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AKTIVITETET E  
KËSHILLIT 
PROKURORIAL TË KOSOVËS 
 

(Në këtë edicion të këtij buletini pasqyrohen 
aktivitetet për muajin gusht të vitit 2022) 

Shqyrtohen komentet për draftin e 
Rregullores për veprimtarinë, organizimin e 
brendshëm dhe sistematizimin e administratës 
në KPK 

Komisioni për Çështje Normative i KPK-së mbajti 

takimin e radhës, në të cilin morën 

pjesë anëtarët e këtij komisioni, anëtarët e KPK-së, 

Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, 

përfaqësues ambasadash dhe përfaqësuesit e 

projektit EUKOJUST. 

 

Qëllimi i takimit ishte shqyrtimi i komenteve për draftin 

e Rregullores për veprimtarinë, organizimin e 

brendshëm dhe sistematizimin e administratës në KPK, 

komente këto, që janë pranuar nga përfaqësuesit e 

partnerëve ndërkombëtarë, të shoqërisë civile dhe nga 

ana e profesionistëve të fushës. 

Mbahet takimi i Komisionit për Administrimin 
e Prokurorive 

Komisioni për Administrimin e Prokurorive ka mbajtur 
takimin e radhës, në të cilin diskutoi për vizitën e Grupit 
punues për monitorimin e zbatimit të SMIL-it në 
Prokurorinë Themelore të Prishtinës, ku u prezantua 
edhe raporti me të gjeturat, me ç’rast u diskutua për 
mënyrën e zbatimit, kontrollin e përdorimit të SMIL-it 
dhe cilësinë e të dhënave, si dhe rekomandimet e 
ndryshme për ngritjen e efikasitetit në punë. 
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Anëtarët e Komisionit u pajtuan lidhur me hapat e 
ardhshëm që do t’i ndërmarrin për të siguruar 

përdorim të plotë dhe të saktë të SMIL-it në të gjitha 
prokuroritë e Kosovës. 

Hartimi i Pyetësorit për mbikëqyrjen e 
zbatimit të akteve nënligjore, në fokus të 
takimit të Komisionit për Çështje Normative 

Komisioni për Çështje Normative mbajti takimin e tij të 

radhës, në të cilin diskutoi për përmbushjen e detyrave 

që ndërlidhen me mbikëqyrjen e zbatimit të akteve 

nënligjore dhe hartimin e akteve të parapara me 

Strategjinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 

2022-2024 dhe, në këtë kontekst, edhe për hartimin 

e pyetësorit për mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre 

akteve.  

 

Anëtarët e këtij Komisioni u pajtuan për të organizuar 

edhe vizita informuese nëpër prokuroritë e vendit, me 

qëllim të mbikëqyrjes së zbatimit të akteve nënligjore 

dhe shqyrtuan draftin e Rregulloreve për Angazhimin 

e Praktikantëve në Sistemin Prokurorial, e cila 

parasheh procedurat e angazhimit të praktikantëve.  

Aktivitetet e Sekretariatit të KPK-së 

SKPK-ja, gjatë muajit gusht, ka përgatitur informata 

shtesë për Zyrën e BE-së lidhur me Raportin për vendin 

2022 të Komisionit Evropian dhe mbajti takim me 

ekspertin e EUKOJUST-it lidhur me organizimin e 

punëtorive për anëtarët e KPK-së dhe administratën e 

sistemit prokurorial, si dhe me përfaqësuesit e projektit 

britanik për sundimin e ligjit. 

Gjithashtu, SKPK-ja mbajti një takim të përbashkët me 

stafin e KGJK-së, me ç’rast është bërë definimi i 

rikualifikimit të veprave penale përmes SMIL-it.  

Po ashtu hartoi një dokument aktivitetesh për 

mbështetje nga Projekti i Luksemburgut lidhur me 

dhunën ne familje dhe ka dërguar informata shtesë për 

rastet e shënjestruara lidhur me udhërrëfyesin për 

liberalizim të vizave. 

Ndërkohë ofroi informata pas kërkesës së Zyrës së 

Zëvendëskryeministrit lidhur me obligimet e KPK-së në 

PKZMSA 2022 dhe ERA II. 

Gjatë muajit është mbajtur një takim me operatorin për 

avancimin e sistemit elektronik për menaxhimin e dosjes 

së prokurorëve, ku temë e diskutimit ishte avancimi i 

sigurisë dhe mundësia e qasjes së prokurorëve, si dhe 

është prezantuar sistemi elektronik për mësimin në 

distancë e-learning dhe ka filluar plotësimi me të 

dhënat që ndërlidhen me KPK-në.  

Në anën tjetër është diskutuar edhe avancimi i Sistemit 

Elektronik për Menaxhimin e Lëndëve në Zyrën për 

Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave. 

Aktivitetet e Njësitit për Shqyrtimin e 
Performancës së Prokurorisë  

NJSHPP-ja, gjatë muajit gusht, hartoi Raportin 

gjashtëmujor të punës së Prokurorit të Shtetit, Raportin 

analitik për ngarkesën dhe efikasitetin e prokurorive 

për periudhën e gjashtëmujorit të parë të vitit 2022 

krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2021.   

Pastaj përpiloi pasqyra për ngarkesën dhe efikasitetin 

e prokurorëve në zgjidhjen e lëndëve nga regjistrat: 

PP, PPM, PPN, PPP dhe NJN dhe grumbulloi të dhëna 

statistikore për grupet e veprave penale: A, DR, KO, 

KM, KORR, NU, KE, TQNJ dhe SHP, si dhe për gjendjen 

e rasteve nëpër prokurori sipas regjistrave dhe 

departamenteve.  

Ndërkohë përgatiti të dhëna statistikore për veprat 

penale të krimeve ekonomike dhe shpëlarjen e parasë 

në tremujorin e dytë dhe grumbulloi të dhëna 

statistikore për procesin e vlerësimit të prokurorëve.  

Gjithashtu përgatiti të dhëna për katër kërkesa nga 

OJQ-të dhe të dhëna krahasuese për Prokurorinë 

Themelore të Prizrenit, si dhe krahasoi të dhënat që 

gjeneron Moduli i Statistikave të SMIL-it.  


