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FJALA HYRËSE E KRYEPROKURORIT TË SHTETIT 

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit me qëllim rritjes së transparencës 
së institucionit të Prokurorit të Shtetit ka përgatitur dhe publikuar 
Buletinin informativ tremujor.

Opinioni publik do të ketë mundësi të informohet edhe përmes 
këtij Buletini për aktivitetet e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit 
dhe të gjitha 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 buletineve informative 
tremujore 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!

Aleksander Lumezi 

Kryeprokuror i Shtetit
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AKTIVITETET E PROKURORIT TË SHTETIT JANAR-MARS 2017

PSRK-JA NgRIT AKTAKUzË PËR NJË RAST TË KRIMEVE 
TË LUFTËS

Prishtinë, 6 janar 2017/Sot, një prokuror i Prokurorisë Speciale të 
Republikës së Kosovës (PSRK) ngriti aktakuzë kundër B.S. për 
veprime të cilat pretendohet se janë kryer në Fushë Kosovë, më 
ose rreth datës 26 mars 1999.

I pandehuri akuzohet për: Krime të luftës kundër popullatës 
civile, siç parashihet dhe dënohet në bazë të neneve 22 dhe 142 
të Ligjit Penal të republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë 
(LPRSFJ), aktualisht të ndëshkueshme në bazë të neneve 31 
dhe 152 të Kodit Penal të Kosovës (KPK), në shkelje të nenit 3 
të përbashkët për katër Konventat e Gjenevës të datës 12 gusht 
1949, dhe në shkelje të neneve 4 dhe 5(1) të Protokollit shtesë II 
të datës 8 qershor 1977 të Konventave të Gjenevës të vitit 1949, 
të gjitha këto rregulla të së drejtës ndërkombëtare në fuqi gjatë 
kohës së konfliktit të armatosur të brendshëm në Kosovë dhe 
gjatë gjithë kohës përkatëse.

Kjo aktakuzë është ngritur nga prokurori pas ekstradimit të 
pandehurit nga Bosnja.

PROKURORIA SPEcIALE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Prishtinë, 12 janar 2017/ Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për 
Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë, kundër të 
pandehurve: Xh.S. zyrtar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë 
dhe L.D. pronar i kompanisë “Menagment Development 
Association” (MDA), për veprën penale: Keqpërdorimi i pozitës 
apo autoritetit zyrtar në bashkëkryerje, nga neni 422 lidhur me 
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neni 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, të pandehurit me qëllim të përfitimit të 
kundërligjshëm të dobisë pasurore për kompaninë MDA, kanë 
keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që gjatë 
procesit të tenderimit sipas projektit “Rritja e aftësisë konkurruese 
të sipërmarrjeve dhe promovimi i eksportit”, financuar nga Zyra 
e Bashkimit Evropian në Prishtinë, në vlerë prej dy milion euro, 
gjatë vitit 2013  kanë shkëmbyer informacione dhe dokumente 
lidhur me tenderin në fjalë, duke i përshtatur kushtet dhe kriteret  
e tenderit  interesave të kompanisë së të pandehurit L.D.

Me të njëjtën aktakuzë, i pandehuri Xh.S. është akuzuar edhe 
për veprën penale: Keqpërdorimi i informatës zyrtare, nga 
neni 423 par. 2 lidhur me par. 1 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës.  Sipas aktakuzës, i pandehuri Xh.S.  ka keqpërdorur 
informatën zyrtare, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 
të dobisë pasurore për kompaninë MDA, në atë mënyrë që në 
tenderin e përmendur, si anëtarë i komisionit për vlerësimin e 
ofertave edhe pse kishte nënshkruar deklaratën e paanshmërisë 
dhe konfidencialitetit, sipas së cilës është obliguar që ta ruaj 
rreptësishtë fshehtësinë në lidhje me çdo informatë të marrë si 
rezultat i përfshirjes së tij në procesin e prokurimit, i njëjti në 
kundërshtim me atë deklaratë ka dërguar tek L.D. drejtor i 
kompanisë ofertuese MDA, informacione në lidhje me vlerësimin 
e ofertave, duke e njoftuar për përparësitë e kësaj kompanie 
krahas kompanive tjera konkurruese në këtë tender.

Ngritja e kësaj aktakuze është rezultat i hetimit të përbashkët të 
një prokurore vendëse të Prokurorisë Speciale të Republikës së 
Kosovës dhe Zyrës Evropiane Kundër Mashtrimit ( OLAF).
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KOMUNIKATË PËR MEdIA NgA PROKURORI I SHTETIT

Prishtinë, 13 janar 2017/Prokuroria e Shtetit gjatë ditës së djeshme 
ka kuptuar për informacione të publikuara në platformën 
KALLXO.com për dyshime për ryshfet se familjarë të përgjegjëses 
së gjykatës në Deçan janë përfshirë në një kërkesë për ryshfet 
me qëllim të përshpejtimit të një lënde në gjykatë, një rast ky që 
tashmë ka qenë nën hetime nga ana e prokurorisë.

Si rezultat i bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacioneve 
dhe kontakteve të marra me dëshmitarët e mundshëm të këtij 
rasti, është bërë e mundur që gjatë ditës së sotme me urdhër të 
Prokurorisë Themelore të Pejës të arrestohet shtetasi F.T.

Gjatë ndërmarrjes së veprimeve hetimore të prokurorisë dhe 
policisë, e me dyshimin për keqpërdorim të pozitës zyrtare, 
fillimisht është shoqëruar e më pas edhe është ndaluar edhe 
gjyqtarja mbikëqyrëse e Gjykatës Themelore të Pejës, dega në 
Deçan, S. T. dhe prokuroria në pajtim me dispozitat ligjore të 
KPP-së do të kërkoj nga gjykata kompetente zbatimin e masave 
adekuate ndaj të dyve për sigurimin e prezencës së të dyshuarve 
në procedurë penale.

Prokuroria e Shtetit inkurajon qytetarët që në vazhdimësi të 
denoncojnë raste të korrupsionit e poashtu shpreh gatishmërinë 
dhe vullnetin, që ashtu sikurse ka ndodhur disa herë deri më 
tani, që të bashkëpunojë me media dhe organizata të cilat kanë 
informacione për aktivitete kriminale në shoqërinë tonë duke 
siguruar zbatimin e barabartë të ligjit penal për të gjithë.
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KRYEPROKURORI I SHTETIT, ALEKSANdËR LUMEzI, 
TAKOI KRYEPROKURORËT E TË gJITHA PROKURORIVE NË 
VENd, NgA TË cILËT KËRKOI RRITJE TË EFIKASITETIT TË 

PUNËS SË PROKURORIVE qË I dREJTOJNË

Prishtinë, 18 janar 2017/ Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka mbajtur sot takim pune me kryeprokurorët e 
prokurorive Themelore, Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë së 
Apelit.

Në këtë takim kryeprokurori Lumezi kërkoi nga udhëheqësit e 
prokurorive, që të kenë bashkëpunim të mirëfilltë mes vete, me 
qëllim të unifikimit të praktikave nëpër prokurori dhe ngritjes së 
efikasitetit të punës së Prokurorit të Shtetit.

Po ashtu, kryeprokurori Lumezi kërkoi nga të gjithë kryeprokurorët 
që t’i trajtojnë me prioritet lëndët e korrupsionit, duke bashkëpunuar 
ngushtë me institucionet tjera të zbatimit të ligjit.  

Ndër të tjera gjatë këtij takimi u bisedua edhe për ecurinë e 
rasteve më të ndjeshme, gjatë gjithë kohës sa lënda është në 
procedurë. Lidhur me këtë çështje kryeprokurori Lumezi kërkoi 
nga kryeprokurorët që të jenë sa më efikas në punën e tyre, që t’i 
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mbikëqyrin prokurorët e prokurorive që i drejtojnë në trajtimin 
sa më efikas të rasteve dhe në afat sa më të shkurtër kohor hetimet 
të mbyllen, të pezullohen, të pushohen apo të ngritën aktakuza.

Gjatë këtij takimi u vendos që me qëllim të unifikimit të praktikave 
dhe legjislacionit në fuqi të nxirret udhëzim i detyrueshëm për 
të gjithë prokurorët, të cilët në rast të tërheqjes nga aktakuzat, 
hedhjet, pushimet e hetimeve apo kërkesave për ndërprerjen 
e paraburgimeve ta njoftojnë kryeprokurorin e prokurorisë 
përkatëse. 

Kryeprokurori Lumezi kërkoi që të gjithë prokurorët t’i 
identifikojnë lëndët afër parashkrimit dhe të veprohet me 
urgjencë në ato raste për shkak të eliminimit të mundësisë së 
parashkrimit. 

Poashtu gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi kërkoi nga të 
gjithë kryeprokurorët e prokurorive të vendit, që çdo muaj t’i 
raportojnë për punën e tyre dhe në ato raporte të përfshihet numri 
i lëndëve në punë, numri i lëndëve të pranuara, të kryera dhe të 
mbetura dhe poashtu statistikat për punën e secilit prokuror. 

Kryeprokurori Lumezi poashtu kërkoi që në takimin e radhës 
secili kryeprokuror të prezantoi planin e punës, në të cilin të 
përfshihen sfidat dhe objektivat për secilën prokurori. 

Ndër të tjera gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi sërish 
kërkoi nga të gjithë kryeprokurorët e prokurorive Themelore dhe 
Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, që të rishikojnë 
lëndët e vrasjeve të personave publik dhe të ndërmarrin veprime 
të nevojshme për zbardhjen e këtyre rasteve, edhe pse shumica 
nga këto raste janë trajtuar në kohën e kryerjes së veprave penale 
dhe nuk është arritur të zbulohet identiteti i kryesve të këtyre 
veprave penale.  

Pikë tjetër e diskutimit në këtë takim ishte edhe ndarja e lëndëve 
nëpër prokurori. Kryeprokurori Lumezi kërkoi nga të gjithë 
kryeprokurorët kujdes të veçantë gjatë ndarjes së lëndëve tek 
prokurorët, duke e zbatuar dhe duke u mbështetur në rregulloren 
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për ndarjen e lëndëve, e cila rregullore ka për qëllim rregullimin 
e sistemit të ndarjes së lëndëve në institucionin e Prokurorit të 
Shtetit.  

Në fund të këtij takimi u diskutua edhe për identifikimin e 
prokurorëve, të cilët në bazë të punës së treguar, performancës 
dhe guximit do të kenë vullnet të punojnë prokurorë në 
Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, pasi që siç u 
shpreh kryeprokurori Lumezi PSRK-ja duhet të forcohet edhe 
më tutje me prokurorë të tjerë, në mënyrë që të ketë efikasitet më 
të madh të punës së kësaj prokurorie ku trajtohen lëndët më të 
ndjeshme nga gjitha prokuroritë tjera.

ME URdHËR TË PROKURORISË ARRESTOHEN KATËR 
PERSONA, TRE PREJ TYRE zYRTARË TË MINISTRISË SË 

BUJqËSISË

Prishtinë, 20 janar 2017/ Pas hetimeve disa mujore me urdhër të 
Prokurorisë Themelore të Gjilanit, Policia e Kosovës ka arrestuar 
katër persona, tre prej tyre, persona zyrtarë të Ministrisë së 
Bujqësisë, me inicialet, B.N., K.M. dhe N.V., për shkak të dyshimit 
të arsyeshëm se kanë kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës 
apo autoritetit zyrtar nga neni 422 të KPRK-së.

Po ashtu, Policia e Kosovës ka arrestuar edhe personin me 
inicialet, Xh. S., pronar i Kompanisë “Calabrija” në Gjilan, 
për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale 
mashtrimi me subvencione nga neni 336. Ndërkaq, shuma e 
keqpërdorimit është mbi dyqind mijë (200.000) euro. Vlen të 
ceket se katër të pandehurit gjenden ne masën e arrestit shtëpiak.

AKTAKUzË KUNdËR TË PANdEHURIT M.B., PËR 
MARRJE TË RYSHFETIT

Prishtinë, 23 janar 2017/Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në 
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Prishtinë, kundër të pandehurit M.B., për shkak se ka kryer 
veprën penale marrja e ryshfetit nga neni 428 paragrafi 1 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, më datë 22 shtator 2016, në Kafiterinë “Sach” e 
cila gjendet në Bulevardin “Bill Klinton” në Prishtinë, i pandehuri 
M.B., në cilësi të personit zyrtar në pozitën e Kryeinspektorit të 
Regjionit të Prishtinës pranë Inspektoratit të Punës në Ministrinë 
e Punës dhe Mirëqenies Sociale nga dëshmitari L.Z., kontabilist 
në Kompaninë “All Zone”, ka kërkuar përfitim material për vete, 
shumën prej dhjetëmijë 10.000 €, në mënyrë që kompania mos të 
ndëshkohet për shkak të (4) punëtorëve të huaj të cilëve iu kishte 
skaduar afati i kontratave të punës.

Po ashtu, i pandehuri i kishe thënë se duhet të ndëshkohet me 
gjobë prej nëntëdhjetëmijë 90.00 euro për secilin prej tyre, edhe pse 
këtë shkelje të ligjit i pandehuri si kryeinspektor në inspekcionin 
prej tre (3) anëtarësh nuk e ka konstatuar gjatë inspektimit, 
të kryer atë në të njëjtën ditë në kompaninë e lartcekur.  Në 
aktakuzë, thuhet se dëshmitari rastin e ka paraqitur në polici, 
dhe të nesërmen,  me datë  23 shtator 2016, me zbatimin e masave 
të fshehta i pandehuri është zënë në flagrancë, pasi që nga 
dëshmitari L. Z., në kafiterinë e njëjtë rreth orës 16:00, i ka marrë 
të hollat në shumën e kërkuar, por të shënuara paraprakisht nga 
ana e Policisë. Me këto veprime i pandehuri M.B ka kryer veprën 
penale marrja e ryshfetit nga neni 428 paragrafi 1 të Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës.
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ËSHTË MBAJTUR KONFERENcA VJETORE E 
PROKURORËVE TË KOSOVËS

Prishtinë, 28 janar 2017/ Është mbajtur sot Konferenca e 
tretë vjetore e prokurorëve të Shtetit, e organizuar nga Zyra 
e Kryeprokurorit të Shtetit, në mbështetje të Ambasadës 
Amerikane në Prishtinë me moton “Të pavarur, profesional dhe 
llogaridhënës në kërkim të drejtësisë”.

Në këtë konferencën përveç të gjithë prokurorëve të shtetit, 
morën pjesë edhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës 
Blerim Isufaj, Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, 
ministrja e Drejtësisë Dhurata Hoxha, , kryesuesi i Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, përfaqësues të BE-së në 
Kosovë, përfaqësues të EULEX-it, përfaqësues të Ambasadës 
Amerikane në Prishtine dhe mysafirë të tjerë.

Me këtë rast Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, 
duke përshëndetur të gjithë pjesëmarrësit dhe prokurorët për 
kontributin e dhënë, e cilësoi konferencën si të rëndësishme 
për organin e akuzës, ku të gjithë prokurorët së bashku janë 
mbledhur për t’i diskutuar të arriturat, sfidat por edhe dështimet 
e sistemit prokurorial për vitin që po e lëmë pas. 
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“Periudha që është para nesh do të jetë gjithnjë e më e vështirë, 
sfidat që i kemi përballë janë reale, serioze dhe janë të shumta, 
ato nuk do të kapërcehen me lehtësi dhe në një kohë të shkurtër, 
por besoj se do t’ia dalim sepse ne kemi vendosur që të forcojmë 
vetëdijen e çdo prokurori për rëndësinë e rolit të tij në përmbushjen 
e përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore. Ajo që kërkohet nga ne 
është një epokë e re e përgjegjësisë sepse kemi shumë detyra 
para nesh, shtetit dhe partnerëve ndërkombëtar. Prandaj nga të 
gjithë ju prokurorët e shtetit pres angazhim maksimal në luftën 
kundër krimit të organizuar, terrorizmit dhe korrupsionit, jemi 
të vetëdijshëm që sfidat që i ka Kosova në luftën kundër këtyre 
dukurive janë sfida që do të na shoqërojnë gjatë gjithë procesit 
për anëtarësimin tonë në strukturat e BE.  Roli i Prokurorisë, në 
përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave dhe në drejtim 
të rritjes së efikasitetit të kësaj lufte është vendimtarë.  

Ndërsa, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim 
Isufaj, ka thënë se që nga zgjedhja e tij në krye të këtij institucioni 
menjëherë ka filluar ta ndjej peshën e drejtimit të Këshillit 
së bashku me të gjitha strukturat e tij. Isufaj, u shpreh se nga 
ajo kohë e deri më tani kemi kaluar nëpër sfida të shumta. Po 
ashtu, Isufaj potencoi se ndihet krenar me punën e kolegëve 
të tij anëtarë të Këshillit, ndihet krenar me punën e prokurorë, 
me shërbimin e stafit të sistemit prokurorial dhe njëkohësisht 
është i motivuar nga ndihma e të gjithë partnerëve të sistemit 
prokurorial. “Mandati i Këshillit fokusohet në mundësimin dhe 
sigurimin e kushteve sa më të mira në mënyrë që ju si prokurorë 
të hetoni dhe ndjekni kryerësit e veprave penale dhe me efikasitet, 
efektivitet ta përfaqësoni shtetin kundër çdo veprimi apo dukurie 
kriminale. Ju siguroj se pritjet tuaja në zbatim të përgjegjësive 
që i keni, janë prioritet absolut i planeve dhe strategjive tona 
si Këshill Prokurorial dhe imi si kryesues i tij”, është shprehur 
Kryesuesi Isufaj.

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi në konferencën 
vjetore të prokurorëve, ka thënë se detyra e prokurorit të shtetit 
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është e shenjtë dhe se nëse prokurorët i kryejnë detyrat e tyre me 
përkushtim, atëherë me suksesin e tyre Kosova do të jetë vend 
me i fortë dhe një vend edhe më i mirë për të jetuar. Po ashtu, 
Presidenti Thaçi, ka thënë se në synimin tonë për të vërtetën 
dhe pajtimin duhet të punojmë të gjithë dhe se përkushtimi i tij 
si i pari i vendit është të fitojë drejtësia, e vërteta, dhe pajtimi 
ndëretnik në Republikën e Kosovës. Thaçi tha se vetëm përmes 
ballafaqimit me sfidat më të rënda e më të ndjeshme ata mund ta 
ndihmojnë shtetin dhe do të jenë patriotët më të mëdhenj të këtij 
vendin. 

Edhe ministrja e Drejtësisë Dhurata Hoxha, ofroi përkrahje të plotë 
dhe theksoi se sistemi i drejtësisë duhet të jetë sa m? funksional, 
me qëllim të forcimit të shtetit, aderimit në mekanizmat rajonal 
dhe ndërkombëtar, i plotësimit të standardeve dhe integrimit në 
BE si dhe është çelësi i zhvillimit ekonomik.  “Edhe pse Ministria 
e Drejtësisë ka kompetenca mjaft të kufizuara në drejtim të 
prokurorisë e gjyqësorit, është kënaqësi e jona që të mund t’ju 
dalim në ndihmë me vendosjen e politikave më të mira për të  
funksionuar sistemi i drejtësisë në vendin tonë. Çelës i suksesit të 
punës së Prokurorit është rritja e transparencës dhe llogaridhënies 
dhe se në këtë drejtim janë duke u rishikuar një sërë ligjesh, si ai 
i Kodit Penal, Procedurës penale, Ligji për gjykatat dhe një sërë 
ligjesh tjera që përmirësojnë efikasitetin e gjykatave”, ka thënë 
Ministrja Hoxha. 

Zëvendës ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Kosovës, në 
Kosovë, Collen Hyland, në konferencën vjetore të prokurorëve 
ka thënë se korrupsioni luftohet edhe duke sekuestruar pasurinë 
e paligjshme të kriminelëve dhe ka inkurajuar të bëjnë kërkesa të 
tilla, madje duke kërkuar që kjo të bëhet në nivele të larta dhe të 
mos ketë ndjekje bazuar në prejardhjen etnike. Ajo tha se njëra 
nga sfidat ka qenë kur deputetët filluan të hedhin gaz lotsjellës 
në ambientet e Kuvendit, duke shtuar se Prokuroria e Shtetit e 
tejkaloi këtë sfidë në mënyrën më të mirë të mundshme.

Në Konferencën e Prokurorëve ka folur edhe zëvendësshefi 
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i EULEX-it, Bend Thran, i cili ka thënë se ndërtimi i besimit të 
publikut në gjyqësor është shumë i rëndësishëm që sistemi t’i 
trajtojë në mënyrë të drejtë, duke theksuar se sistemi i drejtësisë 
duhet të udhëhiqet nga sistemet dhe standardet etike që njerëzit 
të dinë se sistemi i drejtësisë është llogaridhënës dhe sistemi 
është në shërbim të tyre.  

Gjatë kësaj konference Kryeprokurori Lumezi, ka ndarë 
mirënjohje për kontributet e veçanta të dhëna në rritjen e 
efikasitetit të sistemit të drejtësisë për kryeprokurorët që kanë 
kontribuar për sistemin prokurorial gjatë vitit 2016, si dhe për 
prokurorët:

Lulëzim Sulejmani, Besa Krajku, Drita Hajdari, Merita Bina-
Rugova, Haxhi Dërguti, Reshat Millaku, Imer Beka, Shyqri Syla, 
Jetish Maloku, Sylë Hoxha, Shpresa Bakija, Agron Galani, Agron 
Qalaj, si dhe për zyrtarët e Teknologjisë Informative, Nexhat 
Haziri dhe Ilir Hetemi.

Gjatë konferencës u paraqitën edhe Objektivat e Prokurorit të 
Shtetit për vitin 2017, bursat për Studimet në Programin Master 
të Universitetit Wake Forest në SHBA, sfidat kryesore dhe 
sfidat për menaxhimin e prokurorisë si dhe hapat konkret për 
adresimin e tyre.
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FJALIMI I KRYEPROKURORIT TË SHTETIT, 
ALEKSANdËR LUMEzI, MBAJTUR NË KONFERENcËN 

VJETORE TË PROKURORËVE.

Prishtinë, 28 janar 2017/Është kënaqësi dhe privilegj i veçantë të 
përshëndes të gjithë pjesëmarrësit në Konferencën e tretë Vjetore 
të Prokurorëve.

I nderuari President Thaçi,

Të nderuar drejtues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, 

Shkëlqesi ambasadorë,

Të nderuar prokurorë, të ftuar dhe përfaqësues të mediave,

Sot jemi këtu në një ceremoni të rëndësishme që ka institucioni 
i organit të akuzës ku të gjithë së bashku jemi mbledhur për 
t’i diskutuar të arriturat, sfidat por edhe dështimet e sistemit 
prokurorial në vitin që po e lëmë pas. 

Fakti që sot këtë konferencë të prokurorëve të shtetit është 
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duke e mbështetur dhe ndihmuar financiarisht Departamenti i 
Drejtësisë i SHBA, na jep të drejtë për të besuar se bashkëpunimi 
ynë në të ardhmen do të japë rezultate konkrete në forcimin e 
shtetit ligjor. 

Para një viti, për herë të parë në cilësinë e Kryeprokurorit të 
Shtetit ju jam drejtuar nga i njëjti vend. Ishte ajo një mundësi 
që të njihemi më mirë dhe t’i caktojmë objektivat për periudhën 
e ardhshme. Dymbëdhjetë muaj është periudhë e shkurtër por 
njëkohësisht edhe e mjaftueshme, brenda të cilës mund të bëhen 
lëvizje të caktuara por edhe për të rishikuar rezultatet e punës që 
është bërë, në mënyrë që të marim përgjigjen në pyetjen se: A i 
kemi realizuar synimet? 

Pavarësisht punës së madhe që keni bërë gjatë vitit të kaluar, kjo 
nuk do të thotë se është bërë mjaftueshëm, ngase para sistemit 
prokurorial vazhdojnë të mbesin shumë sfida dhe vështirësi të 
cilat duhet së bashku t’i zgjidhim. 

Të shprehem figurativisht në periudhën që kemi lënë pas kemi 
treguar se ena në peshoren e perëndeshës Justicia, peshon vërtetë 
shumë. 

Periudha që është para nesh do të jetë gjithnjë e më e vështirë, 
sfidat që i kemi përballë janë reale, serioze dhe janë të shumta, 
ato nuk do të kapërcehen me lehtësi dhe në një kohë të shkurtër, 
por besoj se do të ja dalim sepse ne kemi vendosur që të 
forcojmë vetëdijen e çdo prokurori për rëndësinë e rolit të tij 
në përmbushjen e përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore. Ajo që 
kërkohet nga ne është një epokë e re e përgjegjësisë sepse kemi 
shumë detyra para nesh, shtetit dhe partnerëve ndërkombëtar. 

Prandaj nga të gjithë ju prokurorët e shtetit pres angazhim 
maksimal në luftën kundër krimit të organizuar, terrorizmit dhe 
korrupsionit, jemi të vetëdijshëm që sfidat që i ka Kosova në 
luftën kundër këtyre dukurive janë sfida që do të na shoqërojnë 
gjatë gjithë procesit për anëtarësimin tonë në strukturat e BE.  
Roli i Prokurorisë, në përmbushjen e kritereve pԥr liberalizimin 
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e vizave dhe në drejtim të rritjes së efikasitetit të kësaj lufte është 
vendimtar.  

Jam i vetëdijshëm se barra kryesore në këtë drejtim i bie PSRK, 
mirëpo unë shpresoj në këtë prokurori dhe kjo shpresë është duke 
u mbështetur me ngritjen e numrit të mjaftueshëm të akuzave 
për korrupsion, krim të organizuar dhe terrorizëm, por nga ju 
pres edhe më shumë pasi që vetëm me rezultate të mira mund ta 
ktheni besimin e qytetarëve dhe t’i siguroni ata se ne dëshirojmë 
të krijojmë një shtet ku krimi ndëshkohet.

Jemi dëshmitarë se viti 2016 ishte viti me rezultatet më të mira të 
PRSK që nga formimi i saj. Kjo prokurori ka rritur bashkëpunimin 
ndërinstitucional për hetimin e rasteve më të rënda dhe gjithsej 
nga kjo prokurori gjatë vitit që lamë pas janë zgjidhur 161 raste. 
Nën mbikëqyrjen e Kryeprokurorit të PRSK, gjatë këtij viti është 
funksionalizuar edhe data-baza për rastet e shënjestruara dhe 
nga 33 raste të shënjestruara janë ngritur 25 aktakuza që ne i 
konsiderojmë të nivelit të lartë, ndërsa 8 raste tjera presim që t’i 
përfundojmë brenda gjashtë muajve të ardhshëm.

Roli i PSRK është shumë i rëndësishëm prandaj i bëj thirrje 
Ministrisë së Drejtësisë dhe partnerëve ndërkombëtar të na 
përkrahin në ndryshimin e kritereve ligjore për emërimin 
e prokurorëve special me qëllim që të rrisim numrin në 
këtë prokurori e me këtë edhe efikasitetin në luftën kundër 
korrupsionit të lartë dhe krimit të organizuar. 

Gjatë vitit që lamë pas është folur për mungesë të veprimeve 
proaktive të prokurorëve në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë, 
mos procedimit të krimeve të luftës, mungesës së transparencës 
dhe llogaridhënjes së pamjaftueshme të prokurorëve. Mund të 
konstatoj se vitin e kaluar në këtë drejtim janë arritur lëvizje të 
dukshme, nevoitet të bëhen lëvizje edhe më të mëdha. 

Në të ardhmen ju nuk duhet të pritni që nga Zyra e Kryeprokurorit 
të Shtetit t’iu ipen udhëzime për hetime të cilat janë objekt i 
interesimit të mediave dhe shoqërisë, këtë mund ta bëni edhe 
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vetë duke iu dhënë prioritet rasteve më të rënda. Ju duhet ta dini 
se prokurorët udhëheqin me hetime dhe besoj se gjatë periudhës 
vijuese do të dëshmoni se jeni të gatshëm t’i përgjigjeni kësaj 
detyre. 

Sa i përket krimeve të luftës nuk mjafton fakti që jemi të 
vetëdijshëm që në periudhën e mëparshme prokurorët vendorë 
nuk kanë pasur kompetencë ekzekutive në trajtimin e këtyre 
rasteve. Sot trajtimi i rasteve të krimeve të luftës është në 
kompetencë të prokurorëve vendor. Jemi të vetëdijshëm se do 
të jetë mjaft vështirë por nga ju në këtë drejtim pres rezultate 
konkrete.  

Qasje serioze duhet të keni edhe në trajtimin dhe zbardhjen e 
rasteve të cilat janë evidentuar në letrat e Presidentit të Shtetit, në 
mënyrë që të identifikohen ngjarjet dhe të ndermirën veprime për 
të siguruar identitetin e autorëve të këtyre krimeve dhe të njëjtit 
t’i veni para drejtësisë. Gjatë vitit të kaluar është funksionalizuar 
Departamenti për krimet e luftës, prokurorët ndërkombëtar dhe 
vendor që veprojnë në zgjidhjen e këtyre rasteve, kanë ndërmarrë 
62 vendime për fillimin e hetimeve dhe kundër 57 personave 
është kërkuar urdhërarresti ndërkombëtar.  

Kur bëhet fjalë për transparencën jemi dëshmitarë se kemi 
arritur rezultate të dukshme në baza ditore, nëpërmjet ueb-faqes 
së Prokurorit të Shtetit kemi njoftuar opinionin për veprimtarinë 
tonë si dhe për aktakuzat të cilat kanë qenë në vëmendjen e 
publikut.

Për të pasur rezultate më të mira në këtë fushë, nevojitet që të 
rritet buxheti për Prokurorinë e Shtetit në mënyrë që të kemi 
zëdhënës në të gjitha prokuroritë themelore dhe në Prokurorinë 
Speciale të Kosovës. 

Marrëdhënia profesionale me media por edhe me gjithë opinionin 
nuk është vetëm obligim por edhe nevojë e institucioneve 
shtetërore. Sado që këtë e përjetoni si   një obligim shtesë duhet 
të kuptoni se bëhet fjalë për një nevojë të kësaj kohe. 
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Ne e kuptojmë shumë mirë rolin e mediave, avokatëve mbrojtës 
dhe shoqërisë civile, ata mund të jenë korrigjuesit dhe matësit 
më të mirë të punës tonë, mirëpo në disa raste për t’i mbrojtur 
interesat e veta janë të gatshëm të bëhen mjet domethënës në 
duart e atyre që dëshirojnë ta shohin të dështuar sistemin 
prokurorial dhe gjyqësor dhe të rrënojnë edhe ato rezultate të 
mira që kemi arritur t’i bëjmë me shumë përkushtim, mund dhe 
sakrificë.

Dua të theksoj se gjatë këtij viti nga të gjithë ju pres më shumë 
llogaridhënie, paraqitje më të mirë profesionale veçanërisht në 
sigurimin dhe vlerësimin e provave, duke verifikuar në hollësi 
të dhënat në kallëzimet penale dhe më pas përpilimi i akuzave 
të jetë i mbështetur në prova të cilat do të lehtësojnë punën e 
gjykatave.

Gjatë kryerjes së hetimeve, ju duhet të demonstroni karakter të 
fortë, guxim, integritet dhe në asnjë rast nuk duhet t’i pushoni 
hetimet apo t’i ngritni aktet akuzuese, pa i vërtetuar saktësisht 
dhe tërësisht faktet të cilat janë të rëndësishme për marrjen 
e një vendimi të ligjshëm. E kundërta e kësaj krijon arsye për 
llogaridhënie dhe dëmton kredibilitetin e sistemit prokurorial.

Vendimet duhet t’i merrni brenda afateve ligjore dhe parametrave 
të arsyeshme kohore. Marrja e vendimeve me vonesë kur njerëzit 
të kenë ikur nga kjo botë, kur lëndët të jenë vjetërsuar apo kur 
sanksionet penale nuk do të kenë pasoja juridike, mund të 
krijojnë brengosje, pasiguri dhe me të drejtë percepcion për një 
sistem të korruptuar dhe të pabesueshëm. 

Nga kryeprokurorët e prokurorive themelore dhe nga 
Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale, pres që edhe gjatë këtij 
viti maksimalisht të bashkëpunoni me faktorët që mund 
të kontribuojnë në përmirësimin e punës, veçanërisht me 
institucionet e zbatimit të ligjit dhe partnerët ndërkombëtar. 
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Në këtë drejtim, ju duhet të jeni të hapur për bashkëpunim dhe 
sugjerime, por duhet të dini ta bëni dallimin në mes të mendimit 
të ekspertit dhe eksperimentit, në mes të nevojave politike dhe 
kërkesave të drejtësisë, në mes të sugjerimeve qëllimmira dhe 
ndikimeve të pazbatueshme. 

Ju duhet të vazhdoni të bëni detyrën tuaj, në bazë të Kushtetutës, 
ligjit dhe marrëveshjeve të konfirmuara ndërkombëtare dhe 
nuk duhet të lejoni askënd të jetë viktimë e paragjykimeve por 
drejtësinë nuk duhet ta braktisni për hirë të askujt.

Në këtë proces do të jemi të hapur për sugjerime të Eulex-it, 
faktorit vendor dhe ndërkombëtar, që janë duke kontribuar në 
ndërtimin e sistemit prokurorial dhe në fuqizimin e përgjithshëm 
të sundimit të ligjit. Shfrytëzoj rastin të falënderoj prokurorët e 
Eulex-it dhe faktorin tjetër ndërkombëtar për bashkëpunimin e 
shkëlqyeshëm në forcimin e sundimit të ligjit.

Se jemi partnerë kredibil me faktorin ndërkombëtar e vërteton 
edhe fakti se gjatë vitit 2016, Prokuroria e  Shtetit e Republikës 
së Kosovës është pranuar dhe anëtarësuar në Asociacionin 
Internacional të Prokurorëve, gjë që do të mundësojë prokurorëve 
të vendit tonë të shkëmbejnë informacionet, përvojat dhe 
praktikat më të mira në nivel ndërkombëtar. 

Me qëllim të luftës efikase kundër korrupsionit, gjatë vitit të 
kaluar në kuadër të Prokurorisë Themelore në Prishtinë ka 
filluar punën edhe Njësiti për luftën kundër korrupsionit dhe 
krimeve ekonomike si dhe ka filluar zbatimi i planit të veprimit 
për ngritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial për periudhën 
2016-2018. Si Kryeprokuror i Shtetit mund të konstatoj se në këtë 
drejtim kemi arritur përparim të dukshëm, ashtu që vetëm gjatë 
këtij viti kemi zgjidhur 464 raste të korrupsionit me 1166 persona 
që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e detyrës zyrtare. 

Lufta kundër dukurive negative është një detyrë që kërkon 
patjetër bashkërendim të veprimeve me institucionet tjera, duke 
i falënderuar bashkëpunimit të mirë me Policinë e Kosovës, AKP 
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dhe kryeprokurorët e prokurorive themelore për herë të parë 
pas 16 viteve kemi arritur që nëpërmjet të procedurave penale t’i 
largojmë uzurpatorët nga pronat e uzurpuara dhe t’ju tregojmë 
konkretisht qytetarëve të këtij vendi se të gjithë ata që shkelin 
ligjin do të ballafaqohen me drejtësinë.

Në Nëntor të vitit 2016 kemi funksionalizuar Zyrën për përgjimin 
e telekomunikimeve, në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të 
Shtetit dhe për një kohë të shkurtë në këtë drejtim kemi filluar të 
arrijmë rezultate konkrete në sigurimin e provave në rastet më 
të rënda. 

Në këtë segment nga të gjithë ju pres që t’i aplikoni drejtë 
dispozitat ligjore për zbatimin e masave të fshehta dhe t’i 
respektoni të drejtat kushtetuese dhe ligjore të personave ndaj të 
cilëve zbatohen masat e përgjimit.

Qelës i suksesit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të 
nivelit të lartë është marrja dhe sekuestrimi i pasurisë së fituar 
me vepër penale, në këtë drejtim prokurorët e shtetit së bashku 
me prokurorët e Eulex-it gjatë vitit 2016, kanë sekuestruar rreth 
60 milion euro, ndërsa kemi konfiskuar 1.4 milion euro. Me këtë 
jo vetëm që kemi ndëshkuar krimin por në disa raste edhe e kemi 
bërë të pafrytshëm duke ua marrë fuqinë ekonomike dhe duke i 
dobësuar grupet kriminale.   

Prokuroria e Shtetit edhe gjatë këtij viti ka treguar që është një 
partner kredibil kur është fjala për bashkëpunimin regjional dhe 
ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit. 

Me bashkëpunim të mirë me Policinë e Kosovës, AKI dhe 
ndihmën e partnerëve ndërkombëtar kemi ndërmarrë veprime 
për identifikimin e  grupeve kriminale dhe për parandalimin e 
akteve terroriste, vetëm gjatë këtij viti kemi ngritur 27 aktakuza, 
me 51 persona, për vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin. 
Rezultate e mira në luftimin e terrorizmit, i cili nuk është vetëm 
në kornizat e një trajtimi nacional por është transnacional kanë 
ndikuar që Kosova të jetë lider në rajon në këtë drejtim.
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Duhet ta kuptoni se për kryerjen e veprave terroriste dhe veprës 
penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së 
Kosovës është e mjaftueshme vetëm ndërmarrja e veprimeve 
përgatitore, marrëveshja për kryerjen e veprave terroriste ose 
krijimi i kushteve për kryerjen e këtyre veprave penale dhe nuk 
është e nevojshme që vepra terroriste të jetë kryer. 

Të nderuar pjesëmarrës, 

Gjatë këtij viti është diskutuar edhe për korrupsionin brenda 
institucioneve të drejtësisë, jemi dëshmitarë se në këtë drejtim 
kemi ndërmarrë veprime të duhura dhe tanimë kemi aktakuza 
ndaj bartësve të funksioneve gjyqësore dhe prokuroriale. 

Është e domosdoshme që brenda kompetencave ligjore 
kryeprokurorët e prokurorive themelore t’i analizojnë të gjitha 
ato raste që përmenden në media, që bëhen shqetësuese për 
publikun, sidomos duhet t’i analizoni ato informacione që kanë 
të bëjnë me tentativë për të dhënë drejtësi nëpërmjet rrugëve 
tjera jashtë seancave gjyqësore. 

Duhet të bëheni të ndërgjegjshëm se nuk mund të ketë më 
prokurori joefikase, joprofesionale, të influencuar sepse 
simptomat e këtyre proceseve bëhen shumë të dukshme dhe 
shqetësuese për qytetarët e vendit tonë.

Gjatë vitit të kaluar ka pasur raste mjaft të rëndësishme që 
kanë futur në debat edhe subjektet politike me institucionin e 
Prokurorit të Shtetit. Në të gjitha këto situata mendoj se është e 
rëndësishme që të jemi objektiv dhe mos të lejojmë askënd të jetë 
viktimë e paragjykimeve dhe drejtësinë të mos e braktisim për 
hirë të askujt.

Udhërrëfyes i punës së Prokurorit të Shtetit duhet të jenë 
dispozitat ligjore dhe normat kushtetuese e jo servilizmi ndaj 
cilësdo adresë. Ju jeni të pavarur në punën tuaj dhe këtë duhet ta 
tregoni edhe konkretisht nëpërmjet të përgjegjësisë që keni për 
zbatimin e drejtë të ligjit. 
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Zgjedhja e kryeprokurorëve në prokuroritë themelore nuk ka 
hasur në mbështetjen e të gjithëve brenda sistemit prokurorial. 
Këtë as që e kam pritur sepse jemi shoqëri e cila vështirë mësohet 
me ndryshime. Gjej rastin t’i falënderoj të gjithë ata kryeprokurorë 
që gjatë një viti e gjysmë  kanë punuar në ekipin tim dhe kanë 
dhënë kontributin të madh brenda sistemit prokurorial,  i ftoj që 
të vazhdojmë të punojmë si një ekip i përbashkët. 

Ndërsa kryeprokurorët e posa emëruar i inkurajoj që të fillojnë 
punën me përkushtim, me seriozitet dhe të mos vlerësojnë vetëm 
momentet kur emërohen në një pozicion të caktuar.

Kërkoj nga ju që t’i përkushtoheni çështjeve të rëndësishme në 
punën tuaj, çështjeve parimore dhe të ju largoheni sa më shumë 
çështjet sekondare, që kanë të bëjnë me interesa të vogla që i hasim 
edhe brenda sistemit tonë. Nëse dikush nga ju e kupton ndryshe 
funksionin e vet dhe nuk është i gatshëm për të ndryshuar këtë 
vetëdije, ndoshta është më mirë që vetë të ndryshojë profesionin. 

Në fund, besoj se qëllimi i të gjithë neve duhet të jetë funksionimi 
i sistemit sipas standardeve më të larta dhe secili nga ne në 
mënyrë individuale të japë kontributin e plotë që ky qëllim të 
realizohet. Duke shpresuar se të gjithë prokurorët që kanë arritur 
në instancat më të larta të sistemit prokurorial por edhe brezat e 
rinj të cilët janë duke demonstruar profesionalizëm dhe karakter 
të fortë, në periudhat e ardhshme do të dëshmojnë se i ndajmë 
vlerat e njëjta që si rezultat do të kemi rritjen e besimit të publikut 
në sistemin prokurorial.

Ju falënderoj për vëmendje dhe ju uroj të punë të mbarë në këtë 
konferencë!
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UNdP NË MBËSHTETJE TË PROKURORIT TË SHTETIT

Prishtinë, 2 shkurt 2017/ Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër 
Lumezi, ka pritur sot në takim pune një delegacion të UNDP 
në Kosovë, të përbërë nga Alessandra Roccasalvo - zevendës 
Përfaqësuese e Përhershme, Virgjina Dumnica -  menaxhere e 
portfolios së sundimit të ligjit, Shqipe Neziri Vela – menaxhere 
e projektit kundër korrupsion, dhe Mato Meyer – këshilltar në 
projektin kundër korrupsion.

Gjatë këtij takimi, Kryeprokurori Lumezi dhe përfaqësuesit e 
UNDP-së, kanë biseduar lidhur me mbështetjen e UNDP-së 
në luftën kundër korrupsionit, përkatësisht mbështetjen për 
Prokurorin e Shtetit në luftën e tij kundër veprave të korrupsionit 
të nivelit të lartë.

Në këtë takim bashkëbiseduesit u pajtuan që të bashkëpunojnë 
në zhvillimin e kapaciteteve të prokurorëve për specializim në 
lëndët kunër korrupsion, për hetimin e krimeve financiare dhe 
zhvillimin e aftësive të prokurorëve nga fusha e kontabilitetit për 
hetimin e krimeve financiare.

Po ashtu, gjatë këtij takimi u bisedua për zhvillimin e bazës së 
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të dhënave për Prokurorin e Shtetit, si dhe lidhur me raportimin 
e Mekanizmit Përcjellës për Harmonizimin e Statistikave për 
Veprat Penale Karakteristike.

Gjithashtu, rëndësi të veçantë i është kushtuar edhe mbështetjes 
së UNDP-së në hartimin e strategjisë së komunikimit me 
publikun.

Kryeprokurori Lumezi, tha se bashkëpunimi i deritanishëm ka 
qenë shumë i mirë dhe ka konfirmuar se institucioni i Prokurorit 
të Shtetit mirëpret vazhdimin e bashkëpunimit me UNDP-në në 
Kosovë në luftën kundër korrupsionit.

PROKURORIA SPEcIALE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
KA NgRITUR AKTAKUzË KUNdËR 10 PERSONAVE PËR 

VEPRA PENALE qË NdËRLIdHEN ME KORRUPSION

Prishtinë, 13 shkurt 2017/ Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime 
të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë, kundër dhjetë (10) 
të pandehurve për veprat penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar nga neni 422 i KPRK-së”, Dhënia e Rryshfetit 
nga neni 344 paragrafi 1 të KPK-së, Marrja e Ryshfetit nga neni 
343 paragrafi 1 të KPK-së, dhe Ushtrimi i ndikimit nga neni 345 
paragrafi 1 të KPK-së, Punimet ndërtimore të kundërligjshme 
nga neni 294 paragrafi 1 të KPK-së. 

Të akuzuarit janë: SH.B., N.Z., H.G,. M.S,. F.R., H.V., E.R., B.R., 
D.A., B.K.,.

Ne mesin e të akuzuarve është një (1) ish Kryetar Komune dhe 
tetë (8) zyrtarë tjerë të asaj Komune si dhe një (1) ndërtues. Për 
të cilët ekziston dyshimi i bazuar mirë në kod, se në cilësinë e 
personave zyrtarë kanë shfrytëzuar detyrën apo autoritetin 
zyrtarë, ku kanë tejkaluar autorizimet e tyre, gjithnjë me qëllim 
që të përfitojnë çfarëdo dobie për vete apo për të tjerët dhe me 
këtë duke i shkaktuar dëm tani të dëmtuarave: komunës në fjalë 
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dhe ndërmarrjeve shoqërore nën menaxhimin e AKP-së, ne atë 
mënyrë që duke vepruar në bashkëkryerje me dashje direkte, 
në mënyrë të kundërligjshme, kanë nxjerrë vendime, me të cilat 
fillimisht kanë eksproprijuar dhe më pas kanë tjetërsuar pronat 
shoqërore dhe pronat komunale, me qëllim të eksploatimit të 
xehejes së nikelit. Te njëjtit akuzohen edhe për një varg shkeljesh 
dhe keqpërdorimesh tjera të kryera me dashje, të përshkruara si 
në aktakuzë.

Aktakuza është ngritur nga një prokuror vendor i Prokurorisë 
Speciale të Republikës së Kosovës, i cila i ka 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.

PROKURORIA SPEcIALE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
KA NgRITUR AKTAKUzË KUNdËR TRE PERSONAVE 
PËR VEPRËN PENALE KEqPËRdORIMI I POzITËS APO 

AUTORITETIT zYRTAR

Prishtinë, 14 Shkurt 2017/ Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për 
Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Gjakovë, kundër tre (3) 
të pandehurve për veprën penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 
2 nën paragrafit 2.4 dhe lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës”.

I akuzuari i parë, ish - kryetar i Komunës së bashku me ish-
Drejtorin për Buxhet dhe Financa dhe me ish-menaxherin e 
Prokurimit, po të njëjtës komunë gjatë muajit mars të vitit 2012, 
në bashkëkryerje duke kontribuar esencialisht në raport me 
njëri tjetrin, duke shfrytëzuar detyrat apo autoritetin zyrtar 
kanë tejkaluar kompetencat dhe autorizimet e tyre  më qëllim 
që të përfitojnë çfarëdo dobie për vete apo personin tjetër, që ti 
shkaktojnë  dëm Komunës dhe banorëve të saj.
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Sipas aktakuzës së PSRK-së, njëri nga tre të akuzuarit është ish-
Kryetar i Komunës, e një ish-Drejtor për Buxhet dhe Financa dhe 
ish-Menaxher i Prokurimit, ndërkaq të akuzuarit janë: P.L., Q.M. 
dhe N.Ll.

Të akuzuarit me këto veprime kanë kryer veprën penale 
“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 
paragrafi 1 lidhur më paragrafin 2  nën paragrafit 2.4 dhe lidhur 
me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës”.

Aktakuzën e ka ngritur një prokuror vendor nga Prokuroria 
Speciale e Republikës së Kosovës, i cila i ka propozuar Gjykatës 
që të pandehurit, për veprën penale që akuzohen, t’i shpallë 
fajtor dhe t’i gjykojë sipas ligjit.

KRYEPROKURORI LUMEzI PO qËNdRON PËR 
NJË VIzITË PUNE NË REPUBLIKËN FEdERALE TË 

gJERMANISË

Prishtinë, 16 shkurt 2017/Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër 
Lumezi nga 14 deri më 16 shkurt po qëndron për një vizitë pune 
në Republikën Federale të Gjermanisë. Kjo vizitë u mundësua 
nga Projekti i Binjakëzimit ‘’Mbështetje e mëtejme reformës së 
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arsimimit ligjor’’(projekt i financuar nga Zyra e BE-së) i cili në 
mbështetje të Institutit Gjyqësor të Kosovës.

Pjesëmarrës në këtë vizitë janë edhe Kryesuesi i Këshillit 
Prokurorial të Kosovës, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 
Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Kryetari i Këshillit 
Drejtues të Institutit Gjyqësor të Kosovës, Kryetari i Gjykatës 
Themelore në Gjakovë, Drejtori i Sekretariatit të Këshillit 
Prokurorial dhe U.D Drejtori i Institutit Gjyqësor të Kosovës.

Në kuadër të kësaj vizite janë zhvilluar takime në Akademinë 
Federale të trajnimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në 
Akademinë e Drejtësisë për Rajonin e Berlinit dhe Brandenburgut 
si dhe në Ministrinë e Drejtësisë të këtyre rajoneve. Ndër temat 
kryesore të diskutimit në këto takime  janë; provimet pranuese 
për kandidatët prokurorë dhe gjyqtarë, trajnimi fillestar i 
kandidatëve për prokurorë dhe gjyqtarë, trajnimi i vazhdueshëm 
i prokurorëve, gjyqtarëve dhe personelit administrativ të 
gjykatave dhe prokurorive, përfshirë por pa u kufizuar në 
vlerësimin e nevojave për trajnime, përzgjedhjen e trajnuesve 
dhe metodologjinë trajnuese.  

Qëllimi kryesor i kësaj vizite është njohja më për së afërmi e 
mënyrës së funksionimit të akademive regjionale dhe akademisë 
federative për trajnime të prokurorëve dhe gjyqtarëve me qëllim 
të mbështetjes së procesit të transformimit të Institutit Gjyqësor 
të Kosovës në Akademi të Drejtësisë, proces ky i cili po përgatitet 
të realizohet sapo të hyjë në fuqi ligji i miratuar javë më parë nga 
Kuvendi i Republikës së Kosovës.

Pjesë e rëndësishme e kësaj vizite janë edhe takimet në Zyrën e 
Kryeprokurorit dhe në Gjykatën e Apelit në Berlin ku u diskutua 
për rekrutimin e resurseve humane, në veçanti për rekrutimin e 
prokurorëve dhe gjyqtarëve të rinj.
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KRYEPROKURORI I SHTETIT, ALEKSANdËR LUMEzI, 
TAKOI KRYEPROKURORËT E TË gJITHA PROKURORIVE 

NË VENd, NgA TË cILËT SËRISH KËRKOI RRITJE 
TË EFIKASITETIT TË PUNËS SË PROKURORIVE qË I 

dREJTOJNË

Prishtinë, 22 shkurt 2017/ Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka mbajtur sot takim pune me kryeprokurorët e 
prokurorive Themelore, Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë së 
Apelit.

Edhe në këtë takim kryeprokurori Lumezi kërkoi nga 
udhëheqësit e prokurorive, që të kenë bashkëpunim të mirëfilltë 
mes vete, me qëllim të unifikimit të praktikave nëpër prokurori 
dhe ngritjes së efikasitetit të punës së Prokurorit të Shtetit, si dhe 
të bashkëpunojnë ngushtë me institucionet tjera të zbatimit të 
ligjit.

Ndër të tjera gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi sërish 
kërkoi nga të gjithë kryeprokurorët e prokurorive Themelore dhe 
Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, që të rishikojnë 
lëndët e vrasjeve të personave publik dhe të ndërmarrin veprime 
të nevojshme për zbardhjen e këtyre rasteve, edhe pse shumica 
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nga këto raste janë trajtuar në kohën e kryerjes së veprave penale 
dhe nuk është arritur të zbulohet identiteti i kryesve të këtyre 
veprave penale.

Gjatë këtij takimi sipas kërkesës së kryeprokurorit Lumezi të 
gjithë kryeprokurorët e prokurorive të vendit, raportuan për 
muajin janar të këtij viti për punën e prokurorive që i drejtojnë, 
si dhe për punën e secilit prokuror të asaj prokurorie. 

Në këto raporte të paraqitura nga kryeprokurorët e të gjitha 
prokurorive, ishin të përfshira të dhënat për numrin e lëndëve 
në punë, numri e lëndëve të pranuara, të kryera dhe të mbetura, 
si dhe statistikat për punën e secilit prokuror. 

Nga paraqitja e këtyre raporteve u pa se gjatë muajit janar 2017 ka 
pasur rezultate të mira të punës dhe rritje të efikasitetit të punës 
në të gjitha prokuroritë themelore, në Prokurorinë Speciale të 
Republikës së Kosovës, si dhe në Prokurorinë e Apelit. 

Vetëm gjatë muajit janar në Prokurorinë e Apelit 447 lëndët e 
pranuara në punë kanë përfunduar.

Ndërkaq, shtatë prokuroritë themelore gjatë muajit janar 2017 
kanë pranuar në punë 1838 lëndë dhe kanë përfunduar 2824 
lëndë, që do të thotë se prokurorët kanë përfunduar 986 lëndë 
më shumë sesa kanë pranuar në punë.   

• Prokuroria Themelore në Prishtinë ka pranuar në punë 
755 lëndë dhe ka përfunduar 1214;

• Prokuroria Themelore në Ferizaj ka pranuar në punë 188 
lëndë dhe ka përfunduar 440;

• Prokuroria Themelore në Gjilan ka pranuar në punë 226 
lëndë dhe ka përfunduar 194;

• Prokuroria Themelore në Gjakovë ka pranuar në punë 
143 lëndë dhe ka përfunduar 189;

• Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka pranuar në punë 
46 lëndë dhe ka përfunduar 161;
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• Prokuroria Themelore në Pejë ka pranuar në punë 187 
lëndë dhe ka përfunduar 240;

• Prokuroria Themelore në Prizren ka pranuar në punë 
293 lëndë dhe ka përfunduar 386.

-    Në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, për punën efikase 
të treguar gjatë muajit janar 2017 u veçuan prokurorët nga 
Departamenti i Përgjithshëm: 

•    Fatmir Behrami,  109 lëndë të përfunduara brenda muajit;

•    Remzush Latifi, 58 lëndë të përfunduara brenda muajit;

•    Merita Lumezi,  54 lëndë të përfunduara brenda muajit;

•    Musa Mehaj, 53 lëndë të përfunduara brenda muajit;

-    Në Prokurorinë Themelore në Ferizaj, për punën efikase 
të treguar gjatë muajit janar 2017 u veçuan prokurorët nga 
Departamenti i Përgjithshëm: 

•    Veton Shabani,  67 lëndë të përfunduara brenda muajit;

•    Bahri Hyseni, 67 lëndë të përfunduara brenda muajit;

Ndërkaq, nga Departamenti për të Mitur në këtë prokurori për 
punën efikase të treguar gjatë muajit janar 2017 u veçua prokurori 
Burim Qerkini me 40 lëndë të përfunduara. 

-    Në Prokurorinë Themelore në Gjilan, për punën efikase të 
treguar gjatë muajit janar 2017 u veçua prokurorja Rozelida 
Hasani nga Departamenti i Përgjithshëm, e cila 17 lëndë i ka 
përfunduar me procedura alternative. 

-    Në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, për punën efikase të 
treguar gjatë muajit janar 2017 u veçua prokurori Ali Uka nga 
Departamenti për Krime të Rënda, i cili ka përfunduar 9 lëndë. 

-    Në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, për punën efikase 
të treguar gjatë muajit janar 2017 u veçua prokurori Nijazi Rexha 
nga Departamenti për Krime të Rënda, i cili ka përfunduar 11 
lëndë.
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-    Në Prokurorinë Themelore në Pejë, për punën efikase të 
treguar gjatë muajit janar 2017 u veçua prokurorja Sanije Seferi 
nga Departamenti i Përgjithshëm, e cila ka përfunduar 57 lëndë.

-    Në Prokurorinë Themelore në Prizren, për punën efikase 
të treguar gjatë muajit janar 2017 u veçuan prokurorët nga 
Departamenti i Përgjithshëm: 

• Sahide Sefa,  69 lëndë të përfunduara brenda muajit;

• Mejreme Hoxha, 56 lëndë të përfunduara brenda muajit;

• Zejnulla Gashi,  50 lëndë të përfunduara brenda muajit;

Ndërkaq, nga Departamenti për të Mitur në këtë prokurori 
për punën efikase të treguar gjatë muajit janar 2017 u veçuan 
prokuroret: 

• Nazan Shero, 16 lëndë të përfunduara brenda muajit;

• Ariana Shajkovci, 15 lëndë të përfunduara brenda muajit.

Kjo mënyrë e raportimit është praktikë e re në sistemin prokurorial, 
që do të zbatohet çdo muaj, e kërkuar nga kryeprokurori i Shtetit 
Aleksandër Lumezi me qëllim të rritjes së efikasitetit të punës së 
Prokurorit të Shtetit. 

Kryeprokurori Lumezi poashtu kërkoi që në takimin e radhës 
secili kryeprokuror të prezantoi planin e punës, në të cilin të 
përfshihen sfidat dhe objektivat për secilën prokurori.

Në fund të këtij takimi kryeprokurori Lumezi kërkoi nga të 
gjithë kryeprokurorët që të bashkëpunojnë ngushtë me Zyrën 
për Komunikim Publik në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, 
duke i ofruar kësaj zyre informacione për aq sa është e lejuar 
me legjislacionin në fuqi, sa herë që kërkohet nga mediat dhe 
opinioni publik.  
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PROKURORIA E PRIzRENIT KA NgRITUR AKTAKUzË 
KUNdËR PESË PERSONAVE

Prizren, 23 shkurt 2017/Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
pesë (5) të pandehurve I.S., Eg.S., B.S.,Ed.S. dhe B.B., që të gjithë 
nga Prizreni, për shkak se si bashkëkryerës kanë kryer veprat 
penale Rrezikimi i personave nën mbrojtje ndërkombëtare nga 
neni 173 paragrafi 3 i KP-së, lidhur me nenin 31 të KP-së, dhe 
Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 paragrafi 1 
lidhur me nenin 31 të KP-së.

Sipas aktakuzës të pandehurit akuzohen se, më datë 28 nëntor 
2016, në cilësi të bashkëkryerësve kanë kryer një sulm të 
dhunshëm mbi objekte zyrtare të një personi nën mbrojtje 
ndërkombëtare, kur akti i tillë ka gjasë të rrezikojë personin ose 
lirinë e tij.

Po ashtu, të pandehurit në cilësi të bashkëkryerësve kanë 
shkaktuar rrezik të përgjithshëm për jetën e njerëzve dhe pasurisë, 
pasi që kanë gjuajtur me koktej molotovi dhe me kubëza betoni 
në drejtim të Konsullatës Turke, me ç’ rast është shkaktuar zjarri 
në ndërtesë, dhe ka pasur gjasë të madhe të rrezikojnë lirinë e 
Konsullit dhe personave të tjerë në atë Konsullatë.

Me këto veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale 
Rrezikimi i personave nën mbrojtje ndërkombëtare nga neni 173 
paragrafi 3 i KP-së, lidhur me nenin 31 të KP-së, dhe Shkaktimi 
i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 paragrafi 1 lidhur me 
nenin 31 të KP-së.

AKTAKUzË KUNdËR KATËR PERSONAVE PËR VEPRËN 
PENALE TË gRABITJES

Prizren, 24 shkurt 2017/Prokuroria Themelore në Prizren 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
katër (4) personave, R.Th., R.S., A.M dhe D.B., të gjithë nga 
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Prizreni, pasi që së bashku kanë kryer veprën penale të grabitjes 
nga neni 329 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 e në lidhje me 
nenin 31 të KP.

Sipas aktakuzës të pandehurit më datën 06.10.2016, në orët 
e vona të natës në rrugën “Hoxhë Tahsini” në Prizren, duke 
vepruar si grup i  armatosur duke përdorur forcën kanë 
përvetësuar pasurinë e paluajtshme të viktimës D.H., të cilin e 
kanë detyruar nën kërcënim si dhe duke përdorur dhunën fizike 
ndaj bashkëshortes së tij që të hap kasafortën dhe  nga  e njëjta  
kanë marrë para në vlerë prej tetëmbëdhjetëmijë (18.000) euro, 
si dhe një sasi të konsiderueshme të stolive të arit në vlerë prej 
dyzetmijë (40.000) euro duke u larguar nga shtëpia.

Me këto veprime të akuzuarit kanë kryer veprën penale të 
grabitjes nga neni 329 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 e në 
lidhje me nenin 31 të KP.

AKTAKUzË KUNdËR KATËR zYRTARËVE POLIcORË 
PËR MARRJE TË RYSHFETIT

Prizren, 24 shkurt 2017/ Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
katër zyrtarëve policorë të trafikut regjional në Prizren, N.A., 
D.B., M.S dhe B.B., për veprën penale marrje e ryshfetit nga neni 
428 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KP-së.

Sipas aktakuzës, në vazhdimësi në intervale kohore të ndryshme, 
prej datës 15.08.2016 e deri më datë 10.11.2016, të akuzuarit në 
bashkëveprim mes vete, në cilësinë e personave zyrtarë - policë 
të trafikut rrugor regjional në Prizren, në mënyrë të drejtpërdrejtë 
kanë kërkuar dhe kanë marrë për vete ryshfet në të holla, duke 
vepruar në kundërshtim me autorizimet zyrtare.

Gjithashtu, të akuzuarit kanë ndërmarrë veprime në kundërshtim 
me Ligjin e komunikacionit rrugor, në atë mënyrë që gjatë 
patrullimit në mirëvajtjen e komunikacionit, me automjete 
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zyrtare të policisë, të pandehurit N.A., D.B., M.S dhe B.B., në 
vazhdimësi kanë kërkuar dhe kanë marrë të hodha, në shuma 
dhe kohë të ndryshme.

Të pandehurit me këto veprime kanë kryer veprën penale marrje 
e ryshfetit nga neni 428 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KP-së.

PROKURORIA SPEcIALE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
KA NgRITUR AKTAKUzË KUNdËR TË PANdEHURIT 

SH.K. PËR VEPRA PENALE qË NdËRLIdHEN ME 
TERRORIzMIN

Prishtinë, 27 shkurt 2017/ Prokuroria Speciale e Republikës 
së Kosovës ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë, kundër të pandehurit Sh.K., për veprat penale: 
Shtytja për kryerjen e veprave terroriste, sipas nenit 141 t? Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës, Nxitja e urrejtjes, përçarjes ose 
mos durimit kombëtar, racor, fetar apo etnik, sipas nenit 147, 
paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe Shmangia 
nga Tatimi sipas nenit 313 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 t? 
Kodit Penal t? Republikës se Kosovës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri Sh.K, veprat penale: Shtytja për 
kryerjen e veprave terroriste dhe Nxitja e urrejtjes, përçarjes 
ose mos durimit kombëtar, racor, fetar apo etnik, i ka kryer në 
vazhdimësi gjatë intervalit kohor 2013 dhe 2014, ndërsa, veprën 
penale Shmangia nga Tatimi ka kryer në vazhdimësi gjatë 
intervalit kohor 2011 dhe 2016.

Sipas aktakuzës i pandehuri Sh.K. në cilësinë e imamit të xhamisë 
se madhe “Mehmet Fatih” në Prishtinë, në vazhdimësi dhe me 
dashje ka shpërndarë mesazhe për publikun, përmes paraqitjeve 
të tij të drejtpërdrejta para publikut përmes ligjëratave të 
ndryshme, si dhe duke shfrytëzuar rrjetet sociale dhe mjetet 
tjera të informimit, përmes gjuhës së vrazhdë dhe interpretimit 
të ajeteve kuranore jashtë kontekstit kohor dhe frymës parimore 
islame, ka shtyrë të tjerët ta marrin rrugën drejt zonës së 
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konfliktit në Siri dhe Irak e më pas të kryejnë akte terroriste, si 
dhe ka cilësuar disa grupe fetare si armiq të myslimanëve-sunit, 
duke nxitur dhe përhapur urrejtje, përçarje dhe mos durim ndaj 
grupeve tjera fetare, të cilat jetojnë edhe në Republikën e Kosovës.

Po ashtu, i pandehuri i lartcekur si tatimpagues dhe pronar 
i biznesit N.T “Portat”, ka fshehur dhe shmangur tatimin, me 
dashje ka dhënë t? dhëna t? pasakta, si dhe nuk i deklaruar t? 
dhënat tjera relevante lidhur me obligimet tatimore, duke iu 
shmangur obligimeve tatimore në vlerë t? përgjithshme prej  
20,208.57 €.

Aktakuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë 
Speciale të Republikës së Kosovës, i cili i ka propozuar gjykatës 
që të pandehurin ta shpallë fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit.  
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KRYEPROKURORI I SHTETIT ALEKSANdËR LUMEzI, 
TAKOI AMBASAdORIN E ITALISË NË KOSOVË, PIERO 
cRISTOFORO SARdI, KU NdËR TË TJERA U BISEdUA 

EdHE PËR RRITJEN E BASHKËPUNIMIT NË MES 
zYRËS SË KRYEPROKURORIT TË SHTETIT dHE zYRËS 

qËNdRORE ANTIMAFIA TË ITALISË

Prishtinë 28 shkurt 2017/Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër 
Lumezi, priti sot në takim pune ambasadorin e Italisë në 
Prishtinë, Piero Cristoforo Sardi.

Fillimisht në këtë takim kryeprokurori Lumezi e falënderoi 
ambasadorin Sardi për mbështetjen e vazhdueshme që shteti 
italian është duke e dhënë për avancimin e sistemit të drejtësisë 
në Kosovë, e në veçanti për rritjen e efikasitetit të sistemit 
prokurorial, konkretisht përmes projektit të binjakëzimit, i cili 
projekt është duke ofruar mbështetje në ngritjen e kapaciteteve 
profesionale në sistemin prokurorial.

Në këtë takim u diskutua edhe për mundësinë e thellimit të 
bashkëpunimin në mes sistemit prokurorial të Italisë, përmes 
ambasadës italiane në Prishtinë dhe institucionit të Prokurorit 
të Shtetit. 

Mes tjerash, gjatë këtij takimi, kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
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Lumezi ka njoftuar ambasadorin Sardi se sfidë kryesore e 
Prokurorit të Shtetit mbetet luftimi i korrupsionit, krimit të 
organizuar, krimeve ekonomike, terrorizmit dhe krimeve 
të luftës, si dhe bashkëpunim në mes Prokurorit të Shtetit 
dhe institucioneve tjera të zbatimit të ligjit, për koordinim të 
veprimeve për luftimin e këtyre veprave penale. 

Po ashtu, në këtë takim kryeprokurori Lumezi kërkoi që të 
nënshkruhet Memorandum i ri i Mirëkuptimit në mes Zyrës së 
Kryeprokurorit të Shtetit dhe Zyrës Qendrore Antimafia të Italisë, 
pasi që siç vlerësoi kryeprokurori Lumezi paraqitet i nevojshëm 
bashkëpunimi i ngushtë në mes këtyre institucioneve në luftimin 
e krimit të organizuar dhe krimeve tjera të ndërlidhura, duke 
përfshirë shpëlarjen e parave dhe luftën kundër terrorizmit dhe 
ekstremizmit. 

Në anën tjetër, ambasadori Sardi i premtoi kryeprokurori 
Lumezi mbështetjen e tij dhe të shtetit Italian në avancimin e 
bashkëpunimit në të gjitha çështjet që mund të bashkëpunojnë 
sistemet prokuroriale të vendit tonë dhe Italisë, konkretisht 
ofroi mbështetje për ngritjen profesionale të prokurorëve të 
PSRK-së në hetimin e veprave penale që ndërlidhen me krimin 
e organizuar, korrupsionin, terrorizmin dhe shpëlarjen e parasë.

AKTAKUzË KUNdËR NJË zYRTARI POLIcOR PËR 
KEqPËRdORIM TË POzITËS zYRTARE

Prizren, 1 mars 2017/ Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër 
një zyrtari policor H.M., për shkak të dyshimit se ka kryer veprën 
penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 
paragrafi 1 të KP-ës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri H.M., zyrtar i Policisë së Kosovës 
nga Stacioni Policor në Suharekë, më datë 07.05.2016, duke 
shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar nuk e ka përmbushur 
detyrën zyrtare me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për 
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personin M.P., përkatësisht duke dëmtuar personin N.B.

Gjithashtu, në aktakuzë thuhet se i dëmtuari N.B., kishte 
raportuar në Polici se i janë vjedhur një sasi prej tridhjetenëntë 
(39) thasë të çimentos. Ndërkaq, gjatë një pike të kontrollit të 
Policisë është ndaluar i dyshuari M.P., i cili ka qenë duke drejtuar 
kombin me 39 thasë të çimentos që kanë qenë të vjedhura në 
oborrin e shtëpisë të të dëmtuarit N.B.

Përkundër këtyre fakteve zyrtari policor H.M., duke shfrytëzuar 
autoritetin e tij zyrtar nuk ka lejuar që të ndalohet i dyshuari 
M.P., dhe t’i sekuestrohet përkohësisht çimentoja e vjedhur e cila 
do të shërbejë si provë materiale gjatë hetimeve dhe kombi si 
mjet me të cilën është kryer vepra penale.

Me këto veprime i pandehuri H.M., ka kryer veprën penale 
keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 
paragrafi  1 të KP-ës.

AKTAKUzË KUNdËR NJËzETË zYRTARËVE POLIcORË 
PËR MARRJE TË RYSHFETIT

Prizren, 2 mars 2017/ Prokuroria Themelore në Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda ka ngritur aktakuzë kundër 
njëzet (20) të pandehurve, që të gjithë zyrtarë policorë, Sh.D., S.V., 
N.R., A.R., M.B., I.D., I.A., A.E., B.Z., B.Z., Q.B., A.G., A.R., S.N., 
Sh.G., Sh.Z., A.K., L.G., Sh.Z. dhe N.Z., për shkak të dyshimit se 
kanë kryer veprën penale marrja e ryshfetit në bashkëkryerje nga 
neni 428 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KP-së.

Sipas aktakuzës, të pandehurit në cilësi të personave zyrtarë 
duke vepruar në kuadër të autorizimeve zyrtare, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë kanë kërkuar dhe pranuar dhurata për vete në 
mënyrë që të mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare.

Të pandehurit, zyrtarë policorë në Njësinë e kontrollit të 
autostradave, pjesë e patrullës policore në kontrollimin e trafikut 
në autostradën “Ibrahim Rugova”, me qëllim nuk kanë shqiptuar 
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tiketa të trafikut ndaj kundërvajtësve edhe pse kanë qenë të 
obliguar të shqiptojnë tiketa në bazë të ligjit për sigurimin e 
komunikacionit rrugorë, ndërsa, paratë e marra i kanë ndarë në 
mënyrë proporcionale.

Me këto veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale marrja 
e ryshfetit në bashkëkryerje nga neni 428 paragrafi 1 lidhur me 
nenin 31 të KP-së.

KRYEPROKURORI AgIM KURMEHAJ KA MBAJTUR 
TAKIM ME SHEFAT E HETIMEVE TË STAcIONEVE 

POLIcORE TË PEJËS, ISTOgUT, KLINËS, dEçANIT dHE 
JUNIKUT

Pejë, 3 mars 2017/  Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Pejë, 
Agim Kurmehaj,  së bashku me prokurorët e kësaj prokurorie 
kanë mbajtur takim me shefat e hetimeve të stacioneve policore, 
të Pejës, Istogut, Klinës, Deçanit dhe Junikut.

Gjatë këtij takimi, bashkëbiseduesit kanë diskutuar për raportet 
Prokurori - Polici, problemet dhe sfidat të cilat i presin këto 
institucione në të ardhmen, si dhe mënyra vazhdimit të 
bashkëpunimit në drejtim të luftimit të kriminalitetit.

Në këtë takim përfaqësuesit e Prokurorisë dhe Policisë, janë 
pajtuar që marrëdhëniet në mes këtyre dy institucioneve të 
mos konsiderohen si marrëdhënie varësie, por në radhë të 
parë marrëdhënie bashkëpunimi, pasi që hetimet janë punë e 
përbashkët dhe ku nevoja e këtij bashkëpunimi kuptohet drejt, 
lufta kundër kriminalitetit ka dhënë rezultatet e duhura.

Po ashtu, dy palët janë pajtuar që takimet e nivelit të njëjtë të 
mbahen çdo tre muaj, për shkak të koordinimit sa më të mirë të 
punëve mes Policisë dhe Prokurorisë për rajonin e Pejës.
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KRYEPROKURORI I SHTETIT ALEKSANdËR LUMEzI, 
TAKOI AMBASAdORIN E zVIcRËS NË KOSOVË, 
JEAN HUBERT LEBET, SI dHE PËRFAqËSUESIN E 
KORPORATËS zVIcERANE ME SELI NË KOSOVË, 

PATRIcK ETTIENNE

Prishtinë 7 mars 2017/ Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, 
priti sot në takim pune ambasadorin e Zvicrës në Prishtinë, Jean 
Hubert Lebet, si dhe përfaqësuesin e Korporatës Zvicerane me 
seli në Prishtinë, Patrick Ettienne.

Fillimisht në këtë takim kryeprokurori Lumezi e falënderoi 
ambasadorin Lebet për mbështetjen e vazhdueshme që shteti 
zviceran është duke e dhënë për avancimin e sistemit të drejtësisë 
në Kosovë, e në veçanti për rritjen e efikasitetit të sistemit 
prokurorial, konkretisht përmes projektit zviceran, për zhvillim 
dhe bashkëpunim, i cili projekt implementohet në kuadër të 
UNDP-së e që mbështet nga Agjencioni Danez për zhvillim 
ndërkombëtarë.

Kryeprokurori Lumezi theksoi se përmes këtij projekti kanë 
përfituar edhe institucionet zbatuese të ligjit, konkretisht 
edhe sistemi prokurorial në fushën e ngritjes së kapaciteteve 
profesionale për ndjekjen, hulumtimin dhe sanksionimin e 
veprave që ndërlidhen me korrupsionin. 

Mes tjerash, gjatë këtij takimi, kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi ka njoftuar ambasadorin Lebet se sfidë kryesore e 
Prokurorit të Shtetit mbetet luftimi i korrupsionit, krimit të 
organizuar, krimeve ekonomike, terrorizmit dhe krimeve 
të luftës, si dhe bashkëpunim në mes Prokurorit të Shtetit 
dhe institucioneve tjera të zbatimit të ligjit, për koordinim të 
veprimeve për luftimin e këtyre veprave penale. 

Ndër të tjera gjatë këtij takimi, kryeprokurori Lumezi dhe 
ambasadori Lebet kanë diskutuar edhe për ngritjen e kapaciteteve  
profesionale në sistemin prokurorial lidhur me kryerjen e 
ekspertizave financiare, ndjekjen e trajnimeve në fushën 
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ekonomiko-financiare, krimeve kibernetike dhe korrupsionit, 
si dhe ndjekjen e trajnimeve në fushën e bashkëpunimit 
ndërinstitucional.

Ndërkaq, ambasadori zviceran në Prishtinë, Jean Hubert Lebet 
i premtoi kryeprokurorit Lumezi mbështetjen e tij dhe të shtetit 
Zviceran në avancimin e bashkëpunimit në të gjitha çështjet që 
mund të bashkëpunojnë sistemet prokuroriale të vendit tonë dhe 
Zvicrës, përmes ambasadës zvicerane në Prishtinë.

KRYEPROKURORI I SHTETIT ALEKSANdËR LUMEzI, 
TAKOI PËRFAqËSUES TË ASOcIAcIONIT TË 

gAzETARËVE TË KOSOVËSRYSHFETIT

Prishtinë 8 mars 2017/Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, 
priti sot në takim kryetarin e  Asociacionit të Gazetarëve të 
Kosovës, Shkëlqim Hysenaj dhe hulumtuesin nga ky Asociacion, 
Petrit Qollaku. 

Në këtë takim u bisedua për mundësinë e rritjes së bashkëpunimit 
në mes Prokurorit të Shtetit dhe Asociacionit të Gazetarëve të 
Kosovës. Po ashtu është biseduar për sigurinë e gazetarëve, 
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mbrojtjen e tyre dhe për ndjekjen penale në kohë në të gjitha rastet 
ku janë të përfshirë gazetarët, duke përfshirë edhe zbardhjen e 
rasteve të gazetarëve të vrarë dhe të zhdukur.

Ndër të tjera gjatë këtij takimi, kryeprokurori Lumezi njoftoi se 
ka hartuar vendim, i cili pritet të hyjë në fuqi së shpejti, me të 
cilin ka caktuar një prokuror nga Zyra e tij koordinator për rastet 
e kanosjeve apo veprave tjera penale që kryhen ndaj gazetarëve 
në lidhje me punën e tyre si gazetarë. Po ashtu me këtë vendim 
do të obligohen kryeprokurorët e  Prokurorive Themelore që të 
caktojnë nga një prokuror, të cilët do të merren edhe me rastet e 
raportuara ku gazetarët paraqiten si të dëmtuar.  

Po ashtu kryeprokurori Lumezi informoi se prokurorët do t’i 
trajtojnë rastet e tilla me prioritet dhe prokurorin e ngarkuar si 
koordinator do ta mbajnë të informuar për të gjitha veprimet 
e marra në procedurë, duke nënkuptuar ngritjen e aktakuzës, 
pushimin e hetimeve apo hedhjen e kallëzimit penal apo ndonjë 
veprim tjetër eventual, si dhe për aktgjykimet e marra nga ana e 
gjykatave.

Kryeprokurori Lumezi gjithashtu informoi se prokurori i caktuar 
si koordinator do të mbajë një databazë të posaçme në lidhje me 
këto raste dhe me vendim obligohet që në baza të rregullta mujore 
të informojë kryeprokurorin e Shtetit për të gjitha veprimet e 
ndërmarra  në këtë drejtim.

Në fund të takimit kryeprokurori Lumezi siguroi të pranishmit 
se edhe në të ardhmen për aq sa lejohet me legjislacionin në fuqi 
Prokurori i Shtetit do të bashkëpunoj me të gjithë gazetarët, pa i 
ndarë ata se nga cili medium vijnë, si dhe do të bëjë përpjekje të 
ndërtoj dhe të ruaj raporte të mira bashkëpunimi me gazetarët e 
të gjitha mediave në vend.
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PROKURORIA E PRIzRENIT KA NgRITUR AKTAKUzË 
PËR FAJdE

Prizren, 9 mars 2017/ Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur 
aktakuzë kundër të pandehurit D.S., për shkak të dyshimit se ka 
kryer veprën penale, fajdeja, nga neni 343, paragrafi 2, lidhur me 
paragrafin 1, të KP-së.

Sipas aktakuzës, i pandehuri D.S. nga muaji shkurt 2016 e deri 
më datë 18 janar 2017, me qëllim që të përfitoj për vete apo 
personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo 
proporcionale  të pasurisë në këmbim të shërbimit të personit 
tjetër duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të të njëjtit, 
pa përvojën ose pa aftësinë për të gjykuar, në atë mënyrë që i jep 
para me interes me fajde të dëmtuarit B. F, në vlerë prej shtatë 
mijë e dyqind ( 7200 ) euro, për periudha kohore të caktuara dhe 
për të njëjtat nga i dëmtuari merr interes – kamatë në vlerë prej 
trembëdhjetë mijë e shtatë qind ( 13.700 ) euro, në këtë mënyrë të 
dëmtuarin e çon në një gjendje të rëndë financiare – ekonomike.

I pandehuri D.S. me këto veprime ka kryer veprën penale, fajdeja, 
nga neni 343, paragrafi 2, lidhur me paragrafin 1, të KP-së.

AKTAKUzË PËR VEPËR PENALE NxITJA E URREJTJES, 
PËRçARJES OSE MOS dURIMIT KOMBËTAR, RAcOR, 

FETAR APO ETNIK

Pejë, 9 mars 2017/ Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti 
i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit A.C. 
për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale “Nxitja e urrejtjes, 
përçarjes ose mos durimit kombëtarë, racor, fetarë apo etnik” 
nga neni 147 paragrafi 1 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, i pandehuri A.C. me datë 01.12.2015 rreth orës 
10:00 në sallën e Asamblesë Komunale në Deçan, gjersa po mbahej 
një takim në lidhje me personat e zhvendosur të komunitetit Serb 
dhe Malazez, ku prezent ishin edhe përfaqësuesit Komunës së 
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Deçanit, KFOR-it, Policisë së Kosovës, DRC-së etj..,  personave 
të cilët kishin ardhur nga Serbia ju drejtohet me fjalë të cilat 
konsiderohen si veprime të cilat nxisin urrejtje dhe mos durim 
etnik.

Me këto veprime i pandehuri A.C. dyshohet se ka kryer veprën 
penale “Nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mos durimit kombëtarë, 
racor, fetarë apo etnik” nga neni 147 paragrafi 1 të KPRK-së.

AKTAKUzË PËR VEPRËN PENALE MUNdËSIMI OSE 
dETYRIMI PËR PROSTITUcION

Pejë, 10 mars 2017/ Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti 
i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit K.H. 
dhe të pandehurës A.Z. për shkak se të njëjtit secili veç e veç kanë 
kryer veprën penale mundësimi ose detyrimi për prostitucion 
nga neni 241 paragrafi 3 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, i pandehuri K.H. nga viti 2014, e në vazhdimësi 
deri në muajin nëntor të vitit 2016 në Pejë, me kanosje serioze e 
ka detyruar të dëmtuarën V.T. me të cilën ka bashkëjetuar dhe 
kanë një vajzë, që të merret me prostitucion, duke i gjetur klient 
të ndryshëm. Ndërsa e pandehura A.Z. sipas aktakuzës në vitin 
2014 në muajin nëntor, në Pejë, me kanosje serioze, e ka detyruar 
të dëmtuarën V.T. që të merret me prostitucion, në atë mënyrë që 
e njëjta ia ka gjetur dy klientë.

Me këto veprime dy të pandehurit K.H dhe A.Z. kanë kryer 
veprën penale mundësimi ose detyrimi për prostitucion nga 
neni 241 paragrafi 3 të KPRK-së.
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PROKURORIA SPEcIALE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
KA NgRITUR AKTAKUzË KUNdËR TË PANdEHURIT 

B.U. PËR VEPRA PENALE qË NdËLIdHEN ME 
TERRORIzMIN 

Prishtinë, 13 mars 2017/ Prokuroria Speciale e Republikës 
së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit 
për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Gjakovë, 
kundër personit B.U. në drejtim te veprës penale: Organizimi 
dhe pjesëmarrja në grupin terrorist në tentativë, nga neni 
143 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
 
Sipas aktakuzës për të pandehurin B.U. ekziston dyshimi i 
bazuar mirë në kod se, i njëjti në periudhën kohore korrik 2014 
deri në fund të muajit nëntor 2014, ka marr pjesë në veprimtarinë 
e grupit – organizatë terroriste, të quajtur ISIS, e cila operon në 
konfliktin e armatosur në Siri.

Aktakuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë 
Speciale të Republikës së Kosovës, i cili i ka propozuar Gjykatës 
që pas administrimit të provave dhe përfundimit të shqyrtimit 
gjyqësor i pandehuri, për veprën penale që akuzohet, të shpallet 
fajtor dhe të gjykohet sipas ligjit. 

AKTAKUzË PËR VEPRËN PENALE BLERJA, POSEdIMI, 
SHPËRNdARJA dHE SHITJA E PAAUTORIzUAR E 

NARKOTIKËVE

Prizren, 14 mars 2017/ Prokuroria Themelore ne Prizren, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë 
kundër të akuzuarës A.Sh., për shkak të dyshimit se 
ka kryer veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja 
dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, substancave 
psikotrope dhe analoge nga neni  273 paragrafi 2 të KP-ës. 
Sipas aktakuzës e pandehura A.Sh.  me datë 17 janar 2017, në pikën 
kufitare të Vërmicës, është gjetur se pa autorizim ka transportuar 
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me qëllim të shitjes apo të shpërndarjes substanca psikotrope 
të llojit  marihuan  të cilët me ligj janë shpallur si narkotik. 
Po ashtu, pas ndalimit të akuzuarës A.Sh. në pikën kufitare 
të Vërmicës, në hyrje nga Shqipëria për në Kosovë dhe pas 
kontrollimit të detajuar i është gjetur një qese e madhe prej letre, 
pronë e të akuzuarës e cila në brendi kishte dy paketime me lëndë 
psikotropike të llojit marihuan me një peshë prej 1.152,91 gram 
dhe 860.34 gram si dhe një qese e vogël me peshë 3.32 gram, me 
peshë të përgjithshme prej 2.016,57 gram.

Pas ekzaminimit të mostrave në Laborator të këtyre 
sasive të gjetura tek e akuzuara, është vërtetuar 
se  lëndët narkotike janë të llojit canabis (marihuan). 
Me këto veprime e akuzuara A.Sh. ka kryer veprën penale blerja, 
posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe analoge nga neni  273 paragrafi 2 të 
KP-ës.

AKTAKUzË KUNdËR TRE TË PANdEHURVE PËR 
KEqPËRdORIM TË POzITËS APO AUTORITETIT 

zYRTAR, NJËRI PREJ TYRE MINISTËR

Prishtinë, 15 mars 2017/ Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në 
Prishtinë, kundër tre të pandehurve D.J., N.S. dhe M.P., njëri 
prej tyre ministër, ndërkaq, njëri sekretar i përgjithshëm si dhe 
njëri drejtor i departamentit të administratës dhe financave të 
kësaj ministrie, pasi që dyshohen se kanë kryer veprën penale 
keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtarë, neni 422 paragrafi 
1 lidhur me nenin 31, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
Sipas aktakuzës, tre të pandehurit D.J., N.S. dhe M.P., në cilësinë 
e personave zyrtarë duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin 
zyrtar i kanë tejkaluar kompetencat dhe autorizimet e tyre me 
qëllim që të përfitojnë çfarë do dobie për vete apo personin tjetër 
dhe njëkohësisht ti shkaktojnë dëme Ministrisë përkatëse.
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 I pandehuri D.J., në kundërshtim me nenin 16 të Udhëzimit 
Administrativ nr.03/2008 për përdorimin e automjeteve të 
Qeverisë së Kosovës, ka nxjerr vendimin me nr.172/2 të datës 
11.02.2014, me të cilin i jep në shfrytëzim të përhershëm të një 
(1) automjeti zyrtar pronë e Ministrisë një kompanie private, 
përkatësisht Radio KIM –TV Centar, me seli në Çagllavicë 
komuna e Graçanicës.

Ndërkaq, i pandehuri N.S, si person përgjegjës për menaxhimin 
e pasurisë se kësaj Ministrie duke e ditur se një vendim i tillë 
është i kundërligjshëm ai pajtohet me një veprim të tillë dhe 
urdhëron zyrën ligjore të kësaj Ministrie që të përpiloj kontratën 
(marrëveshjen) mbi dhënien e automjetit në shfrytëzim të 
përhershëm Radio KIM TV-Centar me seli në Çagllavicë.

I pandehuri i tretë, M.P. si person përgjegjës në departamentin e 
administratës dhe financave në këtë Ministri, duke nënshkruar 
kontratën me nr.172/2 të datës 11.02.2014 në mes të ministrisë 
dhe Radio KIM TV- Centar me seli ne Çagllavicë duke dhënë në 
shfrytëzim të përhershëm automjetin e përmendur zyrtar.

Tre të pandehurit me këto veprime, në bashkëkryerje kanë kryer 
veprën penale, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar neni 
422 paragrafi 1 lidhur me nenin 31, të Kodit Penal i Republikës 
së Kosovës.
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ARRESTOHEN SHTATË PERSONA NË dYSHIMIN E 
BAzUAR PËR HYRJE NË SISTEMIN KOMPJUTERIK, 

KLONIM TË KARTELAVE BANKARE

Prishtinë, 16 mars 2017/Drejtoria për Hetimin e Krimit të 
Organizuar përkatësisht Sektori i Hetimeve të Krimeve 
Kibernetike, në bashkëpunim të plotë me prokurorin e shtetit 
nga Njësiti Ekonomiko Financiar në Prokurorinë Themelore 
në Prishtinë, pas hetimeve intensive të kryera për një kohë 
të gjatë, lidhur me veprimtarinë kriminale të një grupi, që në 
vazhdimësi merrej me kryerjen e veprave penale, nga nenet 307 
dhe 339 të KPRK, të Hyrjes në Sisteme Kompjuterike, klonim 
dhe keqpërdorim të karteleve bankare, ka realizuar me sukses 
një operacion të gjerë policor.

Duke u bazuar në urdhëresën e Gjykatës kompetente, me dt. 
16.03.2016 në rajonin e Prishtinës, Gjilanit, dhe Ferizajt, (në 
shtatë lokacione), është realizuar operacioni policor, i cili ka 
rezultuar me arrestimin e shtatë (7) personave të dyshuar.  
Si vazhdimësi e këtij operacioni policor janë kontrolluar shtëpitë 
dhe lokalet ku është zhvilluar kjo veprimtari e kundërligjshme.
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Gjatë këtij operacioni janë arrestuar të dyshuarit:

1.    R. D. dt. L. 1998     Kosovar/shqiptar 
2.    F. XH. dt. L. 1996   Kosovar/shqiptar 
3.    E. A. dt. L. 1991     Kosovar/shqiptar 
4.    SH. J. dt. L. 1987    Kosovar/shqiptar   
5.    SH. J. dt. L. 1990    Kosovar/shqiptar    
6.    O. Z. dt. L. 1995     Kosovar/shqiptar  
7.    V. H. dt. L. 1981     Kosovar/shqiptar 
 
Ndërsa janë sekuestruar si prova materiale:

• 1 pajisje për klonim të kartelave bankare

• 27 kartela bankare dyshohet të falsifikuara

• 6 kompjuter

• 11 telefona celular

• 9 lap top

• 1 IPAD

• 7 USB

• 1 DVR

• 4 armë kalibrash të ndryshme

• 37 fishek

• 4 hard disk

• 8220 euro para të gatshme-dyshohet se rrjedhin nga 
veprat e lartcekura.

Personat e dyshuar, në bazë të urdhrit të prokurorit ndalohen 
për 48 orë në mbajtje policore, për vazhduar me procedura të 
mëtejme gjyqësore. 
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KRYEPROKURORI I SHTETIT PRITIT NË TAKIM 
AMBASAdOREN E HOLANdËS NË PRISHTINË, E cILA 
OFROI MBËSHTETJE PËR SISTEMIN PROKURORIAL TË 

KOSOVËS

Prishtinë, 21 mars 2017/ Kryeprokurori i Shtetit, 
Aleksandër Lumezi, ka pritur sot në një takim pune, 
ambasadoren e Holandës në Prishtinë, Gerrie Willems. 
Gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi, e njoftoi ambasadoren 
Willems me efikasitetin e sistemit prokurorial, duke theksuar 
se prokurorët  e Shtetit janë të vendosur dhe të gatshëm që të 
kontribuojnë  në forcimin  e sundimit të ligjit, si dhe të ndërgjegjshëm 
për t’u përballuar me sfidat që i ka sistemi prokurorial, duke  
shpresuar se në këtë drejtim do të vazhdoi përkrahja e partnerëve 
ndërkombëtarë, me të cilët tashmë është ndërtuar bashkëpunim i 
mirëfilltë në realizimin e obligimeve ligjore.

Kreu i Prokurorit të Shtetit, pohoi  se është i përkushtuar në 
rritjen e efikasitetit në gjithë sistemin prokurorial, në luftën sa më 
efikase kundër krimit të organizuar, korrupsionit, si dhe veprave 
tjera penale, duke shtuar se sfidë kryesore e Prokurorit të Shtetit 
mbetet luftimi i korrupsionit, krimit të organizuar, krimeve 



52

BULETIN MUJOR Aktivitetet e Prokurorit të Shtetit 
janar – mars 2017

ekonomike, terrorizmit dhe krimeve të luftës.

Mes tjerash, gjatë këtij takimi është biseduar edhe për 
bashkëpunimin në mes Prokurorit të Shtetit dhe institucioneve tjera 
të zbatimit të ligjit, për koordinim të veprimeve për luftën kundër 
kriminalitetit, e me theks të veçantë në parandalimin e korrupsionit. 
Poashtu në këtë takim u bisedua edhe për projektet, të cilat 
mbështeten nga Ambasada Holandeze në drejtim të forcimit 
të integritetit  të prokurorëve dhe stafit administrativ,  si dhe 
për ngritjen e kapaciteteve  dhe rolin e prokurorëve në hetimet 
financiare.

Ambasadorja Willems, duke vlerësuar punën që është duke 
e bërë Prokurori i Shtetit, në krye me kryeprokurorin Lumezi, 
shprehu gatishmërinë e saj dhe të vendit të saj, për ta ndihmuar 
sistemin prokurorial të Kosovës në të gjitha çështjet që Holanda 
mund të kontribuojnë,  me qëllim të rritjes së efikasitetit të këtij 
sistemi. Konkretisht ambasadorja e Holandës Gerrie Willems 
ofroi ndihmë nga Ambasada Holandeze në Prishtinë në ngritjen 
e kapaciteteve të prokurorëve, duke i trajnuar ata në fushën e 
hetimeve financiare dhe pastrimit të parave.

Në fund të takimit kryeprokurori Lumezi falënderoi ambasadoren 
e Holandës Gerrie Willems për mbështetjen e vazhdueshme që po 
i jep sistemit prokurorial të Kosovës dhe  theksoi vendosmërinë 
e tij për të kontribuar në forcimin e sundimit të ligjit, duke dhënë 
rezultate në zbulimin dhe hetimin e veprave penale.  
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KRYEPROKURORI I SHTETIT ALEKSANdËR LUMEzI 
U TAKUA ME KRYEPROKURORËT E TË gJITHA 

PROKURORIVE NË VENd, KU U KONSTATUA SE gJATË 
MUAJIT SHKURT 2017 KA PASUR REzULTATE TË MIRA 
TË PUNËS NË TË gJITHA PROKURORITË THEMELORE, 

NË PROKURORINË SPEcIALE dHE NË PROKURORINË E 
APELIT

Prishtinë, 22 mars 2017/ Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka mbajtur sot takim pune me kryeprokurorët e 
prokurorive Themelore, Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë së 
Apelit.

Gjatë këtij takimi sipas kërkesës së kryeprokurorit Lumezi në 
këtë takim secili kryeprokuror prezantoi planin e punës, në të 
cilin përfshihen sfidat dhe objektivat për secilën prokurori.

Poashtu me kërkesë të kryeprokurorit Lumezi të gjithë 
kryeprokurorët e prokurorive të vendit, raportuan për muajin 
shkurt të këtij viti për punën e prokurorive që i drejtojnë, si dhe 
për punën e secilit prokuror të asaj prokurorie. 

Në këto raporte të paraqitura nga kryeprokurorët e të gjitha 
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prokurorive, ishin të përfshira të dhënat për numrin e lëndëve në 
punë, numrin e lëndëve të pranuara, të kryera dhe të mbetura, si 
dhe statistikat për punën e secilit prokuror. 

Nga paraqitja e këtyre raporteve u pa se gjatë muajit shkurt 2017 
ka pasur rezultate të mira të punës dhe rritje të efikasitetit të 
punës në të gjitha prokuroritë themelore, në Prokurorinë Speciale 
të Republikës së Kosovës, si dhe në Prokurorinë e Apelit.

Vetëm gjatë muajit shkurt në Prokurorinë e Apelit 413 lëndët e 
pranuara në punë kanë përfunduar, ndërkaq gjatë këtij muaji 
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka pranuar në punë 
7 lëndë dhe i ka përfunduar 10 lëndë.

Ndërkaq, shtatë prokuroritë themelore gjatë muajit shkurt 2017 
kanë pranuar në punë 1936 lëndë dhe kanë përfunduar 3226 
lëndë, që do të thotë se prokurorët kanë përfunduar 1290 lëndë 
më shumë sesa kanë pranuar në punë. 

•  Prokuroria Themelore në Prishtinë ka pranuar në punë 
765 lëndë dhe ka përfunduar 1388;

• Prokuroria Themelore në Ferizaj ka pranuar në punë 194 
lëndë dhe ka përfunduar 473;

• Prokuroria Themelore në Gjilan ka pranuar në punë 251 
lëndë dhe ka përfunduar 253;

• Prokuroria Themelore në Gjakovë ka pranuar në punë 
151 lëndë dhe ka përfunduar 187;

• Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka pranuar në punë 
76 lëndë dhe ka përfunduar 223;

• Prokuroria Themelore në Pejë ka pranuar në punë 230 
lëndë dhe ka përfunduar 287;

• Prokuroria Themelore në Prizren ka pranuar në punë 
269 lëndë dhe ka përfunduar 415.

 - Në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, për punën efikase 
të treguar gjatë muajit shkurt 2017 u veçua prokurori Fatmir 
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Behrami, nga Departamenti i Përgjithshëm, i cili brenda muajit 
ka përfunduar 90 lëndë.

- Në Prokurorinë Themelore në Ferizaj, për punën efikase 
të treguar gjatë muajit shkurt 2017 u veçua prokurori Veton 
Shabani nga Departamenti i Përgjithshëm, i cili  brenda muajit 
ka përfunduar 69 lëndë. 

- Në Prokurorinë Themelore në Gjilan, për punën efikase të 
treguar gjatë muajit shkurt 2017 u veçua prokurorja Rozelida 
Hasani nga Departamenti i Përgjithshëm, e cila 18 lëndë i ka 
përfunduar me procedura alternative. 

- Në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, për punën efikase të 
treguar gjatë muajit shkurt 2017 u veçua prokurorja Fetije Bajrami 
Shala nga Departamenti i Përgjithshëm, e cila ka përfunduar 61 
lëndë.

- Në Prokurorinë Themelore në Pejë, për punën efikase të treguar 
gjatë muajit shkurt 2017 u veçua prokurorja Lumturije Vuçetaj 
nga Departamenti i Përgjithshëm, e cila ka përfunduar 28 lëndë 
dhe i kanë mbetur në punë vetëm 23 raste.

- Në Prokurorinë Themelore në Prizren, për punën efikase 
të treguar gjatë muajit shkurt 2017 u veçua prokurorja  Elfete 
Purova,  nga Departamenti i Përgjithshëm, e cila brenda muajit 
ka përfunduar 58 lëndë.

Gjatë këtij takimi u mor qëndrim që secili prokuror nga 
Departamentet e Përgjithshme dhe ato për Krime të Rënda 
ta njoftoj kryeprokurorin e prokurorisë përkatëse me 
aktvendimet për pushime të hetimeve, me aktvendimet 
për hedhje të kallëzimeve penale, me ngritje të aktakuzave, 
si dhe për rastet kur prokurorët tërhiqen nga aktakuza.    
Qëndrim tjetër nga ky takim ishte që secili prokuror për 
çdo udhëtim zyrtar jashtë vendit ta njoftoj paraprakisht 
kryeprokurorin e prokurorisë përkatëse, nga i cili duhet të 
merret pëlqimi për realizim të udhëtimit zyrtar dhe më pas 
kryeprokurori i asaj prokurorie ta njoftoj kryeprokurorin e 
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Shtetit.

Në këtë takim kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër lumëzi kërkoi 
nga të gjithë kryeprokurorët që të gjitha prokuroritë të zgjedhin 
së paku 10% më shumë se vitin e kaluar lëndë të krimeve 
ekonomike dhe korrupsionit, si dhe të zbatohet më shumë 
përfundimi i lëndëve me procedura alternative. 

Kërkesë tjetër e kryeprokurorit Lumezi ishte që Prokuroria 
Speciale e Republikës së Kosovës të ketë më shumë trajtim 
të rasteve për krim të organizuar me shtrirje ndërkufitare.  
Poashtu gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi kërkoi nga 
kryeprokurorët e të gjitha prokurorive themelore që në afat 
prej 7 ditësh, të caktojnë nga një prokuror, me përjashtim të 
Prokurorisë Themelore në Prishtinë që duhet të caktoj dy 
prokurorë, të cilët do të merren me trajtimin e lëndëve që kanë të 
bëjnë me bashkëpunimin juridik ndërkombëtarë. Për këtë çështje 
kryeprokurori Lumezi njoftoi se së shpejti do ta caktoj një prokuror 
nga zyra e tij koordinator për bashkëpunim juridik ndërkombëtarë. 
Në fund të këtij takimi kryeprokurori i Shtetit Aleksandër 
Lumezi kërkoi nga kryeprokurorët që t’i trajtojnë me kujdes dhe 
prioritet kallëzimet penale të pranuara nga Agjencia Kundër 
Korrupsionit.
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KRYEPROKURORI LUMEzI PO MERR PJESË NË 
KONFERENcËN dYdITORE NË REPUBLIKËN E 

MAqEdONISË

Prishtinë, 28 mars 2017/ Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër 
Lumezi, me ftesë të Prokurorit Publik të Republikës së 
Maqedonisë, po merr pjesë në punimet e Konferencës dy ditore 
rajonale me temën “Përgjimi i komunikimeve elektronike, 
korniza ligjore, eksperienca dhe roli i Prokurorit Publik”.

Në këtë konferencë Kryeprokurori Lumezi, ka prezantuar 
kornizën ligjore dhe përvojat e Republikës së Kosovës, në 
zbatimin e legjislacionit në fushën e përgjimit elektronik.
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Në kuadër të kësaj konference Kryeprokurori Lumezi, gjithashtu 
ka zhvilluar takime të ndara me Kryeprokurorët e Shqipërisë, 
Kroacisë, Turqisë, Mali të Zi dhe Maqedonisë.

Ndër temat kryesore të diskutimeve në këto takime  ishte, 
fuqizimi i bashkëpunimit ndërshtetëror në luftën kundër krimit 
të organizuar transnacional si dhe shkëmbimin e përvojave në 
fushën e përgjimit të komunikimeve elektronike.
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LUMEzI KA TAKUAR PROKURORIN E PËRgJITHSHËM 
TË TURqISË, MEHMET AKARcA dHE ATË TË KORAcISË 

dINKO cVITAN

Prishtinë, 29 mars 2017/ Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër 
Lumezi, sot  ka zhvilluar takime të ndara me Prokurorin e 
Përgjithshëm të Turqisë z. Mehmet Akarca  dhe Prokurorin e 
Përgjithshëm të Kroacisë z. Dinko Cvitan.

Në takimin me Akarca dhe Cvitan , Kryeprokurori Lumezi ka biseduar për 
nevojën e shkëmbimit të eksperiencave dhe forcimin e bashkëpunimit 
ndërshtetëror në mesë të Kosovës, Turqisë dhe Kroacisë.

Kryeprokurori Lumezi  me homologët e tij ka diskutuar  
gjithashtu edhe për nxitjen dhe intensifikimin e bashkëpunimit 
për të parandaluar dhe luftuar efektivisht krimin e organizuar 
ndërkombëtar.
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KRYEPROKURORI LUMEzI PRITI NË TAKIM 
AMBASAdORIN E FRANcËS NË PRISHTINË, dIdER 

cHABERT

Prishtinë, 30 mars 2017/ Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, ka pritur sot në një takim pune, ambasadoren e Francës 
në Prishtinë, Didier Chabert.

Fillimisht në këtë takim kryeprokurori Lumezi e uroi ambasadorin 
Chabert për emërimin e tij në krye të misionit diplomatik francez 
në vendin tonë, duke i garantuar vazhdimin e bashkëpunimit 
në mes institucionit të Prokurorit të Shtetit dhe Ambasadës së 
Francës në Prishtinë. 

Gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi, e njoftoi ambasadorin 
Chabert me efikasitetin e sistemit prokurorial, duke theksuar 
se prokurorët  e Shtetit janë të vendosur dhe të gatshëm që 
të kontribuojnë  në forcimin  e sundimit të ligjit, si dhe të 
ndërgjegjshëm për t’u përballuar me sfidat që i ka sistemi 
prokurorial, duke  shpresuar se në këtë drejtim do të vazhdoi 
përkrahja e partnerëve ndërkombëtarë, me të cilët tashmë është 
ndërtuar bashkëpunim i mirëfilltë në realizimin e obligimeve 
ligjore.
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Kreu i Prokurorit të Shtetit, potencoi  se është i përkushtuar në 
rritjen e efikasitetit në gjithë sistemin prokurorial, në luftën sa më 
efikase kundër krimit të organizuar, korrupsionit, si dhe veprave 
tjera penale, duke shtuar se sfidë kryesore e Prokurorit të Shtetit 
mbetet luftimi i korrupsionit, krimit të organizuar, krimeve 
ekonomike, terrorizmit dhe krimeve të luftës.

Kryeprokurori Lumezi theksoi se ka kërkuar nga prokurorët 
rritje të efikasitetit në luftën kundër korrupsionit, si dhe rritje të 
efikasitetit në lëndët e shënjestruara për përmbushjen e kritereve 
për liberalizim të vizave.

Mes tjerash, gjatë këtij takimi është biseduar edhe për 
bashkëpunimin në mes Prokurorit të Shtetit dhe institucioneve 
tjera të zbatimit të ligjit, për koordinim të veprimeve për luftën 
kundër kriminalitetit, e me theks të veçantë në parandalimin e 
korrupsionit. Konkretisht është potencuar bashkëpunimi i mirë 
në mes Prokurorit të Shtetit dhe Policisë së Kosovës në luftën 
kundër terrorizmit.

Ndërkaq, ambasadori Chabert, duke vlerësuar punën që është 
duke e bërë Prokurori i Shtetit, në krye me kryeprokurorin 
Lumezi, shprehu gatishmërinë e saj dhe të vendit të tij, për ta 
ndihmuar sistemin prokurorial të Kosovës në të gjitha çështjet që 
Franca mund të kontribuojnë,  me qëllim të rritjes së efikasitetit 
të këtij sistemi. Konkretisht ambasadori Chabert ofroi ndihmë 
nga Ambasada e Francës në Prishtinë në ngritjen e kapaciteteve 
të prokurorëve, duke i trajnuar ata në fusha të ndryshme. 
Në fund të takimit kryeprokurori Lumezi duke vlerësuar lart 
mbështetjen e shtetit francez për ngritjen e efikasitetit të sistemit 
prokurorial falënderoi ambasadorin e Francës Didier Chabert 
për mbështetjen e tij që po i jep vendi i tij sistemit prokurorial 
të Kosovës dhe theksoi vendosmërinë e tij për të kontribuar në 
forcimin e sundimit të ligjit, duke dhënë rezultate në zbulimin 
dhe hetimin e veprave penale.  
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PROKURORIA THEMELORE NË PRIzREN KA NgRITUR 
AKTAKUzË KUNdËR TË PANdEHURVE, J.g. L.g. dHE 

A.g. PËR VEPRËN PENALE gRABITJA

Prishtinë, 31 mars 2017/ Prokuroria Themelore në Prizren, ka 
ngritur aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të 
Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurve:  J.G., L.G. 
dhe A.G. për veprën penale grabitja, nga neni 329 paragrafi 1, 
lidhur me paragrafin 3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
 
Sipas aktakuzës J.G., L.G. dhe A.G., duke vepruar si anëtarë 
të grupit, me përdorim të forcës kanë përvetësuar pasurinë 
e luajtshme të personit tjetër me qëllim që t’i sjellin vetës dobi 
pasurore të kundërligjshme. Pas marrëveshjes paraprake në 
mes të akuzuarve J.G., vëllain e tij L.G. dhe djalin e axhës së tij 
A.G., më 16.02.2017 që të tre hyjnë në barnatoren “Aspirin C” 
në Prizren, ku  fillimisht ia marrin nga dora telefonin celular të 
dëmtuarës B.Q. dhe pastaj nga barnatorja marrin rreth 750 euro.  
Në këtë mënyrë të pandehurit kryejnë veprën penale: Grabitja, 
nga neni 329 paragrafi 1, lidhur me paragrafin 3 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës.

Prokurori i rastit i ka propozuar Gjykatës që pas administrimit të 
provave dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurit, 
për veprën penale që akuzohen, t’i shpallë fajtorë dhe t’i gjykojë 
sipas ligjit.
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Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Kabineti i Kryeprokurorit të Shtetit
 Tel: +381/38/200 18 825
 Tel: +381/38/200 18 826

 Zyra për Komunikim Publik
 Tel: +381/38/200 18 848
 Tel: +381/38/200 18 710
 Email: Info.psh@rks-psh.org
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