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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
TETOR 2020
NJOFTIM I PËRBASHKËT NGA PROKURORIA THEMELORE NË
GJILAN, INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS DHE POLICIA E
KOSOVËS
Gjilan, 1 tetor 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, ju njofton se
në orët e para të mëngjesit të 01 Tetorit 2020, zyrtarët e agjencive
të zbatimit të ligjit nga Policia e Kosovës, Inspektorati Policor i
Kosovës dhe agjencitë e tjera bashkëpunuese, janë duke ekzekutuar
urdhërkontrolle në rajone të ndryshme të Kosovës.
Ky aksion është vazhdimësi e operacionit të zhvilluar më 18 Shtator
2020, në zonën e Karaçevës dhe rajone tjera të Kosovës, për shkak të
dyshimit të përfshirjes në veprimtari kriminale.
Prokuroria Themelore në Gjilan, në koordinim dhe bashkëpunim
me Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin Policor të Kosovës, do të ju
mbajë të informuar lidhur me këtë operacion të përbashkët.
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KOMUNIKATË PËR MEDIA
Gjilan, 1 tetor 2020 - Prokuroria Themelore në Gjilan, ka mbajtur
konferencë për media, lidhur me aksionin e zhvilluar sot, në
bashkëpunim dhe koordinim me Policinë e Kosovës, Inspektoratin
Policor të Kosovës dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit, në disa
rajone të Kosovës, përfshirë rajonin e Gjilanit, Ferizajt, Prizrenit,
Podujevës, Pejës, Suharekës dhe Vitisë.
Ky aksion ka qenë vazhdimësi e operacionit të zhvilluar më 18 Shtator
2020, në zonën e Karaçevës dhe rajone tjera, i cili ka rezultuar me 37
persona të ndaluar.
Operacioni i sotshëm është zhvilluar për shkak të dyshimeve të
bazuara se në lokacionet e lartcekura janë zhvilluar veprimtari
kriminale, përfshirë kontrabandimin me mallra, vënien në qarkullim
të artikujve të dëmshëm ushqimor, blerjen, pranimin ose fshehjen e
sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale dhe organizimin e
skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm.
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Si rezultat i aksionit të sotshëm janë ndaluar gjithsej 22 persona
të dyshuar, në kohëzgjatje prej 48 orëve, të cilët dyshohet se janë
përfshirë në aktivitete kriminale, ndaj të cilëve brenda afatit ligjor
do të kërkohen masat për sigurimin e të pandehurve në procedurë
penale, nga Gjykata kompetente në Gjilan.
Gjatë ekzekutimit të urdhërkontrolleve, në 11 lokacione që lidhen me
subjekte ekonomike dhe 17 lokacione që lidhen me persona fizik, janë
sekuestruar sasi e konsiderueshme e gjedheve, armëve, sendeve dhe
artikujve të dëmshëm ushqimor, mjete që kanë shërbyer për kryerjen
e veprave penale, si dhe prova tjera që do të shërbejnë në procedurë
të mëtejme penale.
Ndërsa, numri i personave të ndaluar që nga fillimi i këtij aksioni ka
shkuar në 59.
Prokuroria Themelore në Gjilan, në koordinim dhe bashkëpunim
me Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin Policor të Kosovës, do të
vazhdojnë të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme hetimore
lidhur me rastin.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
KOMUNIKATË SHTESË LIDHUR ME AKSIONIN E ZHVILLUAR NGA
PROKURORIA THEMELORE NË GJILAN, INSPEKTORATI POLICOR I
KOSOVËS DHE POLICIA E KOSOVËS
Gjilan, 2 tetor 2020 - Prokuroria Themelore në Gjilan, Inspektorati
Policor i Kosovës dhe Policia e Kosovës, ju njoftojnë se si rezultat i
aksionit të zhvilluar dje në rajone të ndryshme të Kosovës, përfshirë
Gjilanin, Ferizajin, Prizrenin, Podujevën, Pejën, Suharekën dhe Vitinë, i
cili ka qenë vazhdimësi e aksionit të Karaçevës, janë arrestuar edhe dy
persona, të cilët dyshohen se janë përfshirë në veprimtari kriminale.
Ndaj tyre, me urdhër të prokurorit është lëshuar aktvendim mbi
ndalim në kohëzgjatje prej 48 orëve.
Gjatë operacionit të djeshëm, ku fillimisht ishin ndaluar 22 persona,
deri më tani janë ndaluar 24 persona të dyshuar, ndërsa, numri i
personave të ndaluar që nga fillimi i këtij aksioni ka shkuar në 61.
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Prokuroria Themelore në Gjilan, në bashkëpunim dhe koordinim me
Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin Policor, janë duke ndërmarrë të
gjitha veprimet e nevojshme hetimore, ku për informacione shtesë
do të vazhdojmë të ju mbajmë të informuar.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
KOMUNIKATË PËR MEDIA
Gjilan, 2 tetor 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, ju njofton se
nga prokurorja e rastit, Rozelida Manastiri është kërkuar caktimi i
masës së paraburgimit, në afat prej 30 ditësh, nga Gjykata kompetente
në Gjilan, ndaj njëzetekatër (24) personave të dyshuar, të cilët janë
ndaluar gjatë aksionit të zhvilluar më 01 Tetor 2020, i cili ka qenë
vazhdimësi e aksionit të Karaçevës.
Sipas kërkesës, të pandehurit R.S., L.M., F.A., A.A., N.M., H.Rr., P.Sh.,
A.D., F.B., R.K., I.Th., R.A., A.Th dhe F.K., që nga muaji Nëntor 2019, në
zonën kufitare mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë,
përkatësisht në territorin e fshatit Karaçevë komuna e Kamenicës, në
vazhdimësi, me dashje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm
pasuror, kanë ndërmarrë veprime për të kontrabanduar gjedhe, të
cilat i kanë bartur përmes rrugëve ilegale jashtë vijës kufitare, duke
iu shmangur kontrollit doganor.
Në këtë mënyrë dyshohen se kanë kryer veprën penale ‘’Kontrabandimi
me mallra’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Ndërsa, të pandehurit J.H., N.Sh., Sh.K., K.M., U.A., B.R., A.H., H.M.
dhe J.B., që nga muaji Dhjetor 2019, si persona përgjegjës të bizneseve
për përpunimin e mishit, me dashje dhe me qëllim të përfitimit
pasuror, kanë blerë gjedhe, për të cilat kanë pasur dijeni se janë të
kontrabanduara dhe me qëllim të shitjes kanë prodhuar dhe vënë në
qarkullim produkte të mishit, pa u bërë kontrollet e nevojshme sipas
standarteve.
Me këto veprime, dyshohet se kanë kryer veprat penale ‘’Blerja,
pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës
penale’’, dhe ‘’Prodhimi dhe vënia në qarkullimin e artikujve të
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dëmshëm ushqimor’’, të KPRK-së.
Ndërsa, i pandehuri I.K., që nga muaji Shtator 2019, deri më 18
Shtator 2020, në lokalin Automate Club, në fshatin Karaçevë komuna
e Kamenicës, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, në
mënyrë të kundërligjshme dhe në vazhdimësi ka organizuar lojërat të
fatit, të cilat janë të ndaluara me ligj .
Në këtë mënyrë, ka kryer veprën penale ‘’Organizimi i skemave
piramidale dhe bixhozit të paligjshëm’’, të KPRK-së.
Seanca për caktimin e masës së paraburgimit pritet që të mbahet sot
para gjyqtarit të procedurës paraprake.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
Aktakuzë për përvetësimi në detyrë dhe hyrje në sistemet
kompjuterike
Prishtinë, 7 tetor 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë
– Departamenti Speciale, kundër të pandehurve M.S. dhe G.A.,
për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale “Përvetësimi në
detyrë” nga neni 425 paragrafi 3 lidhur me paragrafi 1të KPRK-së, dhe
“Hyrje në sistemet kompjuterike” nga neni 339 paragrafi 2 lidhur me
paragrafin 1, lidhur me nenin 31 të KPRK-së.
I pandehuri M.S. si person zyrtar në vazhdimësi, në periudhën kohore
prej vitit 2014 deri në fund të muajit mars 2018, me dashje dhe me
qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete
ka përvetësuar pasurinë e luajtshme, paratë e tërhequra në emër të
avancave për udhëtime zyrtare për zyrtarët e AKPPM-së, të cilat të
pandehurit i janë besuar në menaxhim sipas pozitës së tij në kuadër
të AKPPM-së, ashtu që gjatë asaj periudhe në emër të avancave
për udhëtime zyrtare të zyrtarëve të AKPPM-së, nga llogaria bankare
e Ministrisë së Shëndetësisë, nga shuma e përgjithshme prej
1,355,441.14 €, të tërhequra nga zyrtari i MSH-së, F.K, e të cilat i ka
pranuar i pandehuri M.S, duke nënshkruar në fletë tërheqje me rastin
e pranimit e për shumën prej 1,221,501.14 €, nuk ka asnjë dëshmi në
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AKPPM, se janë respektuar procedurat për tërheqje.
Me këto veprime i pandehuri M.S. në vazhdimësi ka kryer veprën
penale “Përvetësimi në detyrë” nga neni 425 paragrafi 3 lidhur me
paragrafin 1të KPRK-së.
Po ashtu, të pandehurit M.S në cilësinë e personit zyrtar në
Ministrinë e Shëndetësisë dhe G.A. prej datës 07.02.2018 deri më
12.02.2018, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për
vete apo tjetrin, në bashkëkryerje, ne mënyrë te paautorizuar përmes
ueb shfletuesit intrnet explorer kanë hyrë në sistem kompjuterik
SIMFK, të personave zyrtar të Ministrisë së Financave-Thesarit, ashtu
që në kompjuterin e regjistruar në Ministrinë e Shëndetësisë, duke
keqpërdorur User-at (fjalëkalimet) e personave të tjerë, zyrtarë
të -Thesarit, të pandehurit ju kanë qasur sistemit SIMFK, kanë
mbyllur avancat duke bërë regjistrimin si shpenzim dhe certifikim
të avancave për udhëtime zyrtare të tërhequra nga banka gjatë vitit
2017, ne emër te zyrtarëve të AKPPM-së dhe atë me User në emër
të B.M, më 07shkurt 2018, kishin regjistruar si shpenzim i avancave
për udhëtime zyrtare 15 (pesëmbëdhjetë) kuponë shpenzimi në
vlerë prej 20,850.00 €, ndërsa në emër të I.Sh., gjatë periudhës
08-12 shkurt 2018, kishin regjistruar si shpenzim i avancave për
udhëtime zyrtare shtatëdhjetedy (72) kuponë shpenzimi në vlerë prej
154,736.84 €, në shumë të përgjithshme prej 175,586.84€, e të gjitha
të certifikuara me User të M.S., duke u munduar të arsyetojnë këtë
shumë të avancave të tërhequra nga banka NLB, në emër te zyrtarëve
të AKPPM, në kundërshtim me dispozitat ligjore e për të cilat nuk
disponohet me dokumentacion në AKPPM, për arsyeshmërinë dhe
lejimin e tërheqjes së tyre.
Me këto veprime të pandehurit në bashkëkryerje kanë kryer veprën
penale “Hyrje në sistemet kompjuterike” nga neni 339 paragrafi 2
lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 31 të KPRK-së.
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20 mijë e 923 kallëzime – lëndë penale të zgjidhura nga Prokurori i
Shtetit gjatë periudhës janar – qershor 2020
Prishtinë, 9 tetor 2020 – Më qëllim që të ofrohen informacione dhe
të dhëna sa më të detajuara dhe gjithëpërfshirëse për punën, të
arriturat, sfidat dhe aktivitetet e përgjithshme, institucioni i Prokurorit
të Shtetit ka hartuar raportin e punës për periudhën janar – qershor
2020.
Edhe përkundër faktit se ballafaqimi me pandeminë Covid-19 ka
qenë sfidues për organizimin e punës dhe resurseve njerëzore, gjatë
gjashtëmujorit të parë të këtij viti, Prokurori i Shtetit ka arritur një
performancë të mirë në realizimin e funksioneve prokuroriale në
përmbushjen e mandatit kushtetues dhe ligjor.
Në periudhën janar - qershor 2020, Prokurori i Shtetit ka pranuar
në punë 20,032 kallëzime-lëndë penale, ndërsa ka arritur t’i zgjidhë
20,923 kallëzime - lëndë penale, apo 891 lëndë penale, ose 4.44% më
shumë se sa që ka pranuar në punë gjatë periudhës raportuese.
Bazuar në indikatorët e European Commission for the Efficiency of
Justice (CEPEJ), numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin
e lëndëve të pranuara gjatë kësaj periudhe, rezulton që norma e
zgjidhjes së lëndëve nga Prokurori i Shtetit është 104.44%.
Shikuar sipas departamenteve, departamentet e krimeve të rënda
12
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(DKR) të prokurorive themelore kanë zgjidhur 231 apo 10.97 %
kallëzime - lëndë penale më shumë se sa kanë pranuar në punë;
departamentet për të mitur (DM) kanë zgjidhur 134 apo 17.29 %
kallëzime-lëndë penale më pak se sa kanë pranuar në punë, ndërsa
departamentet e përgjithshme (DP), kanë zgjidhur 801 apo 5.84%
kallëzime – lëndë penale më shumë se sa kanë pranuar në punë.
Po ashtu, Prokurori i Shtetit i ka kushtuar rëndësi edhe procedurave
alternative, ku me kryerës të njohur ka zgjidhur 670 raste me 772
persona. Ndërsa, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2020, me urdhër
ndëshkimor janë zgjidhur 750 raste.
Lidhur me rastet e korrupsionit dhe krimit ekonomik, Prokurori i
Shtetit në gjashtëmujorin e parë 2020 ka pranuar në punë 297 raste
me 502 persona për lëndë të korrupsionit, ndërsa ka zgjidhur 279
raste ose 93,93%, me 580 persona ose 115,53% e personave. Në anën
tjetër, për rastet e krimit ekonomik janë pranuar në punë 225 raste
me 370 persona, ndërsa janë zgjidhur 248 raste ose 110,22%, me 326
persona ose 88,10% e personave.
Ndërkaq për veprat penale të krimit të organizuar, Prokurori i Shtetit
gjatë periudhës janar – qershor 2020 kishte në punë 38 raste me 211
persona, prej të cilave janë 4 raste të reja të pranuara në punë me 34
persona. Prej tyre janë zgjidhur 4 raste me 23 persona, ndërsa kanë
mbetur të pazgjidhura 34 raste me 181 persona. Gjatë kësaj periudhe
lidhur me aktakuzat e ngritura nga Prokurori i Shtetit, gjykatat kanë
vendosur rastet për 7 persona, nga të cilat të gjitha janë vendime
fajësuese.
Prokurori i Shtetit i ka trajtuar me prioritet edhe rastet e trafikimit të
qenieve njerëzore, ku gjatë gjysmës së parë të vitit 2020, me kryerës
madhorë ishin në punë 96 raste me 177 persona. Prej tyre janë
zgjidhur 9 raste me 16 persona, ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura
87 raste me 161 persona.
Sa i përket rasteve të dhunës në familje, gjatë periudhës raportuese,
me kryerës madhorë në punë kanë qenë 1662 raste me 1968 persona,
prej të cilave 857 raste janë raste reja të pranuara në punë me 1006
persona. Prej tyre, Prokurori i Shtetit i ka zgjidhur 699 raste me 827
persona, ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura 963 raste me 1141
persona.
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Me aktakuzë dhe propozim për shqiptim të masave të trajtimit të
detyrueshëm, Prokurori i Shtetit ka zgjidhur 81% të personave. Lidhur
me aktakuzat e ngritura nga Prokurori i Shtetit, gjatë kësaj periudhe,
gjykatat kanë vendosur rastet për 302 persona, nga të cilat 298 janë
vendime fajësuese, përkatësisht masa të trajtimit të detyrueshëm.
Edhe Zyra për Mbrojtjen dhe Ndihmën e Viktimave, e cila funksionon
në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit ka ofruar shërbime
dhe ndihmë për viktimat e krimit, duke zgjidhur gjithsejtë 803 raste
të dhunës në familje, ngacmimit dhe sulmeve seksuale, trafikimit të
qenieve njerëzore, dhunimit, prostitucionit dhe rasteve të tjera.
Vendimet gjyqësore përkitazi me aktet akuzuese, të cilat janë
ushtruar nga të gjitha prokuroritë themelore dhe Prokuroria Speciale
e Republikës së Kosovës në 85.97 % të rasteve kanë përfunduar me
aktgjykime fajësuese.
Po ashtu, Kryeprokurori i Shtetit, në bashkëpunim me Kryesuesin
e Këshillit dhe mbështetjen e partnerëve ka hartuar edhe planin e
veprimit rreth menaxhimit të situatës së shkaktuar nga Covid -19,
me ç ‘rast është mundësuar që të zbuten efektet e pandemisë dhe
Prokurori i Shtetit të kryejë punët e përcaktuara me Kushtetutë dhe
ligj.
Bazuar në këto të dhëna statistikore është evidente që edhe puna e
Prokurorit të Shtetit në gjashtëmujorin e parë 2020 ka qenë e ndikuar
nga pandemia Covid-19 si në numrin e lëndëve të pranuara po ashtu
edhe në numrin e lëndëve të zgjidhura.
Prokurori i Shtetit, përveç sfidës së organizimit të punës dhe resurseve
njerëzore për ballafaqim me pandeminë Covid-19, edhe gjatë pjesës
së parë vitit 2020 është ballafaquar me sfida të ndryshme, duke filluar
nga zbatimi i sistemit elektronik për menaxhimin e lëndëve (SMIL),
numri i lëndëve të ndryshme penale dhe me kryes të panjohur (PPN,
PPP), të trashëguara nga vitet paraprake, trajtimi i rasteve të krimeve
të luftës, terrorizmit, krimit të organizuar, korrupsionit, krimit financiar
dhe ekonomik, fuqizimin e kapaciteteve profesionale të prokurorëve
dhe stafit në profile specifike, sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë
së krijuar me vepër penale, trajtimi i rasteve përmes zbatimit të
procedurave alternative, bashkëpunimi juridik ndërkombëtar për
krimet e luftës, etj.
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Megjithatë, nëse e shohim nga këndvështrimi i indikatorëve të CEPEJsë, mund të konstatojmë se përkundër masave kufizuese, të cilat janë
paraqitur në punën e prokurorive, shkalla e efikasitetit ka qenë mjaftë
e mirë, përkatësisht janë zgjidhur 104.44% e lëndëve të pranuara në
punë gjatë kësaj periudhe.
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Diskutohet për thellimin e bashkëpunimit në mes Prokurorit të
Shtetit dhe institucioneve të drejtësisë në Francë
Prishtinë, 9 tetor 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi,
ka pritur në takim Ambasadoren e Francës në Kosovë, Marie-Christine
Butel, e cila ishte e shoqëruar nga Gjyqtarja ndërlidhëse për Evropën
Juglindore e Ministrisë Franceze të Drejtësisë, Emmanuelle Legrand.
Kryeprokurori Lumezi fillimisht i ka informuar Ambasadoren Butel
dhe Gjyqtaren Legrand për funksionimin, organizimin dhe reformat e
vazhdueshme në sistemin prokurorial, si dhe për punën e Prokurorit
të Shtetit në funksion të forcimit të sundimit të ligjit.
Tema të rëndësishme të diskutimit në këtë takim ishin edhe fuqizimi
i bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, shkëmbimi i përvojave në
fushën e drejtësisë në mes të dyjave vendeve, veçmas ndërmjet
prokurorëve kosovare dhe atyre francez në çështje të interesit të
përbashkët, si dhe avancimi i kontakteve dhe bashkëpunimit ndërinstitucional.
Në këtë drejtim, Ambasadorja Butel dhe Gjyqtarja Legrand kanë
16
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shprehur mbështetjen dhe gatishmërinë e tyre për ta ndihmuar
institucionin e Prokurorit të Shtetit në thellimin e bashkëpunimit me
institucionet e drejtësisë në Francë.
Në fund të takimit, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi ka
falënderuar Ambasadoren e Francës në Kosovë, Marie - Christine
Butel dhe Gjyqtaren, Emmanuelle Legrand për vizitën, respektin
dhe interesimin e treguar për sistemin prokurorial të Republikës së
Kosovës.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
Ndalohen edhe dy persona të dyshuar lidhur me rastin ‘’Karaçeva’’
Gjilan, 14 tetor 2020 - Prokuroria Themelore në Gjilan, Inspektorati
Policor i Kosovës dhe Policia e Kosovës, ju njoftojnë se si vazhdimësi e
hetimeve intensive, janë ndaluar edhe dy persona të dyshuar, lidhur
me rastin ‘’Karaçeva’’, ku që nga fillimi i këtij aksioni të përbashkët
numri i personave të ndaluar ka shkuar në 63.
I dyshuari B.A., dyshohet se ka kryer veprën penale ‘’Blerja, pranimi
ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale’’, të
Kodit Penal të Republikës së Kosovës, për shkak të dyshimit të bazuar
se në fshatin Karaçevë, komuna e Kamenicës, me dashje dhe me
qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, ka blerë gjedhe, për të
cilat ka pasur dijeni se janë të kontrabanduara.
Ndërsa, i dyshuari SH.I., dyshohet të ketë kryer veprën penale
‘’Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm’’, pasi
në fshatin Karaçevë, komuna e Kamenicës, me qëllim të përfitimit të
kundërligjshëm pasuror, ka organizuar lojëra të fatit, të cilat janë të
ndaluara me ligj.
Të dyshuarit B.A., dhe SH.I., me urdhër të prokurores së rastit gjenden
nën masën e ndalimit prej 48 orësh.
Prokuroria Themelore në Gjilan, në bashkëpunim dhe koordinim
me Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin Policor të Kosovës, janë
duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe për
informacione shtesë do të vazhdojmë të ju mbajmë të informuar.
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Kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për përvetësim në detyrë
Gjilan, 16 tetor 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit, nga
Gjykata kompetente në Gjilan, në afat prej 30 ditësh, ndaj të dyshuarit
B.M., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale
‘’Përvetësimi në detyrë’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se, i dyshuari B.M., në cilësinë
e zyrtarit në PTK, në Gjilan, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm
pasuror, gjatë muajit Tetor 2020, ka përvetësuar 16 ndihma sociale,
të dedikuara për përfituesit e ndihmave sociale, në vlerë prej 1,700 €.
I dyshuari B.M., me urdhër të prokurorit kujdestar gjendet nën masën
e ndalimit 48 orësh.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
Prokuroria Themelore e Mitrovicës heton kanosjen ndaj kryetarit
të Mitrovicës së Jugut
Mitrovicë, 16 tetor 2020 – Prokuroria Themelore e Mitrovicës njofton
opinionin se bazuar në informatat dhe të dhënat e pranuara në
adresë elektronike nga ankuesi - kryetari i Mitrovicës së Jugut A.B.,
Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka autorizuar hetuesit policorë të
ndërmarrin veprime hetimore mbi dyshime të “Kanosjes, shantazhit
dhe detyrimit” ndaj të njëjtit.
Prokuroria Themelore e Mitrovicës, njofton opinionin se si rrjedhojë
e kërcënimeve ndaj kryetarit të Mitrovicës së Jugut A.B., është
vlerësuar e nevojshme prezenca policore në vendbanimin e ankuesit.
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Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, priti në takim Shefin e
Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, Frank Power
Prishtinë, 16 tetor 2020 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi,
ka pritur në takim njoftues Shefin e Zyrës së Këshillit të Evropës në
Prishtinë, Frank Power.
Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i projektit të ri të Këshillit të
Evropës për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore.
Fillimisht, Kryeprokurori Lumezi e ka informuar shefin e Zyrës
së Këshillit të Evropës me angazhimin e Prokurorit të Shtetit në
funksion të forcimit të sundimit të ligjit, përkushtimin institucional në
respektimin e të drejtave të njeriut, me theks të veçantë në mbrojtjen
e viktimave të krimit dhe trajtimin me prioritet të rasteve të trafikimit
të qenieve njerëzore.
Të dy bashkëbiseduesit kanë diskutuar për modalitetet e bashkëpunimit
në mes të institucionit të Prokurorit të Shtetit dhe Zyrës së Këshillit
të Evropës në projektet dhe fushat që kanë të bëjnë me parandalimin
dhe luftimin e trafikimit me qenie njerëzore, adresimin e të gjeturave
19

BULETINI
MUJOR

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020

dhe rekomandimeve që dalin nga (GRETA), i cili është mekanizëm
përgjegjës për vlerësimin e zbatimit e Konventës së Këshillit të
Evropës për Masat kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, si dhe
për ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe teknike për prokurorët,
policët, mbrojtësit e viktimave dhe punëtoret social në trajtimin e
këtyre rasteve.
Në këtë kontekst, Shefi i Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, Frank
Power, ka shprehur gatishmërinë e tij për të thelluar bashkëpunimin
me Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, duke i dhënë një vlerë të shtuar
avancimit të kapaciteteve të institucioneve të drejtësisë në luftimin
sa më efikas të rasteve që kanë të bëjnë me trafikimin e qenieve
njerëzore.
Në fund Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka falënderuar
Shefin e Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, Frank Power, për
vizitën dhe interesimin, me ç’rast ka deklaruar se njohin mirë vlerën
e bashkëpunimit edhe në të kaluarën me Zyrën e Këshillit të Evropës
si dhe mirëpresin mundësinë e thellimit të këtij bashkëpunimi ndërinstitucional edhe në të ardhmen.
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Njoftim për media
Prishtinë, 18 tetor 2020 - Nën patronatin e Kryeprokurorit të Shtetit,
Aleksandër Lumezi, nga data 19 gjer më 23 tetor 2020 do të mbahet
“Java për të Drejtat e Viktimave të Krimit”, me moton “Mbrojtja e
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viktimave të krimit, misioni ynë edhe gjatë pandemisë”.
Për shkak të rrethanave të shkaktuara nga Covid-19, Java do të
hapet nesër në orën 10:00, me anë të fjalimit të Kryeprokurorit të
Shtetit, Aleksandër Lumezi, i cili do t’iu adresohet mediave përmes
një videomesazhi, për të vazhduar me videomesazhet e Presidentit
të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, Ambasadorit të SHBA-së në
Kosovë, Philip Kosnett dhe Ministrit të Drejtësisë, Selim Selimi.
Po ashtu, të gjitha seminaret e Javës do të zhvillohen online me anë
të platformës “zoom”.
Nga data 19 tetor gjer më 23 tetor 2020, sipas sesioneve, është
paraparë që të diskutohet për këto tema:
- Dita e parë - 19 tetor 2020: ”Dhuna në familje dhe veprimet e
institucioneve për trajtimin e saj gjatë pandemisë”;
- Dita e dytë - 20 tetor 2020: “Abuzimi i fëmijëve dhe sulmet seksuale:
Nevoja për trajtimin me prioritet të rasteve të abuzimeve seksuale”;
- Dita e tretë - 21 tetor 2020: “Qasja e përgjithshme ndaj viktimave në
kohën e pandemisë”;
- Dita e katërt - 22 tetor 2020: “Trafikimi i qenieve njerëzore,
koordinatorët e caktuar dhe vështirësitë në identifikimin, hetimin dhe
ndjekjen e rasteve” dhe
- Dita e pestë - 23 tetor 2020: “Kompensimi i viktimave të krimit: Risitë
në fushën e kompensimit të viktimave të krimit”.
Folës dhe pjesëmarrës në seminaret e “Javës për të Drejtat e Viktimave
të Krimit” do të jenë përgjegjësit e institucioneve përkatëse dhe
partnerët vendorë dhe ndërkombëtarë.
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Fjalimi i Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, me rastin e
mbajtjes së “Javës për të Drejtat e Viktimave të Krimit”
Prishtinë, 19 tetor 2020 Të nderuar kryeprokurorë, prokurorë, gjyqtarë, policë, mbrojtës
të viktimave të krimit, përfaqësues të institucioneve vendore dhe
misioneve diplomatike në Kosovë,
Të nderuar qytetarë,
Këtë vit po e fillojmë Javën për të Drejtat e Viktimave të Krimit me
një adresim jo të zakonshëm për shkak të pandemisë me Covid-19.
Sot, në shënimin e 11-vjetorit të Javës, është dita për t’i falënderuar
të gjithë prokurorët, gjyqtarët, mbrojtësit e viktimave, punonjësit e
Policisë dhe OJQ-të për kontributin dhe rezultatet e arritura përgjatë
viteve në mision të mbrojtjes së viktimave të krimit.
“Mbrojtja e viktimave të krimit, misioni ynë edhe gjatë pandemisë”,
është motoja e këtij viti, e cila dëshmon përkushtimin tonë
23

BULETINI
MUJOR

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020

institucional, që edhe përkundër rrethanave të shkaktuara nga
pandemia, shërbimet për viktimat e krimit nuk pushuan në asnjë
moment.
Ne kishim një mobilizim të veçantë nga të gjitha institucionet e
zbatimit të ligjit në shërbim të viktimave të krimit, duke vepruar në
kujdestari 24 orë, në mënyrë që rastet e viktimave të trajtohen me
prioritet edhe gjatë pandemisë.
Gjatë periudhës nëntëmujore të këtij viti, Zyra për Mbrojtjen dhe
Ndihmën e Viktimave ka ofruar ndihmë profesionale për 1277 raste
të viktimave, prej tyre 1145 kanë qenë viktima të dhunës në familje.
Po ashtu është vërejtur një shtim i rasteve të dhunimeve seksuale,
ku gjatë kësaj kohe janë shënuar 23 raste, si dhe 25 raste të tjera të
ngacmimeve seksuale.
Ndërsa janë paraqitur edhe 417 kërkesa për urdhër mbrojtjeje dhe
19 kërkesa për urdhër mbrojtjeje emergjente. Pra, edhe përkundër
rrethanave të vështira të punës në kohë pandemie, asnjë rast i cili ka
pasur nevojë për ndihmë nuk ka ngelur pa u përfaqësuar nga Zyra për
Mbrojtjen dhe Ndihmë të Viktimave, e cila funksionon në kuadër të
Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit.
Në anën tjetër, kemi një numër të konsiderueshëm të viktimave, të
cilave iu është kompensuar dëmi nga shteti. Vetëm gjatë këtij viti janë
bërë 36 kërkesa për kompensim të viktimave në Ministri të Drejtësisë,
ku 6 prej tyre tashmë janë aprovuar, ndërsa kërkesat e tjera akoma
janë në shqyrtim.
Prandaj, me plotë të drejtë mund të themi se viktimat e krimit ngadalë,
por sigurt po i realizojnë të drejtat e tyre në përputhje me standardet
evropiane dhe po marrin trajtimin e duhur nga institucionet e
Republikës së Kosovës.
Për mua si Kryeprokuror i Shtetit është thelbësor forcimi i mëtejshëm i
një sistemi të drejtësisë që mbron dhe promovon të drejtat themelore
të njeriut, ashtu siç janë të garantuara me konventat ndërkombëtare,
Kushtetutë dhe ligjet në fuqi.
Duhet ta nënvizojmë faktin se Republika e Kosovës ka bërë përparim
të konsiderueshëm në trajtimin e viktimave të krimit dhe avancimin
e legjislacionit bashkëkohor, duke u bërë kështu prijëse në rajon në
mbrojtjen e viktimave.
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Në këtë drejtim, vlen të theksohet se ka filluar edhe plotësimndryshimi i Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, i cili synon
të krijojë qasje të menjëhershme në realizimin e të drejtës për
kompensim për të gjitha viktimat, pa pasur nevojë të pritet deri në
përfundim të procesit gjyqësor.
Së fundmi, edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës është pasuruar
me miratimin e amendamentit kushtetues, në bazë të të cilit, Konventa
e Stambollit bëhet pjesë e aktit më të lartë juridik, duke na dhënë në
dorë një instrument të rëndësishëm për parandalimin e dhunës ndaj
grave, dhunës në familje dhe mbrojtjen e viktimave.
Po ashtu, krahas koordinatorëve nëpër prokurori për trajtimin e
rasteve të dhunës në familje të caktuar që nga viti 2017, këtë vit
kam caktuar edhe prokurorin përgjegjës në Zyrën e Kryeprokurorit të
Shtetit, i cili do të shërbejë si pikë kontakti lidhur me rastet e trafikimit
të qenieve njerëzore, si dhe kam kërkuar nga secili kryeprokurorë
në prokuroritë përkatëse ta caktojnë një prokuror përgjegjës për
këto raste, duke demonstruar kështu përkushtim të palëkundur
institucional në parandalimin dhe luftimin e dukurive kriminale.
Mirëpo edhe përkundër faktit se vendi ynë ka bërë përparime të
duhura për trajtimin e viktimave të krimit, megjithatë, akoma duhet
bërë edhe më shumë në mënyrë që këto raste të marrin vëmendjen
e duhur nga sistemi i drejtësisë. Krahas obligimit ligjor, mbrojtja e
viktimave të krimit përbën edhe angazhimin më fisnik të punës së
përditshme të institucioneve të drejtësisë, për çka duhet të jemi të
gjithë më përgjegjës dhe proaktivë në punën tonë.
Java për të Drejtat e Viktimave të Krimit që nga fillimi e deri më sot
ka pasur miq dhe mbështetës të fuqishëm. Prandaj, dua të falënderoj
Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë për
kontributin e dhënë në avancimin e të drejtave dhe mbrojtjen e
viktimave. Përkrahja e tyre e vazhdueshme na jep të drejtë për të
besuar se viktimat e krimit kanë partnerë dhe mbështetës të fuqishëm.
Ne i jemi mirënjohës Ambasadës së SHBA-së për dhënien e një
donacioni prej 29 laptopëve, të cilët tanimë janë në shërbim të
prokurorëve dhe mbrojtësve të viktimave në trajtimin e rasteve të
dhunës, si dhe GIZ-it gjerman për financimin e bazës së të dhënave për
Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave, e cila do të ndihmojë në
avancimin e sistemit të të dhënave përmes teknologjisë informative.
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Të nderuar,
Këtë javë të gjithë i nderojmë viktimat e krimit dhe të gjithë ata që
më përkushtim dhe profesionalizëm iu shërbejnë dhe ndihmojnë
atyre. Përpjekjet dhe angazhimin tonë do ta vëmë në funksion të
ndihmës për viktimat e krimit, duke iu mundësuar të gjitha viktimave
që ta bëjnë një jetë normale në frymën e lirisë, paqes, drejtësisë dhe
prosperitetit.
Sfida jonë e përbashkët është që ta kuptojmë se nuk ka drejtësi nëse
nuk arrihet drejtësia për viktimat e krimit dhe rehabilitimin e plotë
të tyre.
Dhuna është sëmundje, e cila e dëmton secilin njeri që e përdorë atë.
Prandaj, të gjithë ne do të angazhohemi pandërprerë në sanksionimin
e të gjithë autorëve të veprave penale dhe do të jemi në mbrojtje të
jetës njerëzore nga çfarëdolloj akti i dhunës dhe kërcënimit.
Nga të gjithë prokurorët e shtetit dhe mbrojtësit e viktimave pres që
me profesionalizëm dhe përkushtim t’i shërbejnë viktimave sa herë
që dëmtohen nga krimi dhe trokasin në dyert e prokurorisë, duke i
trajtuar me kujdes dhe dinjitet.
Si Kryeprokuror i Shtetit i siguroj të gjithë qytetarët se jam në
mbështetje të kësaj rruge të përbashkët për forcimin e shtetit ligjor
dhe mbrojtjen e viktimave të krimit.
Ju faleminderit!
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Fjalimi i Ambasadorit të SHBA-së në Kosovë, Philip Kosnett, me
rastin e mbajtjes së “Javës për të Drejtat e Viktimave të Krimit”
Kam nderin që jam këtu për të shënuar përvjetorin e 11-të të Javës
për të drejtat e viktimave të krimit. Fakti që po e regjistroj këtë fjalim
e nuk po ju drejtohem drejtpërdrejtë na e përkujton qartazi se ende
jemi në mesin e pandemisë të virusit korona. Dëshiroj t’ia filloj duke e
përgëzuar Kryeprokurorin e Shtetit dhe tërë zyrën e tij që e përqafuan
formatin virtual për këtë ngjarje të rëndësishme.
Vendimi i Kryeprokurorit të Shtetit Lumezi për të vënë në radhë të
parë shëndetin dhe sigurinë e stafit të tij dhe të pjesëmarrësve të
tjerë do të duhej të jetë shembull për të gjitha institucionet e Kosovës.
Këtë javë ua kushtojmë atyre që ia kanë përkushtuar jetën dhe
karrierën ndihmës viktimave – prej zyrtarëve policorë që i hetojnë
skenat e deri te mbrojtësit e viktimave, prokurorët dhe punëtorët
socialë që japin mbështetje gjatë ngjarjeve traumatike.
Të gjithë ju jeni heronj në sytë e atyre që ju shërbeni dhe i bashkohem
Kryeprokurorit të Shtetit Aleksandër Lumezi, Ministrit të Drejtësisë
Selim Selimi dhe Kryetares së Gjykatës Kushtetuese Arta Rama për
t’ju nderuar.
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Edhe këtë vit Kosova sërish ka dëshmuar se iu prin çështjeve për
të drejtat e viktimave. Muajin e kaluar, Kuvendi i Kosovës miratoi
Konventën e Stambollit, duke ndihmuar kështu në mbrojtjen e
viktimave të dhunës në familje dhe të krimeve të tjera gjinore.
Më vjen mirë që e shoh se Ministri i Drejtësisë po punon në ndryshimin
e Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit për të rishikuar nevojat
financiare të viktimave të krimit, e gjithashtu edhe për përpjekjet
e Kryeprokurorit të Shtetit për të caktuar prokurorë për rastet e
trafikimit të personave për të mundësuar njëtrajtshmëri në trajtimin
e këtyre rasteve.
Më lejoni të nënvizoj që respektimi i sundimit të ligjit kërkon
njëtrajtshmëri të tillë dhe kjo veçanërisht është e vërtetë kur trajtohen
të drejtat dhe nevojat e viktimave të krimit. Për këtë arsye, shpesh
jam i zhgënjyer kur dëgjoj për shpërputhjen në trajtim nga sistemi
penal i Kosovës. Disa kryes të veprave mbahen në burg e disa të tjerë
lirohen. Disa viktima marrin ndihmë e të tjerët lihen të kujdesen vetë
për vete. Disa të pandehur akuzohen për shkelje të rëndë, kurse të
tjerët, që kanë kryer veprën e njëjtë, përballen me akuzë shumë më
të lehtë – disa përballen me dënime të rënda, kurse të tjerët paguajnë
gjobë të papërfillshme.
E kuptoj që jo të gjitha krimet dhe rrethanat janë të njëjta, por
mungesa e parashikueshmërisë dhe njëtrajtshmërisë në këto raste i
dëmton proceset dhe sukseset tuaja. Rrjedhimisht, e dëmton besimin
e qytetarëve në qeveri. Prandaj, ju bëj thirrje të gjithëve që të
vazhdoni të punoni për të siguruar që çdo viktimë, çdo rrethanë, çdo
ndjekje penale dhe çdo dënim trajtohet me dinjitetin dhe rëndësinë e
njëjtë. Sigurohuni që drejtësia të zbatohet njëtrajtësisht për të gjithë.
Do të gaboja po të mos e pranoja rritjen alarmuese të rasteve të
dhunës në familje dhe dhunës seksuale në Kosovë dhe nëpër botë prej
fillimit të pandemisë. Në mesin e shumë aspekteve tjera, COVID-19
ka potencialin që rrënjësisht të prishë sundimin e ligjit duke kufizuar
disponueshmërinë dhe kapacitetet e autoriteteve të zbatimit të ligjit
dhe ato gjyqësore për të reaguar ndaj këtyre rasteve të rëndësishme.
Përveç kësaj, pandemia mund të pengojë procesimin e raporteve
penale dhe të rrezikojë zvogëlimin e shërbimeve që ju nevojiten të
mbijetuarve, përfshirë në strehimore, spitale, stacione policie dhe
gjykata.
28

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020

BULETINI
MUJOR

Por, siç po e shihni edhe nga kjo ngjarje virtuale – teknologjia mund
të jetë vegël e dobishme për të luftuar krimet që shkaktojnë viktima
dhe për t’i tejkaluar këto sfida, si gjatë pandemisë, ashtu edhe pas saj.
Zyra për Mbrojtjen e Viktimave tashmë është dëshmuar e aftë për tu
përballur me këtë sfidë, duke krijuar një sistem shtesë elektronik për
menaxhimin e rasteve që mundëson përcjellje më të mirë të rasteve
dhe duke vënë në funksion më shumë linja telefonike për dhunë në
familje për t’ju shërbyer më mirë viktimave.
Mund të bëhet edhe më shumë: krijimi dhe shfrytëzimi i aplikacionit
për të mundësuar raportimin dhe përcjelljen e rasteve përmes
internetit; mundësimi i më shumë seancave gjyqësore virtuale ashtu
që viktimat të marrin pjesë në seancë pa pasur nevojë të dalin nga
shtëpia; si dhe përdorimi i trajnimeve virtuale për të shtuar aftësitë e
atyre që mbështesin komunitetin e viktimave. Këto janë vetëm disa
ide. Jam i sigurtë se keni edhe shumë ide tjera dhe ju nxis që t’i vini
ato në praktikë.
Fundja, madhështia e një populli gjykohet nga mënyra se si ai popull i
trajton qytetarët më të brishtë të tij. Prandaj, të gjithë të mbijetuarit
që i kanë raportuar rastet, të gjithë ju që e keni shtrirë dorën e kujdesit,
si dhe të gjithë ju që keni luftuar për drejtësi, e keni respektin tim – ju
po e ndihmoni Kosovën që ta arrijë atë madhështi.
Më lejoni ta përmbylli këtë fjalim me një citat të aktivistit amerikan
për të drejta juridike, Brajan Stivensonit (Bryan Stevenson):
„Kam ardhur në përfundim se mënyra e njëmendtë e përkushtimit
tonë ndaj drejtësisë, karakteri i shoqërisë sonë, përkushtimi ynë ndaj
sundimit të ligjit, drejtësisë dhe barazisë nuk mund të matet me atë se
si i trajtojmë të pasurit, të fortët, të privilegjuarit dhe të respektuarit
në mesin tonë.
Masa e njëmendtë e karakterit tonë qëndron në mënyrën se si i
trajtojmë të varfërit, të pafavorizuarit, të akuzuarit, të burgosurit
dhe të dënuarit. Të gjithë implikohemi kur lejojmë keqtrajtimin e të
tjerëve”.
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Aktakuzë për lidhje e kontratës së dëmshme
Prishtinë, 21 tetor 2020 – Prokuroria Themelore në Prishtinë,
Departamenti i Përgjithshëm–Njësia për Krime Ekonomike dhe
Korrupsion, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit me inicialet Sh.
H., ish-Kryeshef Ekzekutiv i PTK-së, për shkak të dyshimit të bazuar
mirë se ka kryer veprën penale “Lidhja e kontratës së dëmshme”,
nga neni 237 paragrafi 2, lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës.
Sipas aktakuzës, i pandehuri, më 16.04.2010, në cilësinë e personit
përgjegjës-Kryeshefit Ekzekutiv të Postës dhe Telekomunikacionit
të Kosovës (PTK), me dashje dhe me qëllim që të shkaktojnë dëm
material, duke vepruar në kundërshtim me autorizimet e tij ligjore
dhe duke mos marrë aprovimin nga aksionari – Qeveria e Republikës
së Kosovës, ka lidhur kontratë për faturim të ri me ç’ rast i shkaktuar
humbje në shkallë të madhe PTK-së, ngase e njëjta me kërkesë të
Aksionarit të datës, 14.05.2010 e ka shkëputur njëanshëm kontratën
dhe është detyruar të paguaj shumën prej 9,000,000,00 euro (nëntë
milion euro) si dhe shpenzime tjera të cilat janë bërë lidhur me
shkëputjen e kësaj kontrate, shumë e përgjithshme në vlerë prej
9.891.022,81 euro, (nëntë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e një mijë,
e njëzetë e dy euro e tetëdhjetë e një centë).
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar
Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit,
për veprën penale e cila i vihet në barrë.
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Prokuroria Speciale shënjestron dy raste të reja për shpëlarje
të parave, ushtrim i ndikimit dhe keqpërdorim i pozitës apo
autoritetit zyrtar
Prishtinë, 21 tetor 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.
Po ashtu, ekipi i përbashkët për përzgjedhjen dhe shënjëstrimin e
Krimeve të Rënda, sot kanë shënjestruar edhe dy raste të reja.
Rasti i parë është për veprën penale “Shpëlarje e parave” nga neni
302 të KPRK-së, dhe ligjit nr. 05/L96 neni 56 paragrafi 1.1 dhe 1.2
lidhur me nenin 31 të KPRK-së.
Ndërkaq, rasti i dytë është për veprat penale “Ushtrim i ndikimit”
nga neni 431 të KPRK-së, si dhe për “Keqpërdorim të pozitës apo
autoritetit zyrtar”, nga neni 422 të KPRK-së.
Gjithashtu, ju njoftojmë se në dy rastet e shënjestruara sot nga
Prokuroria Speciale, ka edhe pasuri të sekuestruar që konsiderohet të
jetë e fituar drejtpërdrejt nga veprat penale të lartcekura.
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KOMUNIKATË PËR MEDIA
Gjilan, 23 Tetor 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti
për Krime të Rënda, ju njofton se më 23 Tetor 2020, pas mesnatës, në
rrugën ‘’Gjon Sereqi’’ në Gjilan, dyshohet se një person i moshës 19
vjeçare është sulmuar me thikë, i cili për shkak të plagëve të marra ka
ndërruar jetë.
I ndjeri E.S., fillimisht është dërguar për ndihmë mjekësore, në
Emergjencën e Spitalit Regjional, në Gjilan, pastaj është transferuar
në QKUK, në Prishtinë, ku edhe ka ndërruar jetë.
Me urdhër të prokurorit trupi i pa jetë i të ndjerit është dërguar për
obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë dhe rasti
është cilësuar si ‘’Vrasje e rëndë’’.
Lidhur me këtë çështje prokuroria në bashkëpunim me policinë
janë duke ndërmarrë veprime hetimore, të cilat përfshijnë edhe
intervistimin e familjarëve të të ndjerit dhe dëshmitarëve tjerë, me
qëllim të ndriçimit të kësaj çështje penale.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
Aktakuzë për tregti të ndaluar dhe shpëlarje të parave
Prishtinë, 23 tetor 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së
Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë –
Departamenti Speciale, kundër të pandehurit M.G. për veprat penale
“Tregti e ndaluar” si dhe për “Shpëlarje të parave”.
Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri M.G. më 14.08.2020, është
hasur duke ushtruar veprimtari ekonomike pa autorizim dhe pa leje
përkatëse, pasi që në veturën e tij janë gjetur mjete monetare të
fshehura në valutën euro, të padeklaruara gjithsej gjashtëdhjetë e
pesëmijë e katërqind e pesëdhjetë euro (65,450.00€ ), për të cilat
mjete i pandehuri nuk i kishte deklaruar, e që janë sekuestruar nga
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Prokuroria Speciale sipas Urdhëresës të Gjyqtarit të Procedurës
Paraprake të Gjykatës Themelore Prishtinë – Departamenti Special.
Me këto veprime i pandehuri i lartcekur ka kryer veprën penale,
“Tregti e ndaluar”.
Po ashtu, i pandehuri M.G. më 14.08.2020, duke e ditur apo duke
pas arsye të dijë se ishte duke bartur mjete monetare, të fshehura
në automjetin e tij, duke i pasur në posedim ka tentuar që të fshehë
ose maskon natyrën e vërtetë, burimin, vend-ndodhjen, sistemimin,
lëvizjen, të drejtat në lidhje me pronësinë e kësaj pasurie, apo në
çfarëdo rrethanash, me qëllim që të shkaktoj shmangien nga pasojat
juridike ose pasojat e mundshme ligjore. Me këto veprime i pandehuri
ka kryer veprën penale, “Shpëlarja e parave”.
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Prokuroria Speciale shënjestron një rast të ri për tregti të ndaluar
dhe shpëlarje të parave
Prishtinë, 23 tetor 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.
Ekipi i përbashkët për përzgjedhjen dhe shënjëstrimin e Krimeve
të Rënda, sot kanë shënjestruar edhe një rast ri, për veprën penale
“Tregti e ndaluar” nga neni 299, paragrafi 1 i KPRK-së, Shpëlarja e
parave, në kundërshtim me nenin 302 të Kodit Penal të Republikës së
Kosovës, lidhur me nenin 32 të Ligjit Nr.03/L-096, për Parandalimin
e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, po
ashtu paraparë edhe me nenin 56 paragrafi 1 të Ligjit Nr.05/L-096,
për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të
Terrorizmit.
Gjithashtu, ju njoftojmë se rasti i shënjestruar sot nga Prokuroria
Speciale, ka pasuri të sekuestruar që konsiderohet të jetë e fituar
drejtpërdrejt nga veprat penale të lartcekura.
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Mbyllet “Java për të Drejtat e Viktimave të Krimit”
Prishtinë, 23 tetor 2020 - Nën patronatin e Kryeprokurorit të Shtetit,
Aleksandër Lumezi, nga data 19 deri më 23 tetor 2020 u organizua
11-vjetori i “Javës për të Drejtat e Viktimave të Krimit”, me moton
“Mbrojtja e Viktimave të Krimit, mision ynë edhe gjatë pandemisë”.
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Për shkak të rrethanave të shkaktuara nga Covid-19, Java është hapur
me adresimin e Kryeprokurorit të Aleksandër Lumezi, përmes një
videofjalimi, për të vazhduar me pas me videomesazhet e Presidentit
të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, Ambasadorit të SHBA-së në
Kosovë, Philip Kosnett dhe Ministrit të Drejtësisë, Selim Selimi.
E veçanta e këtij viti ishte organizimi i webinareve online përmes
platformës “Zoom”, dhe prezantimi i panelistëve të ndryshëm, ku
pjesëmarrës ishin afër 200 zyrtarë të institucioneve vendore dhe
ndërkombëtare si dhe pjesëmarrës nga shoqëria civile, cilët përgjatë
Javës diskutuan për temat të cilat ishin të ndara në sesione të
ndryshme, duke filluar nga:
1. ”Dhuna në familje dhe veprimet e institucioneve për trajtimin e saj
gjatë pandemisë”.
2. “Abuzimi i fëmijëve dhe sulmet seksuale: nevoja për trajtimin me
prioritet të rasteve të abuzimeve seksuale”.
3. “Qasja e përgjithshme ndaj viktimave në kohën e pandemisë”.
4. “Trafikimi i qenieve njerëzore, koordinatorët e caktuar dhe
vështirësitë në identifikimin, hetimin dhe ndjekjen e rasteve” dhe
5. “Kompensimi i viktimave të krimit: risitë në fushën e kompensimit
të viktimave të krimit”.
Në fund të secilës ditë dhe temë specifike janë dhënë rekomandime
me qëllim të përmirësimit dhe angazhimit të mëtutjeshëm të
institucioneve përkatëse për ofrim të shërbimeve më efikase dhe
dhënien e dënimeve meritore për kryerësit e veprave.
Rekomandimet konkrete të dala nga diskutimet e organizuara në
sesione janë si në vijim:
•
•
•
•
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Të sigurohene programe rehabilitimi për viktimat, sidomos
programe reintegrimi dhe strehimi afatgjatë, të parashihen
në strategji kombëtare;
Të caktohen prokurorë dhe gjyqtarë meshkuj për dhunën në
familje;
Të realizohen takime online, të mos ngel bashkëpunimi për
rastet e dhunës në familje;
Të mbështeten strehimoret nga niveli qendror dhe shërbimet

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

BULETINI
MUJOR

tjera për viktimat;
Të sigurohen programe rehabilitimi edhe për kryerësit e
veprave penale;
Të hartohen protokolle për rastet e abuzimit seksual të
fëmijëve, në mënyrë që të ketë reagim të unifikuar dhe
konsistencë në trajtimin e këtyre rasteve në tërë Kosovën;
Të krijohen programe specifike për trajtimin e viktimave
fëmijë edhe pas përfundimit të procedurave gjyqësore;
Të krijohen kushte adekuate në gjykata, dhoma të pritjes dhe
intervistimit të viktimave fëmijë;
Të adresohet dëmshpërblimi dhe referimi në programin e
kompensimit;
Të krijohen programe edukative për prezantimin e rasteve të
abuzimit seksual të fëmijëve në media që të mos shpaloset
identiteti i tyre;
Të krijohet fleksibilitet në punën me viktima dhe qasja të jetë
pro viktimës dhe t’i jepet më shumë hapësirë viktimës;
Të merret parasysh udhëzimi i Gjykatës Supreme në lidhje me
nenin 248 të Kodit Penal, kur të vendoset për veprën penale të
dhunës në familje, duke mos anashkaluar dhunën ekonomike
dhe psikologjike;
Shmangia e ballafaqimit mes viktimës dhe kryerësit për t’u
mbrojtur nga riviktimizimi;
Krijimi i një databaze të unifikuar për rastet e trafikimit të
njerëzve;
Të thjeshtësohen procedurat për kompensim të viktimave dhe
të rritet numri i veprave penale të cilat kompensohen, si dhe
Zgjatja e afateve ligjore për aplikim.

“Java për të Drejtat e Viktimave të Krimit”, që organizohet nga Zyra e
Kryeprokurorit të Shtetit, ka për qëllim nderimin e viktimave të krimit
dhe rritjen e vetëdijes institucionale dhe shoqërore për të drejtat e
tyre.

37

BULETINI
MUJOR

BULETINI I PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
NJOFTIM PËR MEDIA NGA PROKURORIA SPECIALE
Prishtinë, 24 tetor 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
(PSRK), njofton opinionin publik se gjatë dy ditëve, 22.10.2020
dhe 23.10.2020, në Kosovë kanë qëndruar ekspertët e Qendrës
Universitare Romande të Mjekësisë Ligjore të Lozanës, të cilët kanë
përpiluar ekspertizën ligjore për rastin “Dehari”.
Gjatë këtyre dy ditëve, ekspertët e institutit të Lozanës kanë marrë
pjesë në procedurën hetimore të këtij rasti, i cili është duke u trajtuar
nga Prokuroria Speciale.
Pas marrjes së informatave më të hollësishme dhe ekzaminimeve të
bëra, ekspertët e këtij instituti do hartojnë një raport shtesë lidhur me
të gjeturat e grumbulluara përgjatë këtyre ekzaminimeve, ku raportin
në fjalë do t’ia dërgojnë Prokurorisë Speciale të Kosovës.
Prokuroria Speciale siguron familjen Dehari dhe opinionin publik se në
bazë të kompetencave kushtetuese dhe ligjore do të zhvilloj hetime
të pavarura dhe profesionale deri në ndriçimin e plotë të këtij rasti.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
Prokuroria Themelore e Mitrovicës trajton me prioritet sulmet ndaj
gazetarit Sh.K
Mitrovicë, 23 tetor 2020 – Prokuroria Themelore e Mitrovicës
njofton opinionin se është duke trajtuar me prioritet dy (2) rastet ndaj
gazetarit Sh.K., ku herën e parë më 13 qershor 2020, është tentuar t’i
digjet vetura personale, andaj lidhur me këtë është iniciuar rast për
veprën penale “Zjarrëvënie në tentativë”.
Ndërkaq, herën e dytë më 18 tetor 2020, të njëjtit gazetar i është
sulmuar vetura me plumba, ku prokuroria ka iniciuar rast për veprën
penale “Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm“.
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Prokurorët e Prokurorisë Themelore të Mitrovicës, të ngarkuar me
këto dy raste janë duke i trajtuar me prioritet, si dhe kanë marrë pamjet
nga vendet ku kanë ndodhur ngjarjet, kanë intervistuar dëshmitarë,
kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për të
zbardhur këto dy raste.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
Me urdhër të Prokurorisë Speciale ndalohet i dyshuari K.Sh
Prishtinë, 26 tetor 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
(PSRK), njofton opinionin publik se, sot ka lëshuar aktvendim për
ndalimin e personit të arrestuar, të dyshuarit me inicialet K.Sh, me
dyshimin se ka qenë i përfshirë në rastin e keqpërdorimit të ndodhur
në Departamentin e Thesarit/Ministria e Financave e Republikës së
Kosovës.
Prokuroria Speciale njofton se do të ndërmerren të gjitha veprimet
përkatëse ligjore brenda afateve të përcaktuara me ligj.

AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
Aktakuzë kundër 29 personave për pastrim të parave, organizim i
skemave piramidale, të bixhozit të paligjshëm dhe ndihmës
Prishtinë, 27 tetor 2020 – Prokuroria Speciale e Republikës së
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë
- Departamentit Special, kundër 29 të pandehurve për veprat penale
“Pastrimi i parave”, “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të
paligjshëm” si dhe për veprën penale “Ndihma”.
Të akuzuarit e Prokurorisë Speciale janë: S.K. A.D. A.K. Z.Z. B.A. B.B.
B.B. F.M. N.P. N.E. N.E. H.E. B.B. T.D. D.SH. B.S. A.H. A.L. B.I. P.N. A.B.
A.R. I.J. I.V. S.B. S.B. R.N. B.M. B.K.
Të pandehurit e lartcekur duke vepruar qoftë veç e veç apo në
bashkëkryerje ashtu siç është përshkruar në pikat e dispozitivit të
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aktakuzës, nga data e pa caktuar në vazhdimësi deri më 15.12.2017,
duke vepruar me dashje dhe dijeni, në kundërshtim me ligjin për lojëra
të fatit, gjithnjë me qëllim që vetit ti sjellin përfitim të kundërligjshëm
të dobisë pasurore, organizuan lojëra të fatit për të cilat nuk ka qenë
e dhënë licenca, leja apo koncesioni i organit kompetent, në atë
mënyrë që me rastin e kontrollimit nga ana inspektoreve të ATK-së,
dhe pjesëtareve të PK-së/DHKO, në bizneset e të pandehurve, janë
gjetur dhe konfiskuar automate për të cilat të pandehurit nuk kanë
pasur licencë nga organi kompetent apo kanë vepruar në kundërshtim
me licencën e dhënë, apo nuk kanë pasur leje nga komuna përkatëse
për ushtrimin e asaj veprimtarie.
Po ashtu, nga provat në dispozicion në këtë çështje, rezulton se
tani të pandehurit e lartcekur që një periudhë të gjatë kohore janë
të përfshirë në aktivitetin kriminal të pastrimit të parave të fituara
me anë të veprave penale të lartcekura, ku me qëllim të përfitimit
të kundërligjshëm material, kanë realizuar aktivitetin e tyre kriminal
përmes ushtrimit në mënyrë të kundërligjshëm të aktivitetit biznesor
të kazinove gjegjësisht lojërave të fatit, e më pas duke realizuar
transaksione të ndryshme financiare nga mjetet e siguruara nga ai
aktivitet i tyre kriminal, më saktë nga vepra e ndërlidhur penale e cila
vepër penale, të pandehurve ju ka gjeneruar të ardhura në shuma të
larta milionëshe për rrjedhojë kështu duke u përmbushur në tërësi
elementet e veprës penale të Shpëlarjes e Parasë (sipas specifikohet
në ligjin për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimit e
terrorizmit), duke përfshirë: Vendosjen, Shtresëzimin dhe Integrimin
përmes futjes dhe ri-futjes së mjeteve të paligjshme në ekonomin e
vendit si të ardhura të ligjshme, siç specifikohet nenin 308 të KPRK-së
dhe nenin 56 dhe 57 të ligjit 05/L-096 mbi parandalimin e pastrimit të
parave dhe luftimit të terrorizmit.
Me këto veprime të pandehurit e lartcekur kanë kryer veprat penale
“Pastrimi i parave”, “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të
paligjshëm” si dhe për veprën penale “Ndihma”.
Në Aktakuzë i është propozuar Gjykatës që pas administrimit të
provave dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurit, për
veprat penale që akuzohen, t’i shpallë fajtor dhe t’i gjykojë sipas ligjit.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
Aktakuzë ndaj personit që tentoi ti vë flakën veturës së gazetarit
Sh.K
Mitrovicë, 29 tetor 2020 – Prokuroria Themelore në Mitrovicë
- Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë, në Gjykatën
Themelore në Mitrovicë, kundër të pandehurit E.J., në drejtim të
veprës penale “Zjarrvënia”, nga neni 322 paragrafi 2 lidhur me nenin
28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Prokuroria Themelore e Mitrovicës njofton opinionin se i pandehuri,
më 13 qershor 2020, i shtyrë nga motive të ulëta, si rezultat
i mendimeve e qëndrimeve të tij personale, i pakënaqur me
përmbajtjen e shkrimeve në portalin “Jepi zë”, me dashje ka tentuar
ti vë flakën veturës së të dëmtuarit Sh.K.
I pandehuri E.J., duke e ditur vendndodhjen e veturës së të dëmtuarit,
fillimisht e mbush një shishe të plastikës me benzinë, e stërpikë
veturën në pjesën e motorit dhe në gomën e parë të veturës, dhe
me një letër të ndezur tenton ti vë flakën veturës, por me të dëgjuar
alarmin e veturave të policisë ikë nga vendi i ngjarjes, duke mos arritur
kështu ta realizojë qëllimin e tij.
Me këto veprime i pandehuri i lartcekur ka kryer veprën penale
“Zjarrvënia”, nga neni 322 paragrafi 2 lidhur me nenin 28 të Kodit
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Prokurori i Shtetit, i ka propozuar Gjykatës Themelore në Mitrovicë,
që të pandehurin t’a shpallë fajtor për veprën e kryer penale dhe ta
dënojë sipas ligjit.
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT
TETOR 2020
Prokuroria në Gjilan ngrit 6 aktakuza për veteranët e rrejshëm
Gjilan, 30 Tetor 2020 – Prokuroria Themelore në Gjilan, ju njofton
se ka ngritur gjashtë (6) aktakuza, kundër gjashtë (6) personave, të
pandehurve F.A., R.R., A.A., I.R., A.H. dhe F.D., për shkak të veprës
penale ‘’Legalizimi i përmbajtjes së rreme’’, nga neni 403 paragrafi 1
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas aktakuzave, të pandehurit F.A., R.R., A.A., I.R., A.H. dhe F.D., kanë
vënë në lajthim Komisionin Qeveritar të Republikës së Kosovës dhe
Ministrinë për Mirëqenie Sociale, në atë mënyrë që i kanë plotësuar
me të dhëna të pavërteta aplikacionet e dedikuara për pjesëmarrësit
aktiv në UÇK, se kinse kanë qenë të angazhuar në aktivitete ushtarake
të logjistikës, ku këto aplikacione i kanë dorëzuar në Shoqatën e
Veteranëve të Luftës në Gjilan, me ç’rast të pandehurve iu është
njohur statusi i veteranëve të luftës dhe e drejta në pension mujor
prej 170 Euro.
Të pandehurit F.A., R.R. dhe A.A., veç e veç kanë dëmtuar buxhetin
e Republikës së Kosovës, në shumë prej 8,840€ , i pandehuri I.R., në
shumë prej 5,610€ , i pandehuri A.H., në shumë prej 7,140€ dhe i
pandehuri F.D., në shumë prej 5.540€.
Të gjithë të pandehurit kanë dëmtuar buxhetin e Republikës së
Kosovës, në shumë prej 44.810 Euro.
Prokuroria Themelore në Gjilan, me rastin e ngritjes së aktakuzave
i ka propozuar Gjykatës kompetente në Gjilan, që të pandehurit të
shpallen fajtor për veprën penale dhe të njëjtit të obligohen që të
kompensojnë dëmin e shkaktuar.
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