Republika e Kosovës

Republika Kosova / Republic of Kosovo
Prokurori i Shtetit / Državni Tužilac / State Prosecutor
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit
Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca
Oﬃce of the Chief State Prosecutor

BULETINI
MUJOR
BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT

MAJ 2020

Republika e Kosovës

Republika Kosova / Republic of Kosovo
Prokurori i Shtetit / Državni Tužilac / State Prosecutor
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit
Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca
Ofce of the Chief State Prosecutor

Buletini i Prokurorit të Shtetit
Maj 2020

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020

BULETINI
MUJOR

Përmbajtja

FJALA HYRËSE E KRYEPROKURORIT TË SHTETIT................. 5
Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit, Maj 2020 ............... 6

3

BULETINI
MUJOR

vës

c of Kosovo
/ State Prosecutor

Shtetit
og Tužioca
4

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020

BULETINI
MUJOR

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
MAJ 2020
KOMUNIKATË PËR MEDIA
Gjilan, 4 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ju njofton se më 04 maj 2020, në afërsi të lumit
Llapushnicë, i cili gjendet afër fshatit Llovcë, komuna e Gjilanit, është
gjetur një trup pa shenja jete.
Në trupin e pa jetë, në bazë të dokumenteve të identifikimit ka
rezultuar se bëhet fjalë për tani të ndjerin B.O. (1978), i cili nga
familjarët e tij kishte qenë i raportuar si person i humbur, që nga data
24 mars 2020.
Me urdhër të prokurorit kujdestar, trupi i pa jetë i të njëjtit është
dërguar për kryerjen e obduksionit, në Institutin e Mjekësisë Ligjore,
në Prishtinë dhe rasti është cilësuar si vdekje e dyshimtë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
Komunikatë për media
Gjakovë, 4 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Gjakovë, njofton
opinionin publik se pas raportimit në portalin “Reporteri.net”, lidhur
me artikullin “Spitali i Gjakovës refuzon ta trajtojë të moshuarën
me kancer të fytyrës, ankesat e familjes i konsiderojnë shantazh”,
Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Ali Selimaj,
menjëherë ka lëshuar urdhër për ndërmarrjen e të gjitha veprimeve
hetimore në lidhje me këtë rast.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
KOMUNIKATË PËR MEDIA
Prishtinë, 4 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, njofton
opinionin publik se ka filluar ndërmarrjen e të gjitha veprimeve
hetimore për zbardhjen e plotë të vdekjes së 26 vjeçarit në Qendrën
e Studentëve në Prishtinë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist
Prishtinë, 6 maj 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës,
ka ngritur sot aktakuzë, në Gjykatën Themelore në Prishtinë –
Departamenti Special, kundër të pandehurës, D.D., për shkak të
veprës penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga
neni 143 paragrafi 2 të KPRK-së.
Prokuroria Speciale njofton se e pandehura D.D., më 29.10.2014,
me paramendim dhe me dashje, si dhe me përgatitje paraprake me
qëllim që t’i bashkëngjitet organizatës terroriste “ISIS” në Siri, përmes
vend kalimit kufitar Hani i Elezit, ka lëshuar territorin e Republikës së
Kosovës, duke kaluar në Republikën e Maqedonisë dhe nga Aeroporti
i Shkupit, ka vazhduar rrugën në drejtim të Stambollit të Turqisë, më
pastaj ka përfunduar në qytetin Sedel Faruk në Siri, ku është pritur
nga bashkëshorti i saj B.S., nga Shkupi, luftëtar i ISIS-it.
E pandehura D.D., është trajnuar nga i njëjti për përdorimin e pushkës
automatike dhe është angazhuar në pikëpamje logjistike në përgatitjen
e ushqimit, pastrimin e rrobave ushtarake. Po ashtu, e njëjta është
financuar nga ISIS për shumën e të hollave nga 100 -150 dollar në
muaj, si dhe me pako ushqimore. Pas vdekjes së bashkëshortit të
saj, pas martesës me personin e quajtur D.S., pjesëtar i ISIS-it, ka
qëndruar dhe vepruar edhe më tutje në zonat e konfliktit në Siri, e
që edhe në muajin dhjetor të vitit 2018, përgjatë kufirit me Turqinë
është arrestuar nga forcat demokratike siriane ku edhe me datë
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19.04.2019, e njëjta është riatdhesuar në Kosovë.
Me këto veprime e pandehura D.D., ka kryer veprën penale
“Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi
2 të KPRK-së.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020

Prokurori i Shtetit dhe Administrata Tatimore e Kosovës
nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi
Prishtinë, 7 maj 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi
dhe Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, kanë
nënshkruar memorandum bashkëpunimi ndërinstitucional, me anë të
së cilit synohet të intensifikohet bashkëpunimi i ndërsjellët në ngritjen
e efikasitetit në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe
shpëlarjes së parave.
Qëllimi i këtij memorandumi të bashkëpunimit është që përmes
përpunimit të raporteve të rregullta, ATK-ja në bazë të kompetencave
ligjore do të pajisë Prokurorin e Shtetit me të dhëna dhe informacione
të mjaftueshme për persona fizik dhe persona juridik që dyshohen
që kanë kryer vepër penale, kur nga analiza elektronike e sistemit
informativ identifikohet ose konstatohet çdo shpërputhje në mes
të hyrave dhe shpenzimeve të subjekteve që jetojnë dhe veprojnë
në Kosovë në shumën prej 30,000 Euro e me shumë për pasurinë e
luajtshme, dhe në shumën prej 60,000 Euro e më shumë në pasurinë
e paluajtshme.
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Evidentimi nga ATK me këto informacione do t’i shërbejnë Prokurorit
të Shtetit si indikacion fillestar për nisjen dhe zhvillimin e hetimeve
penale të cilat ndiqen sipas legjislacionit në fuqi.
Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka thënë se ky
memorandum është i bazuar në praktikat më të mira evropiane dhe
do t’i shërbejë Prokurorit të Shtetit dhe ATK-së për t’i evidentuar të
gjithë ata persona apo grupe të caktuara, të cilët kanë krijuar pasuri
të pajustifikueshme, e që të njëjtit do të ndjekjen penalisht për
veprimtaritë e tyre kriminale.
Ndërkaq, Drejtori i ATK-së, Ilir Murtezaj, ka deklaruar se do ti
përmbahen në përpikëri këtij memorandumi të bashkëpunimit duke i
ofruar të gjitha informatat e nevojshme Prokurorit të Shtetit në rastet
kur evidentohen se ka shpërputhje në mes të hyrave dhe shpenzimeve
të personave fizik dhe atyre juridik.
Po ashtu, me anë të këtij memorandumi, mundësohet një komunikim
më i drejtpërdrejt, i vazhdueshëm dhe i pandërprerë ndërmjet
Prokurorit të Shtetit dhe ATK-së, duke nxitur kështu shkëmbimin e
informacionit dhe eksperiencën mbi çështjet që ndërlidhen me
luftimin e veprave të ndryshme penale, në mënyrë që të mbrohen
interesat e përgjithshme publike të qytetarëve, ekonomisë dhe
sistemit financiar të Republikës së Kosovës.
Ky memorandum i bashkëpunimit në mes të Prokurorit të Shtetit
dhe Administratës Tatimore të Kosovës është mbështetur nga Zyra e
UNDP-së në Kosovë, e cila përmes praktikave me të mira nga shtetet
e BE-së ka ndihmuar në draftimin e këtij memorandumi, dhe me
përkrahje në asistencën teknike dhe nevojave teknologjike do të
mundësoj zbatimin fillestar të tij.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
Aktakuzë për dhunim
Gjilan, 8 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit E.H., për
shkak të veprës penale ‘’Dhunimi’’, nga neni 227 paragrafi 4 nën
paragrafi 6, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas aktakuzës, i pandehuri E.H., më 13 prill 2020, rreth orës 11h,
në një shtëpi të pabanuar në dalje të komunës së Vitisë, ka dhunuar
të dëmtuarën e mitur nën moshën 16 vjeçare, në atë mënyrë që
pasi njoftohen përmes rrjetit social ‘’Snapchat’’, duke shfrytëzuar
pozitën e saj dhe nën premtimin se do të martohet me të, ka kryer
marrëdhënie seksuale me të miturën edhe përkundër faktit se e
njëjta kishte refuzuar.
Sipas kërkesës së prokurorisë, i pandehuri E.H., gjendet nën masën e
paraburgimit që nga data 17 prill 2020.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
Aktakuzë ndaj 7 personave për shitblerje të paautorizuar të
armëve, tregti të ndaluar dhe pjesëmarrje në grup të organizuar
kriminal
Prishtinë, 12 maj 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë –
Departamenti Special, kundër të pandehurve me inicialet I.M., V.I.,
N.G., B.S., S.S., F.H dhe N.A., për shkak të veprave penale ‘’Importi,
eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi
ose shitja e paautorizuar e armëve’’, nga neni 372 paragrafi 2 lidhur
me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe veprën
penale ‘’Tregtia e ndaluar’’, nga neni 305 paragrafi 2 lidhur me veprën
penale ‘’Pjesëmarrja ose organizimi i grupit të organizuar kriminal’’,
nga neni 283 paragrafi 1 të KPRK-së.
Sipas aktakuzës, të pandehurit I.M., V.I., N.G., B.S., S.S., F.H dhe
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N.A, që nga periudha e panjohur kohore, deri më 21 mars 2019, në
vazhdimësi, duke vepruar si grup i organizuar kriminal i udhëhequr nga
të pandehurit V.I., dhe I.M., me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm
pasuror, në role të ndara, kanë transportuar, ndërmjetësuar dhe shitur
armë në mënyrë të paautorizuar dhe kanë blerë dhe shitur mallra për
të cilat nuk kanë pasur autorizim, atë mënyrë që i pandehuri V.I.,
fillimisht kishte siguruar 25 pako me armë të llojit ‘’Glock Austria’’
dhe ‘’Sig Suer’’, nga një person tani për tani i panjohur, të cilat i ka
vendosur në njërën nga zyret e lokalit të tij në Fushë Kosovë, si dhe,
disa pako me medikamente të llojeve të ndyshme me përmbajtje
të substancave narkotike (metamorfinë) si Tamol XX, të cilat i kanë
siguruar të pandehurit N.G., dhe B.S..
Gjithashtu, pas dy-tri ditësh i pandehuri V.I., sipas marrëveshjes
e thërret të pandehurin F.H., punëtor në lokalin e tij në Fushë
Kosovë, duke i thënë që këto pako t’ia jepte vozitësit të kompanisë
“Sim Logistik”, pronar i së cilës është i pandehuri I.M., i cili i kishte
marrë pakot dhe i kishte dërguar në objektin e “Sim logistik” në
fshatin Mazgit, e pas kësaj të pandehurit I.M., V.I. dhe N.G., i kishin
ndarë armët dhe medikamentet nëpër pako me qëllim të dërgimit
në vende të ndryshme, ndërkaq i pandehuri B.S., fillimisht shkon
në depo, ku nga i pandehuri N.A., menaxher i kompanisë, i merr
disa pako dhe pastaj takohet me të pandehurin S.S., të cilit ia jep
një pako me medikamente dhe i fut në veturën e tij, mirëpo duke
qenë nën vëzhgim nga ana e policisë së Kosovës, të dy të pandehurve
në veturat e tyre u konfiskohen pakot me medikamente, si dhe, në
garazhën e banesës së të pandehurit B.S., konfiskohen edhe pako
tjera me medikamente, ndërkaq gjatë kontrollimit në depon e “Sim
logistik”, konfiskohen gjithsej 99 armë të llojit “Glock-Austria, një sasi
municioni, si dhe një sasi medikamentesh vlera e të cilave përfshirë
edhe sasinë e konfiskuar të të pandehurit B.S. dhe S.S., është rreth
17.000 euro.
Po ashtu, të pandehurit B.S. dhe N.G., nga i dyshuari A.I., janë
furnizuar me barëra pa banderola, me qëllim shitjeje nëpër barnatore
të ndryshme, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror.
Me këto veprime, të pandehurit e sipërshënuar kanë kryer veprat
penale ‘’Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi,
ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve’’, nga neni 372
paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës
12
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së Kosovës dhe veprën penale ‘’Tregtia e ndaluar’’, nga neni 305
paragrafi 2 lidhur me veprën penale ‘’Pjesëmarrja ose organizimi i
grupit të organizuar kriminal’’, nga neni 283 paragrafi 1 të KPRK-së.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
Akuzohen katër persona për dhunim
Gjilan, 15 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve
S.I., A.A., S.L. dhe A.S, pasi që në bashkëkryerje kanë dhunuar të
dëmtuarën e mitur, të moshës 17 vjeçare.
Sipas aktakuzës, të pandehurit S.I., A.A., S.L. dhe A.S., më 23 shkurt
2020, në fshatin Selishtë, komuna e Gjilanit, kanë dhunuar të
dëmtuarën e mitur, të moshës 17 vjeçare, në atë mënyrë që fillimisht
i pandehuri A.S., duke shfrytëzuar gjendjen e saj, me premtimin se
do t’a martojë, kryen marrëdhënie seksuale me të, në shtëpinë e pa
banuar të të pandehurit S.L., ku pas kësaj i njëjti iu ka thënë edhe të
dëmtuarve A.A. dhe S.L., që të kryejnë marrëdhënie seksuale me të
miturën.
Pas kësaj, të njëjtit e marrin të dëmtuarën për t’a dërguar në shtëpi,
ku pasi afrohen afër shtëpisë së saj, zbresin nga vetura të pandehurit
A.S., S.I., S.L. dhe e mitura, me ç’rast përsëri duke shfrytëzuar
pozitën e saj kryejnë marrëdhënie seksuale me të, të cilët më pas
identifikohen dhe arrestohen.
Me këto veprime, të pandehurit e sipërshënuar, në bashkëveprim
kanë kryer veprën penale ‘’Dhunimi’’, nga neni 227 paragrafi 4
nënparagrafi 4.6 dhe 4.8, lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
Kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për ngacmim dhe
armëmbajtje pa leje
Gjilan, 16 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata kompetente në Gjilan,
caktimin e masës së paraburgimit, në afat prej 30 ditësh, ndaj të
pandehurit B.I., për shkak të dyshimit se ka kryer veprat penale
‘’Ngacmimi’’ dhe ‘’Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të
paautorizuar të armëve’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës
(KPRK), i cili gjendet nën masën e ndalimit 48 orësh, që nga data 15
maj 2020.
Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se, i dyshuari B.I., që nga
muaji qershor 2019, deri më 15 maj 2020, me qëllim të frikësimit,
lëndimit dhe dëmtimit të pasurisë, ka kanosur të dëmtuarën L.N., në
atë mënyrë që përmes rrjeteve sociale ‘’Facebook’’ dhe ‘’Instagram’’,
e ka shantazhuar të njëjtën që të dilte pa dëshirën e saj, me ç’rast nga
ajo kërkon 1.600 euro, duke e kërcënuar se nëse nuk ia dërgon këto
para do ta vriste, me çka tek e njëjta ka shkaktuar shqetësim.
Me këto veprime i njëjti, dyshohet të ketë kryer veprën penale
‘’Ngacmimi’’, nga neni 182 të KPRK-së.
Gjithashtu, në datë të panjohur, deri më 15 maj 2020, në fshatin
Beguncë, komuna e Vitisë, i dyshuari B.I., dyshohet se pa autorizim ka
mbajtur në pronësi dy armë zjarri, të cilat iu janë gjetur në shtëpinë e
tij dhe të njëjtat iu janë sekuestruar.
Në këtë mënyrë, dyshohet se ka kryer veprën penale ‘’Mbajtja në
pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’, nga neni
366 të KPRK-së.
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MAJ 2020
KOMUNIKATË PËR MEDIA
Prishtinë, 17 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë, njofton
opinionin publik se pas publikimit në mediat elektronike të rastit për
vdekjen e dyshimtë të së miturës nga Drenasi, Prokurori i Shtetit në
bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë filluar hetimet paraprake
hetimore lidhur me zbardhjen e këtij rasti, në drejtim të veprës penale
“Trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor”, nga neni 254 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
Aktakuzë për dhunë në familje
Prizren, 18 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti
i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit me inicialet
A.E., nga Suhareka, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën
penale “Dhuna në familje” nga neni 248 paragrafi 1 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës (KPRK).
Sipas aktakuzës, i pandehuri A.E., me datë 08.03.2020 rreth orës 23:00,
si dhe me datë 09.03.2020 rreth orës 14:00, në shtëpinë e përbashkët
familjare e cila gjendet në Suharekë, me qëllim të cenimit të dinjitetit
brenda një marrëdhënie familjare, në mënyrë të vazhdueshme i
shkakton dhunë psikologjike të dëmtuarës - bashkëshortes së tij F.E.
Me këto veprime, i pandehuri A.E., ka përmbushur elementet e
veprës penale “Dhuna në familje” sipas KPRK-së.
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar
Gjykatës që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, për
veprën penale e cilat i vihet në barrë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
Aktakuzë kundër 33 personave për “Keqpërdorim të pozitës apo
autoritetit zyrtar”, “Marrja e ryshfetit”, “Kontrabandë me mallra”
dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të
armëve”
Prishtinë, 18 maj 2020 - Prokuroria Speciale e Republikës së
Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë –
Departamenti Special, kundër tridhjetetre (33) personave me inicialet
Z.S., B.N., A.H., A.M., M.M., O.K., R.M., D.S., D.K., J.S., Z.B., B.M., A.P.,
Z.R., K.S., R.K., V.T., B.T., L.V., B.M., B.L., N.G., I.J., J.M., M.J., N.B., N.J.,
S.I., Xh.J., A.I., B.U., B.M. dhe F.I., për veprat penale “Keqpërdorim i
pozitës apo autoritetit zyrtar”, “Marrja e ryshfetit”, “Kontrabandë me
mallra” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar
të armëve”.
Prokuroria Speciale njofton opinionin se të pandehurit Z.S., B.N.,
M.M., A.M dhe A.H., që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit
2019, në vazhdimësi, në bashkëkryerje edhe me të pandehurin D.V., i
cili gjendet në arrati , në cilësinë e personave zyrtar, duke shfrytëzuar
detyrën apo autoritetin zyrtar, me dashje nuk kanë kryer detyrat e
përcaktuara me ligj dhe nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare të tyre
me qëllim që të përfitojnë çfarëdo dobie për vete ose për personin
tjetër.
Të lartcekurit kanë keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare dhe autorizimet
duke lejuar dhe mundësuar kontrabandimin e mallrave të ndryshëm
si kafshë, derivate, pije alkoolike dhe joalkoolike, dhe mallra ushqimor
nga Serbia për në Republikën e Kosovës dhe anasjelltas, nëpërmjet
rrugëve ilegale, derisa kanë qenë në detyrë zyrtare duke mbikëqyrë
rrugët e brezit kufitar, ashtu që ju kanë mundësuar përfitim pasuror
të kundërligjshëm të pandehurve D.I., B.R., D.D., M.R., M.R., Z.V dhe
personave të tjerë si transportues të mallrave duke i’u shmangur
kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të
mallrave, me ç’rast i kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm material
buxhetit të Republikës së Kosovë. Me këto veprime të pandehurit në
vazhdim dhe bashkëkryerje kanë kryer veprat penale, “Keqpërdorim
i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me
paragrafin 2 nënparagrafin 2.2 dhe me nenet 81 dhe 31 të KPRK-së.
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Po ashtu, të pandehurit në të njëjtën periudhë kohore, në vazhdimësi
dhe në bashkëkryerje në cilësinë e personave zyrtar me qëllim të
përfitimit të kundërligjshëm pasuror, kanë marrë – pranuar para, në
atë mënyrë që ata si persona zyrtar të veprojnë ose të mos veprojnë,
në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare, ashtu që nga të pandehurit
D.I., B.R., D.D., M.R., M.R., Z.V dhe personave të tjerë si transportues
të mallrave, për kalimin e automjeteve me mallra duke i’u shmangur
kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të
mallrave, kanë pranuar – marrë shuma të ndryshme të parave për të
vepruar në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare. Me këto veprime
të pandehurit në vazhdim dhe bashkëkryerje kanë kryer veprat
penale, “Marrja e Ryshfetit” nga neni 428 paragrafi 2 lidhur me nenet
81 dhe 31 të KPRK-së.
Të pandehurit O.K., R.M., D.S., D.K., J.D., Z.B., B.M dhe A.P. që nga
viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, në vazhdimësi dhe në
bashkëkryerje, në cilësinë e personave zyrtar, duke shfrytëzuar
detyrën apo autoritetin zyrtar, me dashje nuk kanë kryer detyrat të
përcaktuara me ligj dhe nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare të tyre
me qëllim që të përfitojnë çfarëdo dobie për vete ose për personin
tjetër, në atë mënyrë që i pandehuri O.K. në cilësinë e udhëheqësit të
ndërrimit, dhe të pandehurit R.M., D.S., D.K., J.D., Z.B., B.M., A.P., në
cilësinë e policëve patrollues në kuadër të ndërrimit ”B”, të SPMK në
Zubin Potok, kanë keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare dhe autorizimet
duke lejuar dhe mundësuar kontrabandimin e mallrave të ndryshëm
si kafshë, derivate, pije alkoolike dhe joalkoolike dhe mallra ushqimor
nga Serbia për në Republikën e Kosovës dhe anasjelltas, ashtu që ju
kanë mundësuar përfitimin pasuror të kundërligjshëm të pandehurve
D.I., B.R., D.D., M.R., M.R., Z.V. dhe personave të tjerë si transportues
të mallrave, duke i’u shmangur kontrollit doganor dhe tarifave
doganore me rastin e importimit të mallrave. Me këto veprime të
pandehurit në vazhdim dhe bashkëkryerje kanë kryer veprën penale
“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi
1 lidhur me paragrafin 2 nënparagrafin 2.2 dhe me nenet 81 dhe 31
të KPRK-së.
Që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, në vazhdimësi,
të pandehurit në bashkëkryerje në cilësinë e personave zyrtar me
qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, kanë marrë – pranuar
para, në atë mënyrë që ata si persona zyrtar të veprojnë ose të mos
veprojnë, në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare, ashtu që nga të
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pandehurit D.I., B.R., D.D., M.R., M.R., Z.V. dhe personave të tjerë si
transportues të mallrave, për kalimin e automjeteve me mallra duke
i’u shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e
importimit të mallrave, kanë pranuar – marrë shuma të ndryshme
të parave për të vepruar në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare.
Me këto veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale “Marrja
e ryshfetit” nga neni 428 paragrafi 2 lidhur me nenet 81 dhe 31 të
KPRK-së.
Të pandehurit Z.R., K.S., R.K., V.T., B.T., L.V., B.M dhe B.L. që nga viti
2017 e deri në maj të vitit 2019, në vazhdimësi dhe në bashkëkryerje,
në cilësinë e personave zyrtar, duke shfrytëzuar detyrën apo
autoritetin zyrtar, me dashje nuk kanë kryer detyrat të përcaktuar me
ligj dhe nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare të tyre me qëllim që
të përfitojnë çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër në atë
mënyrë që i pandehuri Z.R., në cilësinë e udhëheqësit të ndërrimit,
dhe të pandehurit K.S., R.K., V.T., B.T., L.V., B.M., B.L., në cilësinë e
policëve patrollues në kuadër të ndërrimit ”C”, të stacionit të SPMK,
kanë keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare dhe autorizimet duke lejuar
dhe mundësuar kontrabandimin e mallrave të ndryshëm si kafshë,
derivate, pije alkoolike dhe joalkoolike dhe mallra ushqimorë nga
Serbia për në Republikën e Kosovës dhe anasjelltas, ashtu që ju kanë
mundësuar përfitimin pasuror të kundërligjshëm të pandehurve D.I.,
B.R., D.D., M.R., M.R., Z.V. dhe persona të tjerë si transportues të
mallrave duke i’u shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore
me rastin e importimit të mallrave. Me këto veprime të pandehurit, në
vazhdim dhe bashkëkryerje kanë kryer veprën penale, “Keqpërdorim
i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me
paragrafin 2 nënparagrafin 2.2 me nenet 81 dhe 31 të KPRK-së.
Që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, në vazhdimësi,
të pandehurit në bashkëkryerje në cilësinë e personave zyrtar me
qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, kanë marrë – pranuar
para, në atë mënyrë që si persona zyrtar të veprojnë ose të mos
veprojnë, në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare, ashtu që nga të
pandehurit D.I., B.R., D.D., M.R., M.R., Z.V. dhe personave të tjerë si
transportues të mallrave, për kalimin e automjeteve me mallra duke
i’u shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e
importimit të mallrave, kanë pranuar – marrë shuma të ndryshme të
parave për të vepruar në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare. Me
këto veprime të pandehurit në vazhdim dhe bashkëkryerje kanë kryer
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veprën penale, “Marrja e Ryshfetit” nga neni 428 paragrafi 2 lidhur
me nenet 81 dhe 31 të KPRK-së.
I pandehuri N.G., që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019,
në vazhdimësi, në cilësinë e personit zyrtar, duke shfrytëzuar detyrën
apo autoritetin zyrtar, me dashje nuk ka kryer detyrat e përcaktuar
me ligj dhe nuk e ka përmbushë detyrën zyrtare të tij me qëllim që të
përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër në atë mënyrë
që i pandehuri N.G., në cilësinë e udhëheqësit të ndërrimit, në kuadër
të ndërrimit ”D”, të stacionit të SPMK në Zubin Potok, ka keqpërdorur
detyrën e tij zyrtare dhe autorizimet duke lejuar dhe mundësuar
kontrabandimin e mallrave të ndryshëm si kafshë, derivate, pije
alkoolike dhe joalkoolike dhe mallra ushqimor nga Serbia për në
Republikën e Kosovës dhe anasjelltas, ashtu që ju ka mundësuar
përfitimin pasuror të kundërligjshëm të pandehurve D.I., B.R., D.D.,
M.R., M.R., Z.V. dhe persona të tjerë si transportues të mallrave duke
i’u shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e
importimit të mallrave. Me këto veprime në vazhdim ka kryer veprën
penale, “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422
paragrafi 1 lidhur me par 2 nënparagrafin 2.2 dhe me nenin 81 të
KPRK-së.
Që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, në vazhdimësi,
i pandehuri në cilësinë e personit zyrtar me qëllim të përfitimit të
kundërligjshëm pasuror, ka marrë – pranuar para, në atë mënyrë
që ai si person zyrtar të veprojë ose të mos veprojë, në kundërshtim
me detyrën e tij zyrtare, ashtu që nga të pandehurit D.I., B.R., D.D.,
M.R., M. R., Z.V. dhe personave të tjerë si transportues të mallrave,
për kalimin e automjeteve me mallra duke i’u shmangur kontrollit
doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të mallrave,
ka pranuar – marrë shuma të ndryshme të parave për të vepruar në
kundërshtim me detyrën e tij zyrtare. Me këto veprime në vazhdim ka
kryer veprën penale, dhe “Marrja e ryshfetit” nga neni 428 paragrafi
2 lidhur me nenin 81 të KPRK-së.
Të pandehurit I.J., A.I., F.I., B.U., N.J., Xh.J., M.J., N.B., B.M., J.M. dhe
S.I., që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, të pandehurit
në vazhdimësi dhe në bashkëkryerje edhe me të pandehurit D.I.
dhe B.R, të cilët gjenden në arrati, me qëllim të përfitimit material të
kundërligjshëm kanë kontrabanduar kafshë nga Republika e Serbisë
për në Republikën e Kosovës duke i’u shmangur kontrollit doganor
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dhe tarifave doganore me rastin e importimit të mallrave, në atë
mënyrë që të pandehurit M.J., N.B,, B.M., J.M., S.I., kanë udhëtuar në
Serbi ku atje i kanë blerë kafshët, më pas të njëjtit këto kafshë sipas
marrëveshjes i kanë dorëzuar tek të pandehurit D.I dhe B.R., e të cilët
kafshët i kanë kontrabanduar përtej kufirit nëpër mes rrugëve ilegale
duke bashkëpunuar me tani të pandehurit në cilësinë e personave
zyrtarë në Policinë të Kosovës në SPMK-Zubin Potok. Më pas të
pandehurit I.J., A.I., F.I., B.U., N.J., Xh.J, i marrin kafshët nga fermat
(stallat) e të pandehurve D.I., B.R dhe i dorëzojnë tek pronarët e tyre
si në fshatrat Pasomë dhe Akrashticë të komunës së Vushtrrisë dhe
fshatin Sankovc të komunës së Drenasit.
Me këto veprime të pandehurit në bashkëkryerje dhe në vazhdim
kanë kryer veprat penale “Kontrabandë me mallra” nga neni 317
paragrafi 1 lidhur me nenet 81 dhe 31 të KPRK-së.
Më 28.05.2019, në fshatin Kushtovë komuna Mitrovicë, me rastin e
urdhër kontrollit nga ana e policisë së Kosovës, tek i pandehuri janë
gjetur dhe konfiskuar një armë zjarri AK-47 me nr.serik A-33013, një
pushkë M-48 me nr.serik 61075, 12 fishekë të pushkës automatike, 30
fishekë të pushkës M-48, një pjesë vazhduese e pushkës automatike,
e të cilat ditën kritike i ka poseduar pa autorizim dhe leje përkatëse
dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët. 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.
Po ashtu, më 28.05.2019, në fshatin Koshtovë komuna Mitrovicë,
me rastin e urdhër kontrollit nga ana e policisë së Kosovës, tek i
pandehuri janë gjetur dhe konfiskuar një pushkë gjuetie e tipit
“Zastava” me numër serik 19247 dhe dy fishekë të kalibrit 12 mm, e
të cilat ditën kritike i ka poseduar pa autorizim dhe leje përkatëse dhe
në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët. 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.
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Aktakuzë për pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrave
zyrtare
Prizren, 19 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti
i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit me inicialet
H.Sh., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën 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 (KPRK).
Sipas aktakuzës, i pandehuri H.Sh., me datë 18.02.2020, rreth orës
16:00, në rrugën “Nora Kelmendi” në Prizren, me kanosje serioze,
pengon personat zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare dhe atë
zyrtarët N.B., V.K., dhe J.R, në atë mënyrë që pasi zyrtarët policorë
nga Njësiti për Reagim të Shpejtë – NJRSH, gjatë patrullimit ndalojnë
veturën e markës “Mercedes Benz”, në të cilën gjatë kontrollimit
arrestojnë dy persona të dyshuar B.Sh., dhe S.R., për armëmbajtje
pa leje.
Në ato momente në vendngjarje kalon i pandehuri H.Sh., dhe kërkon
sqarime nga zyrtarët policorë për arrestimin e dy shokëve të tij. Të
njëjtit, i tërhiqet vërejtja dhe urdhërohet që të largohet dhe të mos
pengoj zyrtarët policorë, por edhe përkundër kësaj, i pandehuri nuk
i zbaton urdhërat dhe vazhdon t’i kanosë me fjalë zyrtarët policorë.
Pas fjalëve kanosëse, zyrtarët policorë të njëjtin e arrestojnë, ku gjatë
kontrollimit tek i njejti gjejnë një mjet të mprehtë – brisk, të cilin e
mbante me vete.
Me këto veprime, i pandehuri H.Sh., ka përmbushur elementet e
veprës penale “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave
zyrtare” sipas KPRK-së.
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar
Gjykatës që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, për
veprën penale e cilat i vihet në barrë.
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Aktakuzë për armëmbajtje pa leje dhe përdorim të armës
Prizren, 22 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti
i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve me
inicialet M.P., dhe R.D., për shkak të dyshimit të bazuar se kanë
kryer veprat penale “Mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të
paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 dhe “Përdorimi i
armës apo mjetit të rrezikshëm” nga neni 367 paragrafi 1 të Kodit
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Sipas aktakuzës, i pandehuri M.P., me datë 30.03.2020 rreth orës
16:00 në fshatin Pouskë – Komuna e Prizrenit, posedon armë zjarri
pushkë gjysmë - automatike dhe nëntëmbëdhjetë (19) fishekë të
kalibrit të panjohur, në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur
me armët.
Po ashtu, i pandehuri M.P, me datë, kohë dhe vend të njëjtë përdorë
armë zjarri pushkën gjysmë - automatike në një shenjëtore të
improvizuar në fshatin Pouskë, i shoqëruar me të pandehurin R.D.,
në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët.
Me këto veprime, i pandehuri M.P., ka përmbushur elementet
e veprave penale “Mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të
paautorizuar të armëve”dhe “Përdorimi i armës apo mjetit të
rrezikshëm” sipas KPRK-së.
Ndërsa, i pandehuri R.D., me datë, kohë dhe vend të njëjtë përdorë
armë zjarri pushkën gjysmë - automatike në një shenjëtore të
improvizuar në fshatin Pouskë, shoqëruar me të pandehurin M.P., në
kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët.
Me këto veprime, i pandehuri R.D., ka përmbushur elementet e veprës
penale “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm” sipas KPRK-së.
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar
Gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit,
për veprat penale të cilat u vihen në barrë.
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Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrja në grup terrorist
Prishtinë, 22 maj 2020 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës,
ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë –
Departamenti Special, kundër dy të pandehurave me inicialet L.I dhe
A.A., pasi secila veç e veç, e kanë kryer 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 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 veprimtaritë e saj.
Po ashtu, e dyshuara A.A., me vëllain e bashkëshortit të saj, përmes
Aeroportit të Tiranës “Nënë Tereza” kanë shkuar së pari në Stambol, e
pastaj 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
ushtarëve - anëtarëve meshkuj të familjes, ashtu që e pandehura L.I.,
pas vrasjes së bashkëshortit të parë A.U., është martuar me K.K., nga
Shkupi, e pas vrasjes së tij me N.H. nga Pogradeci, të cilët po ashtu
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 me ndihmën e ushtrisë Amerikane i kanë
deportuar në Kosovë më 24 prill 2019.
Me këto veprime secila veç e veç, e kanë kryer veprën penale
“Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi
2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

23

BULETINI
MUJOR

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
Aktakuzë për mashtrim
Prizren, 22 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti
i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit me inicialet
A.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale
“Mashtrimi” nga neni 323 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së
Kosovës (KPRK).
Sipas aktakuzës, i pandehuri A.K., me datë 03.02.2020 rreth orës 12:00,
përmes postës private, me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo
duke fshehur faktet, dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm
të dobisë pasurore për veten dhe për t’i shkaktuar dëm material
personit tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër,
dhe me këtë e nxit të dëmtuarin A.K., që të kryejë veprime në dëm të
pasurisë së tij.
I pandehuri A.K., duke qenë pronar i kompanisë on-line, reklamon
produkte përmes rrjetit social “Instagram”, ku përmes kësaj faqeje i
dëmtuari me datë 01.02.2020 bënë porosi 6 (gjashtë) palë pantollona,
të cilën porosi e pranon me datë 03.02.2020.
Pas pranimit të mallit i dëmtuari A.K., vëren se porosia nuk ishte e
njëjta, por ai në vend të pantollonave kishte pranuar disa bluza të
vjetra, për të cilat e njofton të pandehurin, mirëpo, i njëjti edhe
përkundër që i premton se do t’ia kthente porosinë brenda 24h një
gjë të tillë nuk e bënë dhe i shmanget duke mos i treguar emrin e
as adresën, e po ashtu nuk i përgjigjet as në rrjetin social dhe as në
numrin e telefonit, me ç’rast të dëmtuarit i shkakton dëm material në
vlerë prej 78 euro.
Me këto veprime, i pandehuri A.K., ka përmbushur elementet e
veprës penale “Mashtrimi” sipas KPRK-së.
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar
Gjykatës që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, për
veprën penale e cilat i vihet në barrë.
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Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist
Prishtinë, 26 maj 2020 - Prokuroria Speciale e Republikës së
Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë
– Departamenti Special, kundër të pandehurës me inicialet J.L. për
shkak të veprës penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist”
nga neni 143 paragrafi 2 të KPRK-së.
Prokuroria Speciale njofton se e pandehura J.L. më 12.09.2014, me
paramendim dhe me dashje si dhe me përgatitje paraprake, me
qëllim që t’i bashkëngjitet organizatës terroriste “ISIS” në Siri, përmes
Aeroportit Ndërkombëtar “Adem Jashari” në Prishtinë, së bashku me
nënën e saj F.L, motrën L.L dhe E.K., kanë udhëtuar për në Stamboll ku
edhe janë takuar me babain e saj N.L. i cili ka udhëtuar nga Aeroporti
i Shkupit e më pastaj me aeroplan kanë shkuar në qytetin Gazientep
afër kufirit me Sirinë ku përmes pjesëtarëve të ISIS-it, janë kontaktuar
me vëllain e saj B.L., të cilët i kanë transportuar fillimisht në qytetin
Gjerablus, pastaj në qytetin Sedel Faruk.
Po ashtu, e njëjta është angazhuar në pikëpamje logjistike me
përgatitjen e ushqimit pastrimin e rrobave ushtarake si dhe është
financuar nga ISIS-i, me shumën e të hollave prej nga 50-100 dollarë
në muaj dhe se në këto zona të konfliktit kanë kontaktuar edhe
me L.M., Q.T., R.Q., A.A. Po ashtu, e pandehura ka poseduar edhe
një pushkë automatike të bashkëshortit të saj e që në këto zona të
konfliktit ka vepruar deri në muajin gusht të vitit 2018, ku edhe është
arrestuar nga forcat demokratike Siriane, e që më 19.04.2020 e njëjta
është riatdhesuar në Kosovë.
Me këto veprime e pandehura J.L., ka kryer veprën penale “Organizimi
dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi 2 të KPRKsë.
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Aktakuzë për prodhim dhe shpërndarje të produkteve të dëmshme
mjekësore
Gjilan, 26 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit K.A., për shkak të
veprës penale ‘’Prodhimi dhe shpërndarja e produkteve të dëmshme
mjekësore’’, nga neni 260 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së
Kosovës.
Sipas aktakuzës, më 6 prill 2020, i pandehuri K.A., në fshatin Përlepnicë
Komuna e Gjilanit, ka vënë në qarkullim barëra ose produkte të
dëmshme mjekësore, pa iu bërë kontrolli i nevojshëm nga personi apo
enti i autorizuar, në atë mënyrë që përmes rrjetit social ‘’Facebook’’,
ka publikuar njoftimin për vënien në qarkullim të barit për luftimin e
Corona Virusit.
Në këtë mënyrë, i njëjti ka vepruar në kundërshtim me Ligjin për
Shëndetësi 04/L-125 dhe Ligjin për Produkte dhe Pajisje Medicinale
04/L-190.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
Aktakuzë për posedim dhe shitje të narkotikëve
Prizren, 26 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti
i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve me
inicialet A.K., A.S., dhe R.B., për shkak të dyshimit të bazuar se
kanë kryer veprat penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja
e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”
nga neni 267 paragrafi 2 dhe “Posedimi i paautorizur i narkotikëve,
substancave psikotrope dhe analoge” nga neni 269 paragrafi 2-1 të
Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Sipas aktakuzës, i akuzuari i parë A.K., me datë 01.03.2020 rreth orës
18:30 në Prizren, pa autorizim shpërndanë substanca psikotrope
të llojit “marihuan” të cilët janë shpallur me ligj si narkotikë në atë
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mënyrë që në parkingun e “Jumbo-s” pranë automjetit “BMW 316
I”shpërndanë dhe shet bimë psikotropike të llojit “marihuan”për
konsumim të akuzuarve A.S., dhe R.B., ashtu që pasi vërehen nga
policia, të njëjtit hedhin në tokë një qese plastike me substancë
narkotike me peshë 0.85gr. dhe një cigare të mbështjellur me
marihuan me peshë 1.02gr.
Ndërsa, pas kontrollimit të automjetit dhe bastisjes në shtëpinë e të
akuzuarit A.K., janë gjetur një pako me rizlla me mbishkrimin OCB
SLIM, një grinder ngjyrë hiri, dhe substancë narkotike me peshë 53.3
gr. si dhe, para të gatshme 1x20 euro, 1x10 euro, 10x5 euro gjithsej
80 euro.
Me këto veprime i akuzuari A.K., ka përmbushur elementet e veprës
penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e
narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” sipas KPRK-së.
Ndërsa, i akuzuari i dytë, A.S., dhe i akuzuari i tretë R.B., me datë kohë
dhe vend të njejtë, pa autorizim posedojnë substancë psikotrope të
llojit “marihuan” në atë mënyrë që nga i akuzuari i parë A.K., pranojnë
një cigare 1.2 gr. si dhe një sasi prej 0.8 gr. të llojit “marihuan” dhe
në parkingun e “Jumbo-s” pranë automjetit “BMW 316 I” të dy së
bashku konsumojnë bimë psikotropike të llojit “marihuan”, por të
njëjtit pasi që vërehen nga policia, cigaren dhe sasinë e marihuanës
e hedhin në tokë.
Me këto veprime, i akuzuari A.S., dhe i akuzuari R.B., secili veç e veç
kanë përmbushur elementet e veprës penale “Posedimi i paautorizur
i narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” sipas KPRK-së.
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar
Gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit,
për veprat penale të cilat u vihen në barrë.
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Aktakuzë për armëmbajtje pa leje dhe përdorim të armës
Prizren, 27 maj 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti
i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve me
inicialet K.B., L.C., dhe Sh.Z., për shkak të dyshimit të bazuar se kanë
kryer veprat penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të
paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1 dhe ”Përdorimi i
armës apo mjetit të rrezikshëm” nga neni 367 paragrafi 1 të Kodit
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Sipas aktakuzës, i pandehuri i parë K.B., me datë 30.03.2020 në kohë
të pacaktuar në fshatin Greikoc – Komuna e Suharekës, posedon
armë-pistoletën e prodhimit Italian të kalibrit 9x19 mm., një karikator
dhe një këllëf të armës të njëjtës pistoletë dhe 55 fishekë të kalibrit
9x19 mm., në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët.
Me këto veprime, i pandehuri K.B., ka përmbushur elementet e veprës
penale “Mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të
armëve” sipas KPRK-së.
Ndërsa, i pandehuri i dytë L.C., në periudhën kohore prej janarit deri
më 30.03.2020 në kohë të pacaktuar në fshatin Greikoc – Komuna
e Suharekës, mban në pronësi, dhe me datë 30.03.2020 ia jep në
posedim të akuzuarit K.B., armë-pistoletën e prodhimit Italian të
kalibrit 9x19 mm., një karikator dhe një këllëf të armës të njëjtës
pistoletë dhe 55 fishekë të kalibrit 9x19 mm., në kundërshtim me
ligjin e zbatueshëm lidhur me armët.
Me këto veprime, i pandehuri L.C., ka kryer veprën penale “Mbajtja
në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve” sipas
KPRK-së.
Kurse, i pandehuri i tretë, Sh.Z., në periudhën kohore prej janarit deri
më 30.03.2020 në kohë të pacaktuar në fshatin Greikoc – Komuna
e Suharekës, posedon armë-pistoletën e prodhimit Italian të kalibrit
9x19 mm.,një karikator dhe një këllëf të armës të njëjtës pistoletë dhe
55 fishekë të kalibrit 9x19 mm. Po ashtu, armën e njëjtë e përdorë
duke shtënë me të, në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me
armët.
28

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020

BULETINI
MUJOR

Me këto veprime i pandehuri Sh.Z., ka përmbushur elementet
e veprave penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të
paautorizuar të armëve” dhe “Përdorimi i armës apo mjetit të
rrezikshëm” 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 veprat penale të cilat u vihen në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
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Kërkohet paraburgim ndaj 4 personave për armëmbajtje pa leje,
shtytje dhe ndihmë në kryerjen e kësaj vepre penale
Gjilan, 27 Maj 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë,
caktimin e masës së paraburgimit, në afat prej 30 ditësh, ndaj
të dyshuarve A.A., SH.Z., B.K. dhe V.R., të cilët me aktvendim të
prokurorit gjendet në ndalim 48 orësh.
Ekziston dyshimi i bazuar se, i dyshuari A.A., më 25 Maj 2010,
pas mesnate, në lagjen “Dardania” në Prishtinë, i shtytur nga të
dyshuarit B.K. dhe SH.Z. dhe i ndihmuar nga i dyshuari V.R., me
qëllim të kërcënimit dhe frikësimit lidhur me një kontest pronësor,
ka vendosur dy granata dore dhe një bombolë gazi, në derën e
zyrave të kompanisë “ITC”, të të dëmtuarit H.K., ashtu që njëra nga
granatat dhe bombola e gazit ka shpërthyer, ku me këtë veprim i
njëjti ka shkaktuar rrezik për jetën e të dëmtuarit dhe qytetarëve
në atë zonë, duke shkaktuar edhe dëme materiale në vlerë të pa
përcaktuar.
Po ashtu, i njëjti më 07 Shtator 2010, pas mesnate, në të njëjtin
vend dhe me të njëjtin qëllim, i shtytur dhe i ndihmuar nga të
dyshuarit e lartcekur, ka vendosur granatë dore dhe bombolë plini,
të cilat kanë shpërthyer, duke shkaktuar për të dëmtuarin ankth,
pasiguri për jetë dhe dëme materiale.
Me këto veprime, i dyshuari A.A., dyshohet se ka kryer veprën
penale ‘’Mbajtja në pronësi, kontroll, në posedim apo shfrytëzim të
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paautorizuar të armëve’’.
Ndërsa, të dyshuarit SH.Z., dhe B.K., me qëllim të përfitimit material,
lidhur me një kontest pronësor, duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë
ekonomike sociale të të dyshuarit A.A., e kanë shtytur të njëjtin që
të ndërmerrte veprimet e lartcekura.
Me këto veprime të dyshuarit SH.Z. dhe B.K., dyshohen se në
bashkëveprim kanë kryer veprën penale ‘’Shtytja e veprës mbajtja
në pronësi, kontroll, në posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të
armëve’’.
I dyshuari V.R., me qëllim të përfitimit material, dyshohet se ka
ndihmuar të dyshuarin A.A., që më 25 Maj dhe 07 Shtator 2010, të
vendosë granata dore dhe bombola, në derën e zyrave të kompanisë
“ITC”.
I njëjti dyshohet se ka kryer verën penale ‘’Ndihma në kryerjen e
veprës mbajtja në pronësi, kontroll, në posedim apo shfrytëzim të
paautorizuar të armëve’’.
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Ambasada Amerikane në Prishtinë dhuron donacion për Zyrën e
Kryeprokurorit të Shtetit
Prishtinë, 27 maj 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi,
ka pranuar një donacion prej 29 laptopësh nga Ambasada Amerikane
në Prishtinë, të cilët do të jenë në shërbim të institucionit të Prokurorit
të Shtetit në trajtimin e rasteve të dhunës në familje.
Ceremonia e nënshkrimit të këtij donacioni është zhvilluar
ndërmjet Kryeprokurorit Lumezi dhe përfaqësueseve të Ambasadës
Amerikane në Prishtinë të kryesuar nga Drejtori i Byrosë për Çështje
Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit (INL), Shawn
Waddoups, i cili ka deklaruar se ky donacion ka për synim që të rrisë
kapacitet e punës së prokurorëve dhe mbrojtësve të viktimave.
Qëllimi i këtij donacioni nga Ambasada Amerikane për institucionin
e Prokurorit të Shtetit është që t’iu ndihmohet prokurorëve dhe
ndihmësve të viktimave që rastet e dhunës në familje të adresohen
edhe jashtë orarit të punës, duke iu përgjigjur kështu me urgjencë
nevojave të viktimave që kanë pësuar nga aktet e dhunës në familje,
veçanërisht gjatë pandemisë me COVID-19.
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Këta laptop të shpërndahen në prokuroritë rajonale për t’u përdorur
nga prokurorët në detyra përkatëse si dhe për ndihmësit e viktimave.
Po ashtu, parashihet që disa laptop të shpërndahen edhe për
prokurorët e Prokurorisë Speciale, Prokurorisë së Apelit dhe për
Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit.
Kryeprokurori Lumezi ka falënderuar Ambasadën Amerikane
në Prishtinë për bashkëpunimin dhe ndihmën e vazhdueshme
dhënë sistemit prokurorial si dhe ka shprehur gatishmërinë që ky
bashkëpunim të vazhdoj edhe në të ardhmen në funksion të forcimit
të institucioneve të drejtësisë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
MAJ 2020
Ndalohet një person i dyshuar për fajde
Gjilan, 28 Maj 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka ndaluar të dyshuarin L.K., në kohëzgjatje prej
48 orësh, me dyshimin se është përfshirë në veprën penale ‘’Fajdeja’’,
nga neni 331 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Ekziston dyshimi i bazuar se, i dyshuari L.K., ka dhënë para me fajde,
në vlerë prej 75.000,00 euro, me qëllim që pastaj t’i kërkonte me
kamatë prej 30% nga i dëmtuari E.I., me ç’rast vlera e përgjithshme
sipas marrëveshjes që i dëmtuari kishte për t’ia kthyer të dyshuarit
ishte 97.500,00 euro.
Me kërkesë të prokurorisë dhe aprovim të gjykatës, nga policia është
realizuar bastisje në shtëpinë e të dyshuarit, ku gjatë kontrollës janë
gjetur disa shënime në formë të marrëveshjes lidhur me kthimin e
borxhit dhe dëshmi tjera që ndërlidhen me çështjet inkriminuese.
Me këto veprime, dyshohet se i njëjti ka kryer veprën penale të
lartcekur dhe prokuroria brenda afatit ligjor, ndaj të njëjtit do të
kërkojë masën e paraburgimit nga Gjykata kompetente në Gjilan.
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