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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
KORRIK 2020

Prokuroria Speciale shënjestron edhe dy raste të reja
Prishtinë, 1 korrik 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 takimin e radhës me ekipin e përbashkët për përzgjedhjen
dhe shënjëstrimin e këtyre krimeve.
Gjatë këtij takimi është prezantuar puna dhe ecuria e rasteve të
shënjestruara deri më tani.
Po ashtu, ekipi i përbashkët për përzgjedhjen dhe shënjëstrimin e
krimeve të rënda ka shënjestruar edhe dy raste të reja, në të cilat
raste ka të sekuestruar dobi pasurore që konsiderohet pasuri e fituar
drejtpërdrejt nga veprat penale, vlera e të cilave është e një shkalle
shumë të lartë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
KORRIK 2020

Lumezi dhe Havolli diskutojnë për fuqizimin e luftës kundër
korrupsionit
Prishtinë, 2 korrik 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi,
ka pritur në takim Drejtorin e Agjencisë Kundër Korrupsionit, Shaip
Havolli, me ç’rast ka biseduar për tema me interes të përbashkët
institucional.
Ndër të tjera, zbatimi dhe plotësimi i legjislacionit në luftën kundër
korrupsionit, me theks të veçantë̈ të Ligjit për Agjencinë̈ Kundër
Korrupsionit (AKK), ai për deklarimin e pasurisë, si dhe koordinimi dhe
harmonizimi i të dyja institucioneve në hartimin e Strategjisë̈ Kundër
Korrupsionit 2021-2025, ishin në fokus të diskutimit në takimin e
mbajtur ndërmjet Kryeprokurorit Lumezi dhe Drejtorit Havolli.
Kryeprokurori i Shtetit ka kërkuar nga Drejtori i Agjencisë Kundër
Korrupsionit që të trajtohen me prioritet të gjitha rastet, të cilat i
posedon kjo agjenci dhe që janë për t’u dërguar në prokurori, duke
theksuar se fuqizimi dhe avancimi i luftës kundër korrupsionit është̈
qëllim dhe prioritet i lartë e i domosdoshëm institucional.
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Në fund të takimit të dy bashkëbiseduesit kanë shprehur gatishmërinë
e ndërsjellë për avancimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, me
qëllim të fuqizimit të luftës kundër korrupsionit.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
KORRIK 2020
Ndalohen tetë persona lidhur me rastin e vrasjes në Hallaq të
Lipjanit
Prishtinë, 3 korrik 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë,
Departamenti për Krime të Rënda, me urdhër të prokurorit kujdestar,
ka ndaluar tetë persona të përfshirë në rastin e vrasjes në Hallaq
të Madh në Lipjan, me dyshimin se njëri prej tyre ka kryer veprat
penale “Vrasje e rëndë në tentativë”, nga neni 173 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim
të paautorizuar të armëve”, nga neni 366 të KPRK-së, një person i
dyshuar për veprat penale “Vrasja në tentativë”, nga neni 172 të KPRKsë dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të
armëve”, nga neni 366”, katër persona të dyshuar për veprat penale
“Ndihma”, nga neni 33 të KPRK-së dhe “Pjesëmarrja në rrahje”, nga
neni 187 të KPRK-së, si dhe dy persona të dyshuar për veprën penale
“Pjesëmarrja në rrahje”, nga neni 187 të Kodit Penal të Republikës së
Kosovës.
Rasti ka ndodhur rreth orës 07:00 të mëngjesit në fshatin Hallaqi i
Madh të komunës së Lipjanit, pas një përleshjeje me armë zjarri,
si pasojë e një mosmarrëveshjeje mes dy familjeve, një person ka
vdekur duke mos mundur t’i mbijetoj plagëve të mara nga arma e
zjarrit, ndërsa pesë persona të tjerë kanë marrë lëndime trupore dhe
janë dërguar për trajtim në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Prokurori kujdestar i Departamentit të Krimeve të Rënda, bashkë
me Policinë e Kosovës, janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e
nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të rastit në fjalë.
Po ashtu, Prokurori i Shtetit, ka lëshuar urdhëresë për obduskion për
trupin e pajetë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
KORRIK 2020
Aktakuzë për vepra penale që ndërlidhen me krim të organizuar
Prishtinë, 7 korrik 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë –
Departamenti Special, kundër të pandehurit M.F. për veprat penale
“Pjesëmarrja dhe organizimi i grupit kriminal të organizuar” nga
neni 283 paragrafi 1 të KPRK-ë, lidhur me veprën penale, “Importi,
eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi
ose shitje e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse”, nga neni
372 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së).
Sipas aktakuzës për të pandehurin M.F., i cili deri më tani, ishte i paaftë
për të përballur me gjykimin për shkak të gjendjes së tij shëndetësore/
mendore, ekziston dyshimi i bazuar mirë se në dy periudha të caktuara
kohore, më saktë gjatë, periudhës kohore prej, 01.07.2013 deri me
23.11.2013 dhe gjatë periudhës kohore nga fillimi i vitit 2018 deri me
datë 24.07.2019, me dashje dhe me dije, e me qëllim që ky grup të
kryej vepra penale që janë të dënueshme me burgim, së paku 4 vjet,
aktivisht ka marrë pjesë në veprimtaritë kriminale të grupit, duke e
ditur se pjesëmarrja e tij do të kontribuoj në realizimin e veprimtarisë
kriminale për import, furnizim, transport, këmbim, ndërmjetësim,
dhe shitje të paautorizuar të armëve dhe duke vepruar së bashku me
të pandehurit tjerë me vetëdije kanë transportuar dhe sjellë armë
dhe municion të ndryshëm, nga Maqedonia e Veriut për në pjesë të
ndryshme të Kosovës.
Me këto veprime i pandehuri M.F. ka kryer veprat penale “Pjesëmarrja
dhe organizimi i grupit kriminal të organizuar” nga neni 283 paragrafi
1 të KPRK-ë, lidhur me veprën penale, “Importi, eksporti, furnizimi,
transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitje e
paautorizuar e armëve apo materieve plasëse”, nga neni 372 paragrafi
2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së).
Prokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, i ka
propozuar Gjykatës që pas administrimit të provave dhe përfundimit
të shqyrtimit gjyqësor të pandehurin, për veprat penale që akuzohet,
ta shpallë fajtor dhe ta gjykojë sipas ligjit.
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KORRIK 2020
Njoftim
Gjilan, 18 Korrik 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, ju njofton
se sot, më 18 Korrik 2020, me pikëllim të thellë mori lajmin se është
ndarë nga jeta prokurori Ismet Ukshini, i cili ka qenë i prekur nga
COVID 19.
I ndjeri, Ismet Ukshini ishte prokuror në Departamentin e Përgjithshëm
në Prokurorinë Themelore në Gjilan, i cili deri në momentet e fundit
të jetës së tij, me përkushtimin më të lartë i shërbeu institucionit dhe
vendit, kontributi i tij ishte i çmueshëm.
Prokuroria Themelore në Gjilan, familjes së të ndjerit, miqve dhe
gjithë kolegëve, u shpreh ngushëllimet më të sinqerta.
Gjithë stafi i Prokurorisë Themelore në Gjilan, gjithmonë do t’a kujtojë
me respekt dhe nderim!
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Telegram ngushëllimi nga Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër
Lumezi, drejtuar familjes së prokurorit të ndjerë, Ismet Ukshini
Prishtinë, 18 korrik 2020
E nderuara familje Ukshini,
Me pikëllim të thellë mora lajmin e ndarjes nga jeta të familjarit tuaj
dhe kolegut tonë, prokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjilan, Ismet
Ukshini, i cili, fatkeqësisht humbi betejën me pandeminë COVID-19.
Me lejoni të shpreh dhimbjen dhe ngushëllimet e mia më të sinqerta
për Ju si familje, për të gjithë kolegët dhe bashkëpunëtorët e
prokurorit Ukshini.
Kujtojmë se prokurori, Ismet Ukshini ishte shembull, i cili më
përkushtim, dinjitet dhe profesionalizëm të lartë i shërbeu institucionit
dhe vendit.
I përjetshëm qoftë kujtimi për të!
Me respekt,
Kryeprokurori i Shtetit
Aleksandër Lumezi
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
KORRIK 2020
Reagim i Prokurorit të Shtetit ndaj Grupit për Studime Juridike dhe
Politike (GLPS)
Prishtinë, 21 korrik 2020 - Prokurori i Shtetit reagon lidhur me
pretendimet e Grupit për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) me
titull “Heshtja e Prokurorisë së Shtetit ndaj situatës afër bankrotimit
të Telekomit të Kosovës është tregues i kapjes kriminale dhe
shpërdorimit që i është bërë ndër vite kësaj ndërmarrje publike”, të
publikuar dje më 20 korrik 2020.
Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se lidhur më këtë çështje
janë zhvilluar dy raste penale.
Prokuroria Speciale e EULEX-it kishte ngritur aktakuzë në vitin 2011
ndaj pronarëve dhe përqafuesit ligjor të operatorit Dardafone.net
Sh.p.k, si dhe ndaj Kryeshefit Ekzekutiv dhe Kryetarit të Bordit të
Drejtorëve të PTK-së, lidhur me marrëveshjen për operatorin e rrjetit
mobil të arritur ndërmjet PTK-së dhe Dardafon-it, ku pas zhvillimit
të procedurës penale ky rast ka marrë epilog përfundimtar gjyqësor.
Ndërkaq, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur
aktakuzë ndaj menaxhmentit të PTK-së në vitin 2018 nën dyshimet
për keqpërdorim të detyrës zyrtare, i njohur si rasti “Z-mobile”,
konkretisht ndaj dy kryeshefave ekzekutivë të PTK-së dhe Kryetarit
të Bordit të Drejtorëve, procedurë kjo, që është zhvilluar në shkallë
të parë. Ndërsa, duke e aprovuar si të bazuar ankesën e Prokurorisë
Speciale, Gjykata e Apelit e ka kthyer këtë rast në rigjykim, ku dhe
pritet që pranë gjykatës së shkallës së parë të zhvillohet edhe njëherë
procedura gjyqësore lidhur më akuzën e prokurorisë për këtë rast.
Po ashtu, Prokurori i Shtetit, njofton opinionin publik se ka pranuar në
punë edhe lëndë të tjera lidhur me Telekomin, ku tanimë janë duke u
zhvilluar edhe disa procedura penale.
Prandaj, supozimet e GLPS-së ndaj Prokurorisë së Shtetit janë të
pabazuara si të tilla dhe rrjedhimisht të paqëndrueshme.
Prokurori i Shtetit mbetet i përkushtuar dhe i vendosur që brenda
kompetencave kushtetuese dhe ligjore të luftojë të gjitha format e
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krimit dhe të sjellë para drejtësisë të gjithë personat të cilët kanë
kryer vepra penale në Republikën e Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
KORRIK 2020
Kërkohet paraburgim për personin lidhur me rastin e vrasjes me
sëpatë në Fushë Kosovë
Prishtinë, 21 korrik 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë,
Departamenti për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata Themelore
në Prishtinë, paraburgim për persona me çrregullime mendore,
kërkesë për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik
për personin me inicialet M.R., pasi dyshohet se ka kryer veprën
penale “Vrasja e rëndë”, nga neni 173 të Kodit Penal të Republikës së
Kosovës.
Rasti ka ndodhur në Fushë Kosovë, ku dyshohet se personi me inicialet
M.R., ka privuar nga jeta viktimën (babain e tij) me sëpatë, mjet ky i
cili është gjetur në vendin e ngjarjes.
Prokurori kujdestar i Departamentit për Krime të Rënda të kësaj
prokurorie, ka lëshuar urdhëresë për obduksion. Ndërsa, për të
dyshuarin ka paraqitur kërkesë për ekzaminim psikiatrik.
Po ashtu, Prokuroria Themelore në Prishtinë, ju njofton se në
bashkëpunim me Policinë e Kosovës, janë duke ndërmarrë të gjitha
veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të rastit në
fjalë.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
KORRIK 2020
Ngritët aktakuzë kundër dy personave për veprën penale
“Grabitje” dhe një personi për veprën penale “Blerja, pranimi ose
fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale”
Ferizaj, 24 Korrik 2020 - Prokuroria Themelore në Ferizaj,
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër dy (2)
personave, me inicialet B.G., nga Ferizaj, V.S., nga komuna e Vitisë për
veprat penale të grabitjes, dhe L.R., nga Prishtina, për veprën penale
“Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e
veprës penale”.
Sipas aktakuzës së Prokurorisë, të pandehurit B.G., dhe V.S., nga
data 15 Janar 2020 deri më 18 Mars 2020, në vende të ndryshme,
përkatësisht në shtatë (7) pompa të derivateve të naftës dhe në një
autosallon, me përdorimin e armës automatike A4-47, kanë kryer
veprat penale “Grabitje” në bashkëkryerje nga neni 317 paragrafi 3
lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës
së Kosovës (KPRK)
Ndërsa, i pandehuri tjetër L.H., në Prishtinë, ka blerë nga të pandehurit
B.G., dhe V.S., cigare të llojeve të ndryshme në total prej 7,200 euro,
edhe pse e ka ditur se cigaret janë përfituar me anë të kryerjes së
veprës penale të grabitjes, me të cilën do të kryente veprën penale
“Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e
veprës penale nga neni 333 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të
Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Të pandehurit B.G dhe V.S gjenden në paraburgim që nga data 21
mars 2020
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 iu vihen në barrë.
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Kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për ‘’Vrasje të rëndë në
tentativë’’ dhe ‘’Armëmbajtje pa leje’’
Gjilan, 24 Korrik 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së
paraburgimit, në Gjykatën kompetente në Gjilan, ndaj të dyshuarit
I.O., për shkak të dyshimit se ka kryer veprat penale ‘’Vrasja e rëndë
në tentativë’’ dhe ‘’Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të
paautorizuar të armëve’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se, më 23 Korrik 2020, në
komunën e Vitisë, i dyshuari I.O., për shkak të një mosmarrëveshje
familjare, rreth një prone, me dashje dhe me qëllim, ka tentuar t’a
privojë nga jeta vëllaun e tij, tani të dëmtuarin O.O., duke rrezikuar
edhe jetën e të dëmtuarve H.O. dhe F.O., ashtu që pas fjalosjes ka
shtënë dy herë me armë zjarri në drejtim të të dëmtuarve, me ç’rast
të dëmtuarit O.O., i ka shkaktuar lëndime në pjesën e poshtme të
këmbës së djathtë, ndërsa, të dëmtuarës H.O., i ka shkaktuar lëndime
në krahun e majtë, të cilët për shkak të natyrës së lëndimeve janë
detyruar të kërkojnë ndihmë mjekësore.
Po ashtu, i dyshuari I.O., në kundërshtim me Ligjin e zbatueshëm
lidhur me armët, pa autorizim ka mbajtur në pronësi një armë zjarri
dhe një revole me gaz.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
KORRIK 2020
Kërkohet paraburgim ndaj dy personave për kultivim të bimëve
narkotike
Gjilan, 24 Korrik 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së
paraburgimit, në Gjykatën kompetente në Gjilan, ndaj të dyshuarve
SH.K. dhe H.D., për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën
penale ‘’Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose
15
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bimëve të kanabisit’’, nga neni 272 të Kodit Penal të Republikës së
Kosovës.
Ekziston dyshimi i bazuar se, më 23 Korrik 2020, në fshatin Berivojcë,
komuna e Kamenicës, të dyshuarit SH.K. dhe H.D., me qëllim të
prodhimit të narkotikëve dhe substancave psikotrope, pa autorizim
kanë kultivuar bimë narkotike, ashtu që në pronën e të dyshuarit
SH.K., janë gjetur 540 bimë narkotike të mbjellura, të llojit ‘’Cannabis
sativa’’, në gjatësi prej 20 – 50 cm. Në këtë mënyrë dyshohet se të
njëjtit kanë kryer veprën e sipërshënuar penale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
KORRIK 2020
Aktakuzë për marrje e ryshfetit e keqpërdorim i pozitës apo
autoritetit zyrtar
Prishtinë, 24 korrik 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë,
Departamenti i Krimeve të Rënda–Njësia kundër Korrupsionit,
ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve me inicialet L.O., dhe
L.M., hetues në Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe
Korrupsionit në Prishtinë, për shkak të dyshimit të bazuar mirë se
në bashkëkryerje kanë kryer veprat penale “Marrja e ryshfetit”, nga
neni 421 paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, “Keqpërdorimi
i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 414 paragrafi 1 të KPRK-së,
dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të
armëve”, nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së
Kosovës.
Të pandehurit janë arrestuar më 5 shkurt 2020, pasi janë zënë në
flagrancë gjatë kryerjes së veprave penale. Gjatë arrestimit te të
pandehurit janë sekuestruar para rreth 15,000.00€ (pesëmbëdhjetë
mijë euro), armë dhe pajisje të ndryshme elektronike. Pas një hetimi
të gjatë, të njëjtit janë arrestuar pasi që kanë shfrytëzuar pozitat e
tyre si hetues në DHKEK dhe kanë pranuar ryshfet nga biznese të
ndryshme. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i
ka propozuar Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtorë dhe të
dënohen sipas ligjit, për veprat penale të cilat u vihen në barrë.
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Vrasje e rëndë në komunën Kamenicës
Gjilan, 25 Korrik 2020 – Prokuroria Themelore ne Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ju njofton se sot, në komunën e Kamenicës një
person dyshohet se ka privuar nga jeta bashkëshorten e tij.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:20 minuta, në fshatin Berivojcë,
komuna e Kamenicës, ku i dyshuari N.M, rreth 42 vjeç, dyshohet
se me mjet të përshtatshëm - shufër metalike ka privuar nga jeta
bashkëshorten e tij, tani të ndjerën S.M, rreth moshës 34 vjeçare.
Në këtë mënyrë dyshohet se i njëjti ka kryer veprën penale ‘’Vrasje e
rëndë’’, nga neni 173 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Në vendin e ngjarjes kanë dalur prokurori i rastit, policia dhe ekipa
mjekësore, me ç’rast nga mjeku kujdestar është konstatuar vdekja e
të ndjerës dhe me urdhër të prokurorit trupi i pa jetë i viktimës është
dërguar për obduksion, në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
Ndërsa, i dyshuari N.M, me vendim të prokurorit është ndaluar
në kohëzgjatje prej 48 orësh dhe brenda afatit ligjor ndaj tij do të
kërkohet masa për sigurimin e të pandehurit në procedurë penale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
KORRIK 2020
Kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit që vrau bashkëshorten e tij
Gjilan, 26 Korrik 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 N.M., i cili
dyshohet se me shufër metalike ka privuar nga jeta bashkëshorten
e tij.
Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se, më 25 Korrik 2020, në
fshatin Berivojcë, komuna e Kamenicës, i dyshuari N.M., për shkak
të mosmarrëveshjeve të vazhdueshme familjare, me dashje e ka
privuar nga jeta bashkëshorten e tij, tani të ndjerën S.M., ashtu që
17

BULETINI
MUJOR

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
KORRIK 2020

pas fjalosjes, i dyshuari me mjet të përshtatshëm – shufër metalike, e
godet të ndjerën një herë në kokë, e cila rrëzohet në dysheme, mirëpo
i njëjti prapë ka vazhduar ta godet me shufër disa herë në kokë dhe
pjesë tjera të trupit, me ç’rast të ndjerës i ka shkaktuar plagë të cilat
kanë qenë vdekjeprurëse.
Me këto veprime, dyshohet se i dyshuari N.M., ka kryer veprën
penale ‘’Vrasja e rëndë’’, nga neni 173, të Kodit Penal të Republikës
së Kosovës.
I dyshuari gjendet në ndalim 48 orësh, ndërsa sot pritet që të mbahet
seanca për caktimin e masës së paraburgimit, para gjyqtarit të
procedurës paraprake.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
KORRIK 2020
Kërkohet paraburgim ndaj një personi të dyshuar për fajde
Gjilan, 30 Korrik 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 A.L., në afat prej
30 ditësh, për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale ‘’Fajdeja’’,
nga neni 331 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se, i dyshuari A.L, duke e
shfrytëzuar gjendjen e vështirë materiale të viktimës E.I., gjatë vitit
2017, në periudha të ndryshme kohore, i ka dhënë para me fajde në
shumë të përgjithshme prej 100,000 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
130,000 Euro, ku me këto veprime të njëjtin e ka sjellë në një gjendje
të rëndë financiare dhe psikike – emocionale.
I dyshuari A.L., me vendim të prokurorit të shtetit gjendet nën masën
e ndalimit 48 orësh.
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