodit Penal të Republikës se Kosovës.
Prokuroria Speciale njofton se të pandehurit B.B. kryesues i Komitetit
Qeveritar për Privatizim, M.K., N.R., D.G. dhe L.F. anëtar të Komitetit
Qeveritar për Privatizim, anëtarë të Komitetit Qeveritar të Privatizimit
(KQP), në cilësi të personave zyrtar, me qëllim që të i mundësojnë
çfarëdo dobie pasurore personit tjetër dhe që të shkaktojnë dëm
personit tjetër, i kanë tejkaluar kompetencat e veta, kanë vepruar në
kundërshtim me detyrat dhe të drejtat e tyre të përcaktuara si anëtarë
të këtij Komiteti, pasi që me datë 08.05.2013, njëzëri kanë votuar
që hidrocentralet të cilat prodhojnë energji elektrike si: hidrocentrali
i Lumbardhit, hidrocentrali në Burim, Hidrocentrali i Radavcit dhe
hidrocentrali “Dikance”, të transferohen tek KKDFE dhe më pas të
privatizohen nga kompania “Limak-Calik”.
Po ashtu, në të njëjtën ditë janë nënshkruar marrëveshja për
importe, për transferim, për furnizim, për implementim, për borxhe.
7

BULETINI
MUJOR

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020

Me nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve është përmbyll procesi
i privatizimit të KKDFE-së, përkundër faktit se të njëjtat nuk është
dashur të tranferohen dhe privatizohen, për arsye se një veprim të
tillë e ndalon baza ligjore, Ligji për rregullatorin e energjisë elektrike
nr.05/L-084, neni 35, paragrafi 4, të njëjtat asete kanë qenë nën
koncesion si dhe rekomandimi i IFC ka qenë që të njëjtat të mbesin
në kuadër të KEK, e me këto veprime, të njëjtit, kanë dëmtuar
interesat e kompanisë KEK si dhe akionarit Qeveria e Republikës
së Kosovës, konkretisht vetëm për qera mujore për periudhat e
mbetura të koncesionimit në shumën prej 1,054,000.00 euro, sepse
e njëjta duhet të i paguhet KEK-ut e jo kompanisë privatizuese, si
dhe pas përfundimit të koncesionimit, të njëjtat ngelin në pronësi të
kompanisë privatizuese.
Dëmi tjetër i shkaktutar direkt është vlera e investuar (shtuar) në
hidrocentrale prej 12,628,166.41 euro, që nuk përfshinë vlerën e
aseteve para koncesionit, sepse KEK-u nuk ka bërë regjistrimin dhe
nuk ka prezentuar vlerën e aseteve para privatizmit, por privatizimi
është bërë sipas vlerës së mjeteve të bazura në regjistrimin e vitit
2003, dëm ky që edhe më tutje vazhdon të shkaktohet në mënyrë të
përhershme.
Me këto veprime të pandehurit në bashkëkryerje, kanë kryer veprën
penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422
paragrafi 2, lidhur me nenin 31, të Kodit Penal të Republikës se
Kosovës.
Ndërkaq, e pandehura F.H., në cilësinë e personit zyrtar- menaxhere
në projektin për privatizim (NJIP) e autorizuar nga Ministria e
Zhvillimit Ekonomik ( MZHE), A.Gj., në cilësinë e personit zyrtar Drejtor Menaxhues në Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK), B.H.,
në cilësinë e personit zyrtar- koordinator për shthurje të KEK-ut, si
dhe i pandehuri K.B., në cilësinë e personit zyrtar – anëtar i Bordit të
Zyrës së Rregullatorit të Energjisë Elektrike (ZRRE), njëherë i deleguar
në KQP (Komiteti Qeveritar për Privatizim), si përfaqësues i ZRRE-së,
secili ndaras, me qëllim që të i mundësojnë cfarëdo përfitimi pasuror
dhe që të shkaktojë dëm personit tjetër, i kanë tejkaluar kompetencat
e veta. Me këto veprime të pandehurit e lartcekur kanë kryer veprën
penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422
paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës se Kosovës.
Ndërsa, i pandehuri F.Ç, në cilësinë e personit zyrtar- kryesues i Bordit
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të KEK-ut, M.R., A.N., F.K. dhe I.I., në cilësinë e personave zyrtaranëtarë të Bordit të KEK-ut, si dhe G.J., në cilësinë e personit zyrtarkryesues i Bordit të KKDFE-së, B.B., G.Sh., N.H. dhe A.A., në cilësinë
e personave zyrtar- anëtarë të Bordit të KKDFE-së, duke shfrytëzuar
detyrën apo autoritetin zyrtar, me qëllim që të i mundësoj cfarëdo
përfitimi pasuror dhe që të shkaktoj dëm personit tjetër, i kanë
tejkaluar kompetencat e veta.
Të pandehurit e lartcekur, në bashkëkryerje, kanë kryer veprën penale
“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi
2, lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës se Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
KOMUNIKATË PËR MEDIA
Prishtinë, 11 prill 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë,
njofton opinionin publik se ka autorizuar Policinë e Kosovës, për
ndërmarrjen e veprimeve hetimore lidhur me kërcënimin që i është
bërë më 10 prill 2020, Kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, përmes
rrjeteve sociale.
Prokurori i Shtetit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës janë duke
punuar për zbardhjen e identitetit të vërtetë të personit në fjalë, si
dhe do të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me këtë
rast.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
Kërkohet paraburgim ndaj tre personave për dhunë në familje dhe
posedim të substancave narkotike
Gjilan, 14 prill 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
Përgjithshëm, ka paraqitur dy (2) kërkesa për caktimin e masës së
paraburgimit, ndaj tre (3) personave, për shkak të dyshimit se kanë
kryer veprat penale ‘’Dhuna në familje’’ dhe ‘’Posedimi i paautorizuar
i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge’’, të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës (KPRK).
Njëra kërkesë është paraqitur ndaj të dyshuarit A.A., pasi dyshohet se
më 12 prill 2020, në Gjilan, ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes
së tij, ashtu që për shkak të një mosmarrëveshje verbale, në prezencë
të fëmiut të tyre 3 vjeçar, i njëjti e godet me shuplaka dhe grushta të
dëmtuarën M.A., në kokë, fytyrë dhe pjesë të ndryshme të trupit.
Në këtë mënyrë, i dyshuari A.A., dyshohet të ketë kryer veprën penale
‘’Dhuna në familje’’, nga neni 248 të KPRK-së.
Ndërsa, kërkesa tjetër është paraqitur ndaj të dyshuarve XH.M. dhe
B.S., për shkak të dyshimit të bazuar se më 12 prill 2020, në një
lokal në Gjilan, në mënyrë të paautorizuar kanë poseduar substancë
narkotike të llojit ‘’Marihuanë’’, në peshë prej 39.3 gram, e cila është
sekuestruar nga ana e zyrtarëve policor.
Me këto veprime të njëjtit kanë kryer veprën penale ‘’Posedimi i
paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge’’, nga
neni 269 të KPRK-së.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
Ndalohet një person për prodhim dhe shpërndarje të produkteve
të dëmshme mjekësore
Gjilan, 15 prill 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
Përgjithshëm, ju njofton se gjatë ditës së sotme, më 15 prill 2020 është
ndaluar i dyshuari K.A., në kohëzgjatje prej 48 orësh, me dyshimin e
veprës penale ‘’Prodhimi dhe shpërndarja e produkteve të dëmshme
mjekësore’’, nga neni 260 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
I dyshuari K.A., përmes rrjetit social ‘’Facebook’’ ka prezantuar një bar,
duke theksuar se me atë produkt shërohet Coronavirusi, i cili edhe e
ka prezantuar mostrën e barit, me ç’rast e njëjta është konfiskuar dhe
do të dërgohet për analizë në Institutin Bujqësor të Kosovës.
Gjithashtu, i dyshuari K.A., më 06 prill 2020, në profilin e tij në
rrjetin social ‘’Facebook’’, ka publikuar informacion me mbishkrim
‘’Përshëndetje, a ka vullnetar të infektuar me corona virus që do të
perdorë barin që e bëjë unë në bazë bimore. Veprimi i barit: specter
të gjerë kundër viruseve, veprim kundër replikimit të virusit brenda
qelizës, stimulon sistemin imunitar për të luftu infeksionin. Bari
përdoret vetëm një javë, nuk ka efekte anesore (nuk janë te njohura,
bari është falas sasia e kufizuar). Imuniteti formohet brenda 10 dite’’.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
Aktakuzë për veprën penale “Kanosje”
Prishtinë, 17 prill 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë,
Departamenti Special, kundër të pandehurit me inicialet K.P. veprën
penale “Kanosje” nga neni 181 par 3 lidhur me paragrafin 1 të Kodit
të ri Penal të Republikës se Kosovës.
Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri me inicialet K.P. më
26.03.2020, nëpërmes rrjetit social “Facebook” ka kanosur seriozisht
të dëmtuarin Presidentin e Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi,
11
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lidhur me punën e tij si person zyrtar, se do t’i shkaktoj ndonjë të
keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit, personi i
tillë, ashtu që, në profilin e personit, Kujtim Boletini, të cilin vet e
kishte hapur, ka postuar mesazh kërcënues me këtë përmbajtje, si
vijon: “Sotë i zhdrypa pre tavani se ne kuvend po flitet për ndarjen e
Kosovë nga Hashim Broja le te din Hashim Broja a kushdo qoftë aj se
Ende jemi gjallë pjesa e veriut. Nuk e lejojmë ndarjen o Hashim Broja
Dije se xhumin xhum sta la me ba”, duke i shoqëruar këto fjalë me dy
fotot të dy armëve të gjata, me ç`rast tek i dëmtuari ka shkaktuar fikë
dhe ankth se do t`i shkaktohet ndonjë e keqe atij apo familjes së tij
nga i pandehuri K.P.
Me këto veprime i pandehuri K.P. ka kryer veprën penale “Kanosje”
nga neni 181 par 3 lidhur me paragrafin 1 të Kodit të ri Penal të
Republikës se Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
Kërkohet paraburgim ndaj një të dyshuari për dhunim
Gjilan, 18 prill 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata kompetente në Gjilan,
caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit E.H., pasi dyshohet
se ka kryer veprën penale ‘’Dhunimi’’, nga neni 227, të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës.
Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i arsyeshëm, se i dyshuari E.H., më 13
prill 2020, në një shtëpi të pabanuar në dalje të komunës së Vitisë, ka
dhunuar të dëmtuarën e mitur të moshës 15 vjeçare, në atë mënyrë
që duke shfrytëzuar pozitën e saj ka kryer marrëdhënie seksuale me
të njëjtën kundër dëshirës së saj.
Prokurori i rastit ndaj të dyshuarit ka kërkuar masën e paraburgimit,
në afat prej 30 ditësh, pasi ekziston rreziku i arratisjes dhe i ndikimit
të e dëmtuara e mitur, ndërsa seanca për caktimin e masës së
paraburgimit pritet të mbahet nesër, më 19 prill 2020, para gjyqtarit
të procedurës penale.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
KOMUNIKATË PËR MEDIA
Prishtinë, 20 prill 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë,
njofton opinionin publik se sot ka autorizuar Policinë e Kosovës, për
ndërmarrjen e veprimeve hetimore lidhur me artikullin e publikuar
në portalin Indeksonline “E ulët sa ska më, komentuesi e quan të
dhunuarën kosovare të luftës si prositutë, veç pse i reagoi Albin
Kurtit”.
Përmes rrjetit social “facebook”, një person nga profili i tij me emrin
Patris Bondi e ka ofenduar rëndë një të mbijetuar të dhunës seksuale
në Kosovë, ashtu që sipas informatave të para zyrtare, profili me këtë
emër është mbyllur dhe nuk figuron më në rrjetin social “facebook”,
prandaj, Prokurori i Shtetit ka autorizuar Njësinë për Hetimin e
Krimeve Kibernetike pranë Policisë së Kosovës, që të verifikojë këtë
llogari dhe të ndërmerr veprime hetimore në funksion të zbulimit
dhe identifikimit të dyshuarit, po ashtu ka iniciuar rast në drejtim të
veprës penale “Ngacmimi” nga neni 182 të Kodit Penal të Republikës
së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
Prokuroria fillon hetimet për personin që kanosi Presidentin
Prishtinë, 21 prill 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, njofton
opinionin se pas marrjes së informatave se personi me inicialet A.G.
ka kërcënuar presidentin e Republikës së Kosovës, H.Th, përmes rrjetit
social “Facebook”, ka autorizuar Policinë e Kosovës, për grumbullimin
e informatave lidhur me këtë rast.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
KOMUNIKATË PËR MEDIA
Prishtinë, 23 prill 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, njofton
opinionin publik se më 22 prill 2020, me urdhër të prokurorit të rastit
të Departamentit të Krimeve të Rënda të kësaj prokurorie, ka ndaluar
personat me inicialet I. L., dhe Xh. Z., për shkak të dyshimit se të njëjtit
kanë kryer veprat penale “Vrasje në tentativë”, nga neni 173 të KPRKsë dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të
armëve”, nga neni 366 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Të njëjtit dyshohen se më 14 prill 2020, rreth orës 15:50, në afërsi të
shtëpisë së të dëmtuarit G. H., në Drenas, kanë shtënë me armë në
drejtim të viktimës dhe janë larguar nga vendngjarja.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
NJOFTIM PËR MEDIA
Prishtinë, 23 prill 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, njofton
opinionin publik se ka pranuar një raport njoftues nga Policia e
Kosovës-DHKR (Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Rënda), lidhur
me një postim në rrjetin social “facebook”, të publikuar nga Shkëlzen
Gashi, këshilltar i Kryeministrit në detyrë, ku pas analizimit të këtij
rasti, Prokurori i Shtetit konsideron se nuk kemi të bëjmë me elemente
të veprës penale, prandaj, me autorizimin e prokurorit kompetent
rasti është mbyllur.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
PRILL 2020
KOMUNIKATË PËR MEDIA
Prishtinë, 26 prill 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, njofton
opinionin publik se ka pranuar një informatë nga Policia e Kosovës
- Njësia e Hetimeve Rajonale në Prishtinë, ku përcjellin një email shënim zyrtar, nga Ministrja në detyrë e Ministrisë së Ekonomisë,
Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve
Strategjike, Rozeta Hajdari, lidhur me një incident që ka ndodhur më
24 prill 2020, në Telekomin e Kosovës gjatë mbajtjes së mbledhjes së
Bordit të Telekomit të Kosovës.
Pas analizimit të këtij rasti, Prokurori i Shtetit ka autorizuar Policinë
e Kosovës për ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme
hetimore lidhur me sqarimin e rastit në fjalë.
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Kryeprokurori Isufaj priti në takim shefin e EULEX-it, Lars – Gunnar
Wigemark
Prishtinë, 27 prill 2020 – Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të
Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur sot në takim shefin e ri
të EULEX-it, Lars – Gunnar Wigemark.
Kryeprokurori Isufaj, fillimisht e ka uruar shefin e EULEX-it, për detyrën
e re, si dhe e ka vlerësuar si të rëndësishëm rolin e këtij misioni në
monitorimin e punës së institucioneve gjyqësore, me theks të veçantë
të sistemit prokurorial.
Po ashtu, gjatë këtij takimi është diskutuar nevoja për avancimin
e bashkëpunimit dhe përpjekjeve të përbashkëta në funksion të
forcimit të sundimi të ligjit në Republikën e Kosovës.
Gjithashtu, Kryeprokurori Isufaj, e ka njoftuar shefin e EULEX-it
me punën e Prokurorisë Speciale, për sfidat dhe objektivat e këtij
institucioni që kanë për qëllim fuqizimin e sistemit prokurorial dhe
ngritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e drejtësisë, duke
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theksuar se në kuadër të saj ka nxjerr Strategjinë për Riorganizimin
e kësaj prokurorie, ku ka themeluar Departamentin për Krim të
Organizuar dhe krime tjera në kompetencë të PSRK-së, Departamentin
për Terrorizëm, Departamentin për Korrupsion dhe Krim Financiar si
dhe Departamentin për Krime të Luftës, si dhe caktimin e prokurorëve
nëpër këto departamente.
Ndërkaq, shefi i EULEX-it, Lars – Gunnar Wigemark, ka shprehur
gatishmërinë që brenda mandatit të cilin e ka misioni i EULEX-it, ta
përkrah dhe mbështes punën e Prokurorisë Speciale në promovimin
e sundimit të ligjit.
Isufaj dhe Wigemark gjatë këtij takimi e vlerësuan si të nevojshëm
edhe thellimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në çështjet që kanë
të bëjnë me krimet e luftës, personat e pagjetur dhe bashkëpunimin
juridik ndërkombëtar.
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