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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
QERSHOR 2020
Ndalohet një person nën dyshimin për veprat penale “Vrasje në
tentativë” dhe “Vrasje e rëndë”
Ferizaj, 1 qershor 2020 - Prokuroria Themelore në Ferizaj, njofton
opinionin publik, se me datë 31 Maj 2020, në ora 16:30, me urdhër
të prokurorit, ka ndaluar në kohëzgjatje prej 48 orësh, një (1) person
nga Hani i Elezit.
I njëjti është arrestuar me urdhërarrest ndërkombëtar dhe është
ekstraduar nga Italia në Kosovë, nën dyshimin se me datë 09 Nëntor
2002, ka kryer veprën penale “Vrasje në tentativë” dhe “Vrasje e
rëndë” sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës
Ndërsa, sot, Prokuroria Themelore në Ferizaj, ndaj të njëjtit, do të
paraqesë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në Gjykatën
Themelore në Ferizaj.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Aktakuzë për tentim vrasje, kanosje dhe armëmbajtje pa leje
Prizren, 3 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren,
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të
pandehurit me inicialet F.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka
kryer veprat penale “Tentim vrasje” nga neni 172 lidhur me nenin
28 paragrafi 1, veprën penale “Kanosje” nga neni 181 paragrafi 4 e
lidhur me paragrafin 1 dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim
të paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës (KPRK).
Sipas aktakuzës, i pandehuri F.K., me dashje eventuale ndërmerr
veprime për kryerjen e veprës penale, por vepra nuk realizohet, në
atë mënyrë që me datë 21.08.2019 rreth orës 15:50, në oborrin e
shtëpisë së tij në Prizren, për shkak të mosmarrëveshjes me fqiun P.K.,
i cili i kishte vendosur skelet në oborrin e tij pa e pyetur, e kërcënon me
pistoletë të njëjtin deri sa ishte në skele, për çka ndërhyn vëllau i P.K.,
6
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i dëmtuari A.K., duke ia kapur dorën ku e kishte pistoletën dhe gjatë
përleshjes, i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si
rezultat i veprimit të tij, dhe ai e pranon shkaktimin e saj, me ç’rast
shkrep njëherë me pistoletën e tipit “Ecol”, dhe me një plumb e godet
të dëmtuarin në nofullën e poshtme të djathtë, duke i shkaktuar
thyerje të shumëfishta dhe të cilit njeherit i shkakton lëndim të
rëndë trupor me dëmtim të përkohshëm dhe serioz të shëndetit dhe
paaftësim të përkohshëm në punë,
Me këto veprime i pandehuri F.K., ka përmbushur elementet e veprës
penale “Tentim vrasje” sipas KPRK-së.
Po ashtu, në vend dhe kohë të njëjtë, i pandehuri F.K., me përdorim të
armës seriozisht i kanoset personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste,
në atë mënyrë që fillimisht derisa i dëmtuari P.K., ishte në skele, e
kërcënon me fjalë dhe ia drejton pistoletën e tipit “Ecol”.
Në këtë mënyrë, i pandehuri F.K., ka përmbushur elementet e veprave
penale “Kanosje” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të
paautorizuar të armëve” 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 veprat penale të cilat i vihen në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Ndalohet një person i dyshuar për veprën penale ‘’Fajdeja’’
Gjilan, 3 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka ndaluar të dyshuarin A.K., në kohëzgjatje prej
48 orësh, me dyshimin se ka kryer veprën penale ‘’Fajdeja’’, nga neni
331 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Ekziston dyshimi i bazuar se, i dyshuari A.K., ka dhënë para me
fajde, në vlerë prej 59,500.00 euro, me qëllim që pastaj të njëjtat t’i
kërkonte nga i dëmtuari E.I., me kamatë prej 30%, ashtu që vlera e
përgjithshme e mjeteve financiare që i dëmtuari do t’ia kthente të
dyshuarit ishte 76,800.00 euro.
7
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Prokurori i rastit, brenda afatit ligjor do të kërkojë nga Gjykata
kompetente në Gjilan, masën për sigurimin e pranisë së të pandehurit,
me qëllim të zbatimit të suksesshëm të procedurës penale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Aktakuzë për tentim vrasje, kanosje dhe armëmbajtje pa leje
Prizren, 3 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren,
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të
pandehurit me inicialet F.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka
kryer veprat penale “Tentim vrasje” nga neni 172 lidhur me nenin
28 paragrafi 1, veprën penale “Kanosje” nga neni 181 paragrafi 4 e
lidhur me paragrafin 1 dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim
të paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës (KPRK).
Sipas aktakuzës, i pandehuri F.K., me dashje eventuale ndërmerr
veprime për kryerjen e veprës penale, por vepra nuk realizohet, në
atë mënyrë që me datë 21.08.2019 rreth orës 15:50, në oborrin e
shtëpisë së tij në Prizren, për shkak të mosmarrëveshjes me fqiun P.K.,
i cili i kishte vendosur skelet në oborrin e tij pa e pyetur, e kërcënon me
pistoletë të njëjtin deri sa ishte në skele, për çka ndërhyn vëllau i P.K.,
i dëmtuari A.K., duke ia kapur dorën ku e kishte pistoletën dhe gjatë
përleshjes, i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si
rezultat i veprimit të tij, dhe ai e pranon shkaktimin e saj, me ç’rast
shkrep njëherë me pistoletën e tipit “Ecol”, dhe me një plumb e godet
të dëmtuarin në nofullën e poshtme të djathtë, duke i shkaktuar
thyerje të shumëfishta dhe të cilit njeherit i shkakton lëndim të
rëndë trupor me dëmtim të përkohshëm dhe serioz të shëndetit dhe
paaftësim të përkohshëm në punë,
Me këto veprime i pandehuri F.K., ka përmbushur elementet e veprës
penale “Tentim vrasje” sipas KPRK-së.
Po ashtu, në vend dhe kohë të njëjtë, i pandehuri F.K., me përdorim të
armës seriozisht i kanoset personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste,
në atë mënyrë që fillimisht derisa i dëmtuari P.K., ishte në skele, e
kërcënon me fjalë dhe ia drejton pistoletën e tipt “Ecol”.
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Në këtë mënyrë, i pandehuri F.K., ka përmbushur elementet e veprave
penale “Kanosje” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të
paautorizuar të armëve” 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 veprat penale të cilat i vihen në barrë.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Ndalohet një person i dyshuar për veprën penale ‘’Fajdeja’’
Gjilan, 3 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka ndaluar të dyshuarin A.K., në kohëzgjatje prej
48 orësh, me dyshimin se ka kryer veprën penale ‘’Fajdeja’’, nga neni
331 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Ekziston dyshimi i bazuar se, i dyshuari A.K., ka dhënë para me
fajde, në vlerë prej 59,500.00 euro, me qëllim që pastaj të njëjtat t’i
kërkonte nga i dëmtuari E.I., me kamatë prej 30%, ashtu që vlera e
përgjithshme e mjeteve financiare që i dëmtuari do t’ia kthente të
dyshuarit ishte 76,800.00 euro.
Prokurori i rastit, brenda afatit ligjor do të kërkojë nga Gjykata
kompetente në Gjilan, masën për sigurimin e pranisë së të pandehurit,
me qëllim të zbatimit të suksesshëm të procedurës penale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Komunikatë e përbashkët për media e Prokurorisë Themelore në
Prishtinë dhe Inspektoratit Policor të Kosovës
Prishtinë, 4 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe
Inspektorati Policor i Kosovës, njoftojnë opinionin publik se janë duke
e trajtuar incidentin në lidhje me veprimet e oficerëve të mbrojtjes së
afërt të Presidentit të Kosovës.
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Si Prokuroria ashtu edhe IPK-ja trajtojnë shumë seriozisht çdo
pretendim të sjelljes së kundërligjshme dhe në koordinim të plotë do
të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme hetimore.
Po ashtu, Prokuroria e Shtetit dhe IPK-ja u bënë thirrje të gjithë
qytetarëve që mund të posedojnë informacione shtesë lidhur me këtë
rast t’i përcjellin të njëjtat duke siguruar konfidencë të plotë me rastin
e trajtimit të tyre dhe duke siguruar publikun që do të vazhdohet me
hetimin e këtij rasti me gjithë seriozitetin që e meriton.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për ngacmim
Gjilan, 5 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
Përgjithshëm, ka kërkuar nga Gjykata kompetente në Gjilan, caktimin
e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh, ndaj të dyshuarit D.P.,
për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale ‘’Ngacmimi’’, nga
neni 182 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se më 04 Maj 2020, i dyshuari
D.P. (i nacionalitetit serb), me dashje dhe me qëllim të frikësimit, ka
shqetësuar të dëmtuarin Z.S. ( të nacionalitetit serb) - toger në Forcën
e Sigurisë së Kosovës, ashtu që përmes rrjetit social ‘’Facebook’’, ka
publikuar fotografi të ish Komandantit të UÇK-së Ramush Haradinaj
në uniformë ushtarake dhe të të dëmtuarit në uniformë dhe me
flamuj të FSK-së, me ç’rast pas këtij publikimi i dëmtuari ka pranuar
mesazhe kërcënuese, fyese dhe degraduese për integritetin e tij dhe
të familjes.
I dyshuari këtë postim e kishte larguar nga rrjeti social pas një ore,
mirëpo i dëmtuari prapë ka vazhduar që të pranonte mesazhe
kërcënuese, ku me këto veprime ka nxitur urrejtje, duke shkaktuar
tek i njëjti frikë dhe shqetësim të madh për jetën e tij dhe të familjes.
I dyshuari D.P., me aktvendim të prokurorit gjendet në ndalim 48
orësh.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Aktakuzë kundër tetë personave për falsifikim të dokumenteve
Prizren, 5 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren,
Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të
pandehurve M.H., D.G., A.R., M.B., D.M., E.Xh., F.Xh., dhe B.A., për
shkak se ekziston dyshimi i bazuar mirë se në bashkëkryerje dhe në
vazhdimësi kanë kryer veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve”
nga neni 390 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 2, e në lidhje me nenin
31 dhe 77 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Sipas aktakuzës, të pandehurit: M.H., D.G., A.R., M.B., D.M., dhe
E.Xh., që nga fillimi i vitit 2018, e deri më datë 09.10.2019, në Prizren,
Prishtinë, Obiliq dhe Mitrovicë, në bashkëpunim me njëri - tjetrin,
përpilojnë dokumente të falsifikuara, me qëllim të shfrytëzimit të
atyre dokumenteve si origjinale, ashtu që duke qenë pjesë e një
grupi, veprojnë në bashkëkryerje me qëllim të kryerjes së veprave
penale për përfitim të dobisë pasurore, në atë mënyrë që persona të
ndryshëm të cilët nuk kanë aplikuar fare për sigurimin e dokumentit
në institucionet përkatëse, merren vesh fillimisht me të pandehurit
M.H., dhe D.G., të cilat kërkesa gojore këta të fundit i përcjellin tek i
pandehuri A.R., i cili më pas i përcjell tek të pandehurit M.B., D.M., dhe
E.Xh., dhe këta të fundit i falsifikojnë dokumentet në fjalë secili duke
kryer rolin e tij dhe duke i pajisur aplikuesit/qytetarët nga Kosova dhe
Shqipëria me diploma false të shkollave të mesme, në kundërvlerë të
pagesave prej 1,300 deri në 2000 euro për diplomë.
Të njëjtat dokumente në mënyrë të organizuar të grupit, duke shkuar
duar më duar, secili duke kryer veprimet e tij, i’a dorëzojnë fillimisht
të pandehurit A.R., ky i fundit i dorëzon të pandehurve M.H., dhe
D.G., e të cilat më pas nga këta të pandehur i’ u dorëzohen personave
të cilët kanë qenë të interesuar për sigurimin e dokumentit në fjalë, e
të cilët në kundërvlerë paguajnë shumat e parave.
Këtë e bëjnë deri më datë 09.10.2019, ku përmes aplikimit të masave
të fshehta, përmes zyrtarëve të kamufluar dhe infiltruar, arrihet që
nga ky grup të sigurohet diploma e lëshuar në emrin e personit nën
kamuflimin, i cili aplikon te ky grup dhe merr diplomë kinse i njëjti
ka kryer shkollën e mesme teknike “Hasan Tahsini” në Obiliq, e
11
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gjithë kjo në kundërvlerë të pagesës së shumës për këtë të fundit
prej 1,300 euro, me ç’rast të pandehurit M.H., dhe A.R., kapen në
flagrancë nga zyrtarët policorë në momentin kur ishin duke bërë
shkëmbimin e parave dhe diplomës së bashku me dëftesat shkollore
të falsifikuara. Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se të
pandehurit në bashkëkryerje dhe në vazhdimësi kanë kryer veprën
penale “Falsifikimi i dokumenteve”.
Ndërsa, të pandehurit: M.H.,A.R., F.Xh., dhe B.A. nga koha e pa
vërtetuar, e deri më datë 09.10.2019, në Prizren, Prishtinë dhe
Podujevë, përpilojnë dokumente të falsifikuara, me qëllim të
shfrytëzimit të atyre dokumenteve si origjinale, ashtu që duke qenë
pjesë e një grupi, veprojnë në bashkëkryerje me qëllim të kryerjes
së veprave penale për përfitim të dobisë pasurore, në atë mënyrë
që persona të ndryshëm të cilët nuk kanë aplikuar fare për sigurimin
e dokumentit në institucionet përkatëse, merren vesh fillimisht me
të pandehurit M.H., dhe A.R., të cilat kërkesa gojore këta të fundit i
përcjellin tek e pandehura F.Xh., dhe kjo e fundit tek i pandehuri B.A.,
i cili i falsifikon dokumentet në fjalë duke i pajisur aplikuesit/qytetarët
me diploma false për kryerje të veprimtarisë së pavarur.
Të njëjtat dokumente në mënyrë të organizuar të grupit, duke shkuar
duar më duar, secili duke kryer veprimet e tij, i’a dorëzojnë personave
të cilët kanë qenë të interesuar për sigurimin e diplomave në fjalë,
e të cilët në kundërvlerë paguajnë shumat e parave, këtë e bëjnë
deri më datë 09.10.2019, ku përmes aplikimit të masave të fshehta,
përmes zyrtarëve të kamufluar dhe infiltruar, arrihet që nga ky grup
të aplikohet dhe sigurohet diploma e cila mbanë emrin e personit
nën kamuflimin, e cila diplomë është lëshuar kinse i njëjti ka kryer
veprimtarinë e pavarur zejtare për instalime të rrymës – tensioni i
ulët dhe e cila mbanë datën 15.06.2009, e gjithë kjo në kundërvlerë
të pagesës prej 500 euro për diplomë, me ç’ rast, të pandehurit M.H.,
dhe A.R., kapen në flagrancë duke bërë shkëmbimin e parave dhe
diplomës së falsifikuar.
Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se në bashkëkryerje
dhe në vazhdimësi të pandehurit kanë kryer veprën penale,
“Falsifikimi i dokumenteve” 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.
12
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Kërkohet arrest shtëpiak ndaj një personi të dyshuar për fajde
Gjilan, 5 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata kompetente në Gjilan,
caktimin e masës së arrestit shtëpiak ndaj të dyshuarit F.D., pasi
dyshohet se ka kryer veprën penale ‘’Fajdeja’’, nga neni 331 të Kodit
Penal të Republikës së Kosovës.
Ekziston dyshimi i bazuar se, i dyshuari F.D., duke shfrytëzuar gjendjen
e vështirë materiale të të dëmtuarit E.I., në periudha të ndryshme
kohore të njëjtit i ka dhënë para me fajde, në vlerë prej 226,000.00
euro, me qëllim që pastaj t’ia kërkonte me kamatë prej 30%, me ç’rast
vlera e përgjithshme sipas marrëveshjes që i dëmtuari kishte për t’ia
kthyer të dyshuarit ishte 294,800.00 euro. I dyshuari, me vendim të
prokurorit të shtetit gjendet nën masën e ndalimit 48 orësh.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Koordinohen veprimet për mbrojtën e parkut kombëtarë “Bjeshkët
e Nemuna” nga degradimi
Pejë, 5 qershor 2020 - Koordinatori i veprave penale për degradimin
e ambientit, prokurori i shtetit, Ersan Qavolli, ka mbajtur takim me
zinxhirin komandues të Drejtorisë Rajonale të Policisë së Pejës, kryeshefin e DAPK-së, me zyrtarët përgjegjës dhe kryeinspektorin e
Inspektoratit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Temë e diskutimit në takimin e thirrur nga prokurori i shtetit
me përfaqësuesit e institucioneve të lartcekura, ishte “Trajtimi i
uzurpimeve të pronave në parkun kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”,
ndërtimet pa leje në atë zonë dhe shqyrtimin e vlefshmërisë së lejeve
të sharrave”.
Të pranishmit u pajtuan që gjatë këtij takimi të merren konkluzione të
përbashkëta të cilat do ndikojnë drejtpërdrejtë në mbrojtjen e ambientit
dhe zbatimin e ligjit në zonën e parkut kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”.
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Nga ky takim u nxorën këto konkluzionet si në vijim:
- Identifikimi i menjëhershëm i pronave të uzurpuara në parkun
kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” dhe fillimi i procedurave të lirimit nga
organet përgjegjëse;
- Identifikimi i menjëhershëm i ndërtimeve pa leje të cilat përbëjnë
vepër penale dhe fillimi i procedurave të rrënimit nga organet
përgjegjëse;
- Shqyrtimi i vlefshmërisë së lejeve të sharrave të cilat operojnë në
parkun kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”;
- Lëshimi i urdhrit nga DAPK i cili do të pamundësonte futjen e
materialit ndërtimor pa pasur leje; dhe
Takimi i ardhshëm do të mbahet pas një muaji ku edhe do të
vlerësohen rezultatet e arritura nga ky takim.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Kërkohet paraburgim kundër personit të dyshuar për lëndim të
rëndë trupor
Gjilan, 5 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
Përgjithshëm, ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Gjilan, caktimin
e masës së paraburgimit, ndaj të dyshuarit A.A., i cili dyshohet se i
shkaktoi lëndim të rëndë trupor një personi të mitur.
Sipas kërkesës, dyshohet se më 03 Qershor 2020, në Gjilan, i dyshuari
A.A., me dashje e ka lënduar rëndë të dëmtuarin e mitur të moshës
13 vjeç, ashtu që pasi i mituri kishte dalë të luante me fëmijë dhe pas
një fjalosje rrahen me fëmijët e të dyshuarit, i njëjti i revoltuar shkon
e tërheq zvarrë dhe e sulmon fizikisht duke e goditur me grusht tek
syri, pastaj e godet me shuplaka në gojë dhe i thyen një dhëmb.
Si pasojë e goditjeve të marra, i mituri rrëzohet në tokë, mirëpo i
dyshuari përsëri, derisa i njëjti ishte shtrirë e godet me shqelma në
stomak dhe pjesë të ndryshme të trupit, deri atëherë kur ndërhyn një
kalimtar dhe e pengon, ku si pasojë e plagëve të marra viktima kishte
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pësuar lëndime trupore.
Me këto veprime, dyshohet se i dyshuari ka kryer veprën penale
‘’Lëndimi i rëndë trupor’’, nga neni 186 të Kodit Penal të Republikës
së Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Aktakuzë për dhunim dhe vrasje të rëndë të fëmijës në Fushë
Kosovë
Prishtinë, 6 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë,
Departamenti i Krimeve të Rënda, më 27 prill 2020, ka ngritur
aktakuzë ndaj të pandehurit S.O., në drejtim të veprave penale
“Vrasja e rëndë”, nga neni 173 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 të KPRKsë dhe “Dhunimi”, nga neni 227 paragrafi 7 lidhur me paragrafin 1
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i cili më 11 korrik 2019, në
Fushë Kosovë, pasi e kishte dhunuar viktimën K.V., më pastaj edhe e
kishte vrarë.
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Kryeprokurori Lumezi priti në takim Ministrin Selimi
Prishtinë, 10 qershor 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër
Lumezi i shoqëruar nga Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale, Blerim
Isufaj dhe Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Kujtim
Munishi, kanë pritur në takim njoftues Ministrin e ri të Drejtësisë,
Selim Selimi.
Fillimisht, Kryeprokurori Lumezi ka uruar Ministrin Selimi për detyrën
e re, si dhe e ka njoftuar me funksionimin, punën dhe të arriturat e
deritanishme të Prokurorit të Shtetit, përkatësisht progresin e arritur
në rastet e shenjëstruara, si për sfidat me të cilat ballafaqohet ky
institucion.
Po ashtu, Kryeprokurori i Shtetit ka folur edhe për reformat
permanente të cilat kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin në këtë
institucion, duke ndikuar kështu në rritjen e efikasitetit, performancës,
llogaridhënies dhe integritetit të sistemit prokurorial. Rrjedhimisht,
në kuadër të këtyre reformave, Kryeprokurori Lumezi ka theksuar
se tanimë ka filluar edhe procesi i profilizimit të prokurorëve, duke
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BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020

BULETINI
MUJOR

ndikuar kështu edhe në avancimin e punës së prokurorisë.
Ndërkaq, Ministri i Drejtësisë, Selim Selimi, ka deklaruar së prioritet
i tij do të jetë përmbushja e programit qeveritar në fushën e
drejtësisë, përgatitja e projektligjeve që kanë të bëjnë me luftën
kundër korrupsionit, përfshirja e të gjithë hisedarëve në proceset si
vettingu, rishikimi funksional i sektorit të sundimit të ligjit në kuadër
të projektit Drejtësia 2020, si dhe gatishmëria për t’i ndihmuar dhe
mbështetur institucionet e drejtësisë.
Në fund të takimit, të dy bashkëbiseduesit kanë shprehur gatishmërinë
e ndërsjellë për avancimin e bashkëpunimit ndër-institucional, me
qëllim të konsolidimit të institucioneve të drejtësisë dhe forcimin e
sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Aktakuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist
Prishtinë, 10 qershor 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, në Gjykatën Themelore në Prishtinë
– Departamenti Special, kundër të pandehurës V.I., 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 më 03.11.2014, me
paramendim dhe me dashje së bashku me bashkëshortin e saj S.N.,
kanë lëshuar territorin e Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që
përmes vend-kalimit kufitar, Hani i Elezit, kanë udhëtuar për në
Shkup – Republika e Maqedonisë dhe të nesërmen me autobus
kanë udhëtuar për në Suedi, e që edhe pas 2 muaj qëndrimi, përmes
lidhjeve të caktuara me qëllim që t’i bashkëngjiten organizatës
terroriste “ISIS” në Siri nga aeroporti i Stokholmit, me aeroplan,
kanë udhëtuar për në Stamboll, më pas janë transportuar në qytetin
Gazientep, afër kufirit me Sirinë, ku edhe nga ana e pjesëtarëve të
ISIS-it, janë transportuar në qytetin Sedel Faruk.
E njëjta është regjistruar ndaras nga burrat në ISIS prej nga kanë
udhëtuar në qytetin Mosul të Irakut, ku edhe pas 3-4 muaj qëndrimi
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janë kthyer në qytetin Raka dhe se gjatë kësaj kohe e njëjta është
angazhuar në pikëpamje logjistike si në përgatitjen e ushqimit,
pastrimin e rrobave ushtarake të bashkëshortit të saj, luftëtar i ISISit, dhe se është financuar nga ISIS prej shumën e të hollave prej nga
150 dollarë në muaj dhe më pastaj në vitin 2018, është arrestuar nga
forcat demokratike Siriane dhe më 19.04.2019, është riatdhesuar në
Kosovë.
Me këto veprime e pandehura ka kryer veprën penale “Organizimi
dhe pjesëmarrja në grup terrorist” nga neni 143 paragrafi 2 të KPRKsë.
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Kryeprokurori Jashari priti në takim përfaqësuesit e projektit SMIL
Ferizaj, 11 qershor 2020 - Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore
në Ferizaj, Shukri Jashari, ka mbajtur takim me udhëheqësin e
Departamentit të Teknologjisë në Këshillin Prokurorial të Kosovës,
z Nexhat Haziri, Drejtorin e Policisë Rajonale në Ferizaj, shefat e
Hetimeve të Stacionit Policor në Ferizaj, anëtarët dhe trajnerët e
projektit të Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL).
Gjatë këtij takimi, u diskutua rreth bashkëpunimit mes policisë dhe
prokurorisë lidhur me implementimin e programit SMIL dhe mënyrën
e delegimit të lëndëve përmes këtij sistemi.
Gjithashtu, u diskutua edhe lidhur me ndryshimet evntuale në sistem
si dhe rreth barazimit të numrit të rasteve, me qëllim që numri i tyre
të jetë i njëjtë në polici dhe prokurori.
Ndërsa, Kryeprokurori Jashari, në fund të takimit, falënderoi të
pranishmit për kontributin e tyre dhe ka ofruar mbështetje edhe më
tutje, pasi që përmes këtij projekti do të rritet efikasiteti i punës dhe
puna manuale do të zëvendësohet përmes sistemit elektronik.
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Sqarim nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
Prishtinë, 16 qershor 2020 – Sqarim lidhur me lajmin me titull:
“Infektimi me Covid-19, i zyrtarit të teknologjisë informative bëhet
shkak për anulimin e seancave të rastit “Veteranët”, Prokuroria
Speciale njofton se:
Zyrtari i TI-së të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK),
i cili ka qenë i paracaktuar të ofroj asistencën e tij në seancën e datës
17.06.2020 dhe datës 18.06.2020, është në pritje të udhëzimeve të
IKSHP-së për veprime të mëtejme, si pasoj e kontakteve të mundshme
me rastin pozitiv me COVID 19, të konfirmuar në Sekretariatin e KPKsë.
Gjithashtu, sipas njoftimit zyrtar të Gjykatës, anulimi i kësaj seance
është bërë edhe për shkak të kushteve dhe hapësirës së vogël në
sallën ku është planifikuar të mbahej seanca, si dhe numrin e madh
të pjesëmarrësve në seancën e cekur.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
QERSHOR 2020
Kërkohet paraburgim ndaj një të dyshuari për sulm seksual
Prishtinë, 16 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë,
Departamenti për të Mitur, ka kërkuar nga Gjykata Themelore në
Prishtinë, caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit J.I., pasi
dyshohet se ka kryer veprën penale “Sulmi seksual”, nga neni 229, të
Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
I dyshuari J.I., më 15 qershor 2020, me urdhër të prokurorit kujdestar
të Departamentit për të Mitur, është ndaluar, pasi dyshohet se i njëjti
kishte sulmuar seksualisht motrën e tij (të dëmtuarën-e mitur) dhe
më pas kishte sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij. E njëjta ka pranuar
tretman mjekësor, ndërsa e mitura është dërguar për ekzaminim
mjekësor.
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Vlerësohet bashkëpunimi ndërmjet Prokurorit të Shtetit dhe
Ambasadës së Zvicrës në Kosovë
Prishtinë, 18 qershor 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër
Lumezi, ka pritur në takim përshëndetës Ambasadorin e Zvicrës në
Kosovë, Jean – Hubert Lebet.
Vlerësimi i bashkëpunimit të deritanishëm ndërmjet institucionit të
Prokurorit të Shtetit dhe Ambasadës së Zvicrës në Kosovë, avancimi
dhe vazhdimi i partneritetit në projekte të përbashkëta si ai Kundër
Korrupsionit në Kosovë i njohur si SAEK II, konsolidimi i institucioneve
të drejtësisë, përkatësisht sistemit prokurorial, si dhe forcimi i sundimit
të ligjit ishin në fokus të diskutimeve gjatë takimit përshëndetës të
Kryeprokurorit Lumezi me Ambasadorin Lebet.
Në këtë kontekst, Kryeprokurori i Shtetit, ka shprehur falënderim
dhe mirënjohje për shtetit e Zvicrës për përkrahjen dhe ndihmën e
vazhdueshme dhënë në forma të ndryshme për Republikën e Kosovës
dhe sistemin e drejtësisë.
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Në anën tjetër, Ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jean – Hubert Lebet,
ka ritheksuar mbështetjen e Zvicrës për punën e Prokurorisë së
Shtetit, me theks të veçantë në luftimin korrupsionit.
Në fund të takimit, Kryeprokurori Lumezi i ka uruar suksese Ambasadorit
Lebet në rrugëtimin e ri, me ç‘rast ka shprehur gatishmërinë që
bashkëpunimi i ndërtuar ndër vite ndërmjet Prokurorit të Shtetit dhe
Ambasadës së Zvicrës në Kosovë të kultivohet edhe në të ardhmen.
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Prokuroria Speciale shënjestron edhe një rast të ri
Prishtinë, 18 qershor 2020 - Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të
Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, si përfaqësues i Kryeprokurorit
të Shtetit, për përzgjedhjen dhe shënjestrimin e Krimeve të Rënda, ka
mbajtur sot takimin e radhës me ekipin e përbashkët për përzgjedhjen
dhe shënjëstrimin e Krimeve të Rënda.
Gjatë këtij takimi është prezantuar puna dhe ecuria e rasteve të
shënjestruara deri më tani, me theks të veçantë për periudhën kohore
gjatë pandemisë. Po ashtu, ekipi i përbashkët për përzgjedhjen dhe
shënjëstrimin e Krimeve të Rënda, sot, kanë shënjestruara edhe një
rast të ri.
Gjithashtu, Kryeprokurori Isufaj, ka bërë të ditur se pavarësisht
pandemisë COVID-19, Prokuroria Speciale gjatë kësaj kohe ka arritur
ti ngrit katër (4) aktakuza, ku janë të përfshirë gjashtëdhjetetre (63)
persona, për vepra të ndryshme penale.
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Aktakuzë kundër katër personave për rrëmbim
Prizren, 19 qershor 2020 – Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur
aktakuzë kundër të pandehurve A.M., Y.M., L.B. dhe B.B. për shkak se
ekziston dyshimi i bazuar mirë se në bashkëkryerje kanë kryer veprën
penale “Rrëmbimi” nga neni 191 paragrafi 2, nën-paragrafi 2.2 dhe
2.3, lidhur me paragrafin 1, e në lidhje me nenin 31 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës (KPRK).
Sipas aktakuzës, të pandehurit: A. M., Y. M., L. B. dhe B. B., më
17.09.2019 në Prizren, duke vepruar së bashku e rrëmbejnë të
dëmtuarin R.A. shtetas i Republikës së Turqisë me qëllim të përfitimit
të dobisë pasurore, në atë mënyrë që i akuzuari A.M. së bashku me
të akuzuarin Y.M. bëjnë organizimin e rrëmbimit të R.A. ashtu që të
dëmtuarin i akuzuari A.M. e merr me veturë, e shoqëron në parkun e
qytetit të Prizrenit duke vepruar sipas planifikimit dhe e rrëmbejnë.
Të akuzuarit, sipas planifikimit përmes një telefonate, nga vëllau i të
dëmtuarit R.H. që gjendet në Turqi, kanë kërkuar shumën prej 50.000
(pesëdhjetë mijë euro) duke e kërcënuar se nëse nuk do të dorëzojnë
të hollat e kërkuara në këmbim të lirimit të do ta vrasin vëllaun R.H.
I dëmtuari R.H. është mbajtur i lidhur deri më 21.09.2019, dhe ndaj
tij është përdorur dhunë, si dhe nën kërcënimin e armës me qëllim të
përfitimit të dobisë pasurore.
Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se në bashkëkryerje
të pandehurit kanë kryer veprën penale “Rrëmbimi” sipas KPRK-së.
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Aktakuzë për detyrim në tentativë
Prishtinë, 19 qershor 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së
Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë
– Departamenti Special, kundër E.H. për shkak të veprës penale
“Detyrimi në tentativë” nga neni 328 paragrafi 2 lidhur me paragrafin
1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së.
Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri E.H. nga muaji qershor i vitit
2019 e deri më 10.03.2020, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm
të dobisë pasurore, ka tentuar që ta detyroj të dëmtuarin B.P. që të
veproj në dëm të pasurisë së tij, duke përdorur kanosjen serioze se
i njëjti do të gjykohet nga ana e Gjykatës Speciale në Hagë po qe se
nuk ia dorëzon shumën e kërkuar të të hollave, në atë mënyrë që
është paraqitur rrejshëm si bashkëpunëtorë dhe person me ndikim
te prokurorët e specializuar të Gjykatës Speciale në Hagë, ashtu që
do të prezantoj provat në rastet e imagjinuara ndaj tij dhe fillimisht i
kërkon shumën e të hollave prej 850.000.00 euro, pastaj shumën prej
360.000.00 Euro dhe së fundmi 190.000.00 euro.
Po ashtu, i pandehuri E.H. i ka dërguar edhe vajzës së të dëmtuarit
mesazh me përmbajtje “Babai yt është në rrezik dhe ti mundesh me
evitua situatën“, krejt këto veprime me qëllim që i dëmtuari të ia
dorëzoj shumën e kërkuar të të hollave për çka i dëmtuari B.P. rastin
e lajmëron në polici e që edhe me punë operative të pjesëtarëve të
Policisë së Kosovës, DHKR në Prishtinë, më 10.03.2020, i pandehuri
E.H arrestohet dhe vepra i mbetet në tentativë.
Me këto veprime i pandehuri E.H. ka kryer veprën penale “Detyrimi
në tentativë” nga neni 328 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 lidhur
me nenin 28 të KPRK-së.
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Kryeprokurori i Shtetit vizitoi Prokurorinë Themelore në Gjakovë
Gjakovë, 24 qershor 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër
Lumezi, ka zhvilluar një vizitë pune në Prokurorinë Themelore të
Gjakovës, me ç’rast ka parë nga afër edhe objektin e ri, në të cilin
është vendosur tashmë stafi i kësaj prokurorie.
Gjatë kësaj vizite, Kryeprokurori i Shtetit, Lumezi, ka përgëzuar
Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Ali Selimaj,
prokurorët dhe stafin mbështetës për hyrjen në objektin e ri, duke
theksuar përkushtimin e tij dhe angazhimin e vazhdueshëm të
udhëheqësve të sistemit prokurorial për krijimin e kushteve sa më të
mira të punës në të gjitha prokuroritë e vendit.
Po ashtu, Kryeprokurori i Shtetit, është shprehur se me ngritjen e
këtij objekti janë krijuar kushte më të mira që Prokuroria Themelore
në Gjakovë të fillojë t’i përmbushë më fuqishëm detyrat dhe
kompetencat e saj në hetimin dhe ndjekjen e kryerësve të veprave
penale dhe fuqizimin e sundimit të ligjit.
Ndërkaq, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë njoftoi
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Kryeprokurorin e Shtetit për punët aktuale dhe sfidat e funksionimit
të kësaj prokurorie, duke e falënderuar atë për përkujdesjen e
vazhdueshme lidhur me mbarëvajtjen e punëve në këtë prokurori.
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Ngritët aktakuzë për rastin e vrasjes në Ferizaj që tronditi opinionin
publik
Ferizaj, 29 Qershor 2020 - Prokuroria Themelore në Ferizaj,
Departamenti për Krime të Rënda, Prokurori i Shtetit Veton Shabani,
ka ngritur aktakuzë kundër dy (2) personave me inicialet T.L., dhe
D.L, për rastin e vrasjes në komunën e Ferizajt që tronditi opinionin
publik.
Sipas aktakuzës, i pandehuri T.L., me datë 08 Dhjetor 2019, rreth
orës 18:00 në fshatin Surqinë, komuna e Ferizajt, me dashje, në
mënyrë dinake dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të
dobisë pasurore ka privuar nga jeta tani të ndjerin Sh.B., duke e
qëlluar në pjesën e pasme të kokës me revole, duke i shkaktuar plagë
vdekjeprurëse, me ç’rast ka kryer veprën penale “Vrasje e rëndë”
nga neni 173 paragrafi 1 nënparagrafi 1.4 dhe 1.6 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim
të paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës
Ndërsa, i pandehuri tjetër, D.L., në mënyrë që ta ndihmoj vëllaun e tij,
marrin trupin e të ndjerit e fusin në bagazh të veturës duke e dërguar
në fshatin Kishnapole dhe e hudhin në një përrockë me qëllim që
ti fshehin provat e veprës penale, ku pastaj i pandehuri T.L., shkon
tek pompa e derivateve për të blerë benzin dhe kthehet përsëri ne
vendin ku kishin hedhur trupin e të ndjerit, me ç’rast e spërkat me
benzin dhe ia vë flakën, me ç’rast ka kryer veprën penale “Ndihmë
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).
Gjithashtu, Prokurori i Shtetit i ka propozuar Gjykatës që të konfiskohet
arma me të cilën është kryer vrasja si dhe vetura e markës “Porsche
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Panamera”, e cila ka mundësuar në kryerjen e veprës penale.
Në këto veprime të pandehurit kanë përmbushur elementet e veprave
penale të përshkruara si më lartë.
Prokurori i Shtetit me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar
Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas
ligjit me dënim adekuat për ngjarjen e rëndë.
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