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AKTIVITETET E
KËSHILLIT
PROKURORIAL TË KOSOVËS
Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zhvilluar
aktivitete intensive gjatë janarit të vitit 2021,
me ç’rast në edicionin e këtij buletini të
përmuajshëm veçohen informacionet kryesore
të zhvillimeve institucionale.
Betohen gjashtë anëtarë të ri dhe hapen
nominimet për zgjedhjen e Kryesuesit dhe
Zëvendës-kryesuesit të KPK-së
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Në takimin e 192-të të Këshillit Prokurorial të
Kosovës, i cili është mbajtur në fillim të janar 2021
janë betuar gjashtë anëtarë të rinj të Këshillit
Prokurorial të Kosovës, të cilët vijnë nga radhët e
prokurorive themelore.
Po në këtë takim është hapur edhe thirrja për
nominime për Kryesues dhe Zëvendëskryesues të
ri të KPK-së, të cilët do të zgjidhen brenda afatit
të caktuar me aktet ligjore.

_____Janar 2021_____

Takimi është udhëhequr në bazë të Rregullores
për
zgjedhjen
e
Kryesuesit
dhe
Zëvendëskryesuesit të KPK-së nga Kryeprokurori
i Shtetit, Aleksandër Lumezi, i cili njëkohësisht është
anëtar i Këshillit sipas detyrës zyrtare.
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këtij institucioni të rëndësishëm në sistemin e
drejtësisë së Kosovës.

Zgjidhet Kryesuesi dhe
Zëvendëskryesuesi i ri
Në kontekst të informacionit të mësipërm, në
pjesën e dytë të janarit, pas thirrjes për nominime
për Kryesues dhe Zëvendëskryesues të ri të KPKsë, në takimin e 193-të me radhë, është paraqitur
nga një nominim për secilën pozitë veç e veç:
Prokurori Jetish Maloku, nga Prokuroria
Themelore e Gjilanit, është nominuar për Kryesues
të Këshillit Prokurorial të Kosovës, kurse zëvendës
i tij është nominuar prokurori nga radhët e
Prokurorisë Themelore të Ferizajt, Veton Shabani.

Nga ana tjetër, Kryesuesi i ri i Këshillit, Jetish
Maloku, pasi falënderoi Kryesuesin e deritashëm
për kontributin e tij për zhvillimin e sistemit
prokurorial, tha se rritja e llogaridhënies,
transparencës, integritetit dhe fuqizimi i
mekanizmave të tyre në sistemin prokurorial do të
jenë vetëm një pjesë e objektivave të tij për
fuqizimin e këtij sistemi.

Pritja e Kryesuesit të KPK-së nga U.D. së
Presidentes së Kosovës

Me këtë rast, para votimit të tyre, kandidatët e
nominuar kanë paraqitur vizionet e tyre për
udhëheqjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës, me
ç’rast dy të nominuarit kanë prezantuar veprimet
që do t’i ndërmarrin gjatë udhëheqjes së tyre.

Ndër takimet e para që ka zhvilluar sapo ka
marrë detyrën Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të
Kosovës, Jetish Maloku, ishte pritja në takim nga
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës
së Kosovës, Vjosa Osmani, me të cilin ka diskutuar
për sfidat e sistemit prokurorial dhe proceset e
emërimeve, riemërimeve dhe dekretimeve të
prokurorëve të rinj, duke u pajtuar që këto
procese të zhvillohen me integritet të lartë.

Pastaj është zhvilluar edhe procesi i votimit për
Kryesuesin e KPK-së, ku me 10 vota për dhe 1
kundër është zgjedhur prokurori Jetish Maloku,
ndërsa me 11 vota për dhe asnjë kundër është
zgjedhur Zëvendëskryesues prokurori Veton
Shabani.

Ceremonia e pranim – dorëzimit të detyrës
së Kryesuesit
Ndërkohë është mbajtur ceremonia e pranimdorëzimit të detyrës së Kryesuesit të KPK-së, nga
Bahri Hyseni te Kryesuesi i sapozgjedhur, Jetish
Maloku.
Gjatë kësaj ceremonie, Kryesuesi i deritashëm,
Bahri Hyseni, i uroi mirëseardhje Kryesuesit të ri,
Jetish Maloku, me ç’rast theksoi se ndihet i nderuar
që ka pasur mundësinë të jetë për pesë vjet
anëtar i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ndërsa
brenda këtyre pesë vjetëve, dy vjet në krye të

Me këtë rast, Kryesuesi Maloku, ka njoftuar
Ushtruesen e Detyrës së Presidentes, se prioritet i
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KPK-së është ngritja e besueshmërisë së publikut
në sistemin prokurorial, reduktimi i lëndëve të
vjetra, rritja e numrit të prokurorëve, përmirësimi
i infrastrukturës, plotësimi i kornizës ligjore për të
gjitha proceset e punës, vlerësimi i rregullt i
performancës dhe rastet disiplinore të
proceduara me kohë, duke potencuar se synim i tij
është vazhdimi i bashkëpunimit me institucionet
vendore dhe ndërkombëtare, me qëllim të arritjes
së objektivave të sistemit prokurorial.
Sot ne duhet të ndihemi krenarë për të arriturat e
përbashkëta, por dua t’ju them se do të vazhdojmë
të punojmë së bashku në avancimin e sistemit
prokurorial përmes aplikimit të standardeve më të
larta në vendimmarrje. Ne së bashku do të
vazhdojmë të ngrisim nivelin e llogaridhënies,
efikasitetit dhe cilësisë së punës në zgjidhjen e
rasteve. Ky synim do të bëjë të mundur të kemi një
sistem prokurorial me integritet, transparent dhe që
gëzon besimin e publikut.

Konferenca Vjetore e Prokurorëve 2021
Një ndër evenimentet kryesore të vitit në
fushëveprimtarinë e sistemit prokurorial është
Konferenca Vjetore e Prokurorëve, e cila sivjet
është mbajtur në javën e parë të janarit, me ç’rast
Kryesuesi Maloku ka mbajtur një fjalim online,
përmes të cilit ka shprehur vizionet, zhvillimin,
fuqizimin dhe ngritjen e sistemit prokurorial.
Fjalimi i plotë i Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të
Kosovës, Jetish Maloku, me rastin e mbajtjes së
Konferencës Vjetore të Prokurorëve (i transmetuar
përmes VIDEO-s më 18 janar 2021)

Këshilli Prokurorial dhe Prokurori i Shtetit
vazhdimisht kishin objektiva që të krijojnë kushte më
të mira për punë, numër të mjaftueshëm të
prokurorëve dhe stafit administrativ, si dhe
infrastrukturë dhe pajisje moderne, andaj, sot, dua
ta siguroj çdo të punësuar në sistemin prokurorial,
se të gjithë së bashku do ta arrijmë këtë. Do të
punojmë së bashku me të gjitha njësitë e Këshillit,
me Sekretariatin, me Njësitin për Shqyrtimin e
Performancës së Prokurorive dhe të gjithë partnerët
tonë ndërkombëtarë dhe vendorë që të arrijmë
objektivat e planifikuara.

I nderuar Kryeprokuror i Shtetit,
E nderuara U.D. Presidente e Republikës së Kosovës,
Të nderuar kolegë anëtarë të Këshillit dhe të gjithë
ju që jeni pjesë e sistemit prokurorial,
Të nderuar ambasadorë dhe përfaqësues të
ambasadave të ndryshme, që veproni në Kosovë,

Ne do të avancojmë sistemin e planifikimit duke
punuar së bashku; do të rrisim buxhetin përmes një
bashkëpunimi më të mirë me Qeverinë dhe Kuvendin
e Republikës së Kosovës dhe do ta shpenzojmë
buxhetin efektivisht dhe për nevoja që i ka sistemi
prokurorial.

Të nderuar mysafirë, përfaqësues të institucioneve
të sigurisë dhe drejtësisë,
Të nderuara media dhe shoqëri civile,
Është kënaqësi e veçantë për mua që si Kryesues i ri
i Këshillit Prokurorial të Kosovës t’ju drejtohem me
rastin e Konferencës Vjetore të Prokurorëve.

Ne do të rekrutojmë numrin e planifikuar të
prokurorëve dhe personelit administrativ dhe do të
punojmë së bashku me Akademinë e Drejtësisë dhe
partnerët tanë ndërkombëtarë që të trajnojmë e
specializojmë prokurorët, bazuar në nevojat e tyre
për ngritje profesionale dhe etike. Me këtë rast, dua
të falënderoj të gjithë ata që mbështetën këto
zhvillime ndër vite.

Nuk ka shumë kohë që jam zgjedhur në këtë pozitë,
por ka shumë kohë që jam pjesë e udhëheqjes në
sistemin prokurorial. Nga kjo perspektivë, për mua,
është një fillim i ri, por edhe për ju do të jetë një
fillim i ri, sepse pas shumë të arriturave që kishim së
bashku në të kaluarën, do të ndeshemi çdo ditë me
sfida e punë të shumta, të cilat presin vendimin tonë.

Para disa ditësh, Këshilli Prokurorial është plotësuar
me anëtarë të rinj dhe aktualisht jemi në proces të
konsolidimit të komisioneve të përhershme dhe
përcaktimit të planeve konkrete të punës. Ju siguroj
se pjesë e këtyre planeve do të jenë forcimi i
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vazhdueshëm i integritetit të sistemit prokurorial
përmes një sistemi të mirëfilltë të rekrutimit të
prokurorëve bazuar në mëritë, vlerësimi i
performancës së prokurorëve, vendimmarrja
proaktive, e cila siguron llogaridhënie dhe punë
transparente, të mbështetur në ligj dhe në standarde
ndërkombëtare. Pa dyshim se në fokus do të jetë
edhe trajtimi i rasteve disiplinore dhe ju siguroj që
çfarëdo sjellje jokorrekte dhe e qortueshme do të
trajtohet seriozisht, shkelësit do të ndëshkohen pa
kursyer dhe nuk do të lejojmë të zbehet besimi i
publikut, por do të ruhet imazhi i sistemit
prokurorial.

Avancimi i sistemit të vlerësimit të performancës së
prokurorëve;
Ngritja e nivelit të transparencës;
Avancimi i kritereve për rekrutim mbi bazë të
meritave;
Zhvillimi i mëtejmë i sistemit të ngritjes në karrierë;
Përmirësimi i vazhdueshëm i planifikimit, buxhetit
dhe kushteve për punë;
Ngritja profesionale e prokurorëve dhe stafit
administrativ dhe
Bashkëpunimi dhe koordinimi me partner vendorë
dhe ndërkombëtarë.

Në mes të prioriteteve të Këshillit do të jetë edhe
avancimi i statusit të prokurorëve dhe personelit
administrativ, ndërsa do të promovohet më tutje dhe
aplikohet pa kushte sistemi elektronik i menaxhimit
të rasteve, siç është digjitalizimi i proceseve të punës
kudo në sistemin prokurorial.

Përfundimisht, iu thërras të mbështetni sistemin
prokurorial që të funksionojë si i pavarur,
profesional, transparent, efikas, efektiv dhe
llogaridhënës.

Për të gjithë ata që përcjellim rrjedhat në sistemin
prokurorial, dua të theksoj se çmojmë lart dhe
llogarisim në mbështetjen e partnerëve tonë nga
Ambasada Amerikane, Zyra e Bashkimit Evropian,
Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze, Ambasada e
Mbretërisë së Bashkuar, Ambasada e Zvicrës,
Ambasada e Mbretërisë së Holandës, Ambasada e
Gjermanisë, Ambasada e Italisë, UNDP-ja, GIZ-i,
IRZ-ja, OSBE-ja, Këshilli i Evropës etj.

Duke vlerësuar lart rëndësinë e kësaj konference, i
falënderoj të gjitha ata që punuan rreth organizim
të saj dhe ju dëshiroj suksese.
Ju faleminderit!
Prezantimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Këshillit
Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, me rastin e
mbajtjes së Konferencës Vjetore të Prokurorëve
Tema: Menaxhimi i ndikimit të pandemisë covid
19 në sistemin prokurorial

Miq të dashur, të gjithë e dimë se sistemi i drejtësisë
në përgjithësi dhe ai prokurorial në veçanti kanë
kaluar nëpër periudha të ndryshme reformash, të
cilat planifikohen edhe në të ardhmen. Në një ditë si
kjo, ne duhet t’i kujtojmë ato zhvillime reformuese,
por edhe duhet të punojmë më shumë dhe të
përmirësojmë pozitën tonë, por gjithashtu duhet që
të punojmë më tepër dhe për qytetarët e vendit tonë,
pa dallim dhe t’u ofrojmë atyre drejtësi.

Hyrje
Është e rëndësishme të kontekstualizohet se si
ndikimi i pandemisë Covid-19 u menaxhua brenda
sistemit prokurorial, me të cilën u ballafaquam për
herë të parë në fillim të marsit 2020, kur rastet e
para

Të nderuar kolegë prokurorë, që të kemi besimin e
publikut në punën tonë, ne duhet të punojmë pa u
ndaluar dhe të krijojmë një ambient ku ka qasje më
të lehtë në drejtësi për të gjithë. Andaj, dua të
përmend shkurtimisht se disa nga prioritetet e
Këshillit për këtë vit, të cilat do të jenë si vijon:
Avancimi i sistemit të administrimit të të gjitha
niveleve, përfshirë fuqizimin e kornizës ligjore dhe
strukturës organizative përkatëse;
Forcimi i integritetit të sistemit prokurorial
(prokurorëve dhe stafit);

Në një përpjekje për të ndihmuar në parandalimin e
përhapjes së virusit, përgjigjja e hershme e qeverisë
përfshiu mbylljen e kufijve të saj ndërkombëtarë dhe

Ngritja e nivelit të llogaridhënies dhe kontrolli
permanent i punës;
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futjen e kufizimeve në lëvizjen e qytetarëve në
Kosovë.

identifikuan rastet specifike që mund të
parashkruheshin dhe një numër i funksioneve kritike
të punës, për të cilat ekipet përcaktuan modalitetet
e punës në secilën prokurori.

Pandemia ndikoi në të gjithë botën dhe rrjedhimisht
as institucionet tona nuk ishin përjashtim; kjo do të
thoshte që ne duhet të përshtateshim urgjentisht me
mënyra të reja të punës.

Ndërhyrjet u koordinuan nga një “Ekip qendror i
menaxhimit të krizave”, i cili nën udhëheqjen e
Kryeprokurorit të Shtetit takohej dhe merrte
informata çdo javë, përmes raporteve nga ekipet
rajonale të menaxhimit të krizave, të drejtuara nga
kryeprokurorët e prokurorive.

Ngjashëm me shumicën e institucioneve në tërë
botën, ne nuk kishim identifikuar më parë rreziqe të
kësaj natyre për ushtrimin e funksioneve
prokuroriale dhe në atë kohë, nuk kishim
mekanizma adekuatë dhe të vlefshëm për të
vlerësuar dhe zbutur rreziqe të tilla.

Kjo ishte hera e parë që ishte vënë në dispozicion
një mbikëqyrje qendrore e çështjeve kritike dhe
siguroi që burimet të mund të përqendroheshin në
kryerjen e punëve të domosdoshme dhe esenciale
përbrenda sistemit prokurorial.

Veprimet për menaxhimin e krizës së shkaktuar nga
Covid-19
Për të adresuar këtë çështje, më 8 prill, ne mbajtëm
një videokonferencë me Projektin e Mbretërisë së
Bashkuar, me ç’rast diskutuam për hapat që duhet
ndërmarrë nga Këshilli në përshtatje me situatën e
re, të shkaktuar nga pandemia dhe, si rezultat i
drejtpërdrejtë i konferencës, një seri veprimesh u
identifikuan për të menaxhuar krizën.

Për të vlerësuar shkallën, në të cilën zyrat rajonale
të prokurorisë ishin në përputhje me udhëzimet e
lëshuara nga Ekipi qendror i krizës, u krijua një
“panel”, që vlerësonte pajtueshmërinë me rregullat
e përcaktuara; një ekip nga Këshilli dhe Zyra e
Kryeprokurorit të Shtetit bëri vizita në zyrat
rajonale të prokurorisë për të ndihmuar në këtë
vlerësim. Ky ekip përgatitë edhe sot raporte të
rregullta javore për gjendjen e prokurorëve dhe
stafit lidhur me Covid 19-shin.

Gjithashtu, ne u pajtuam që ishte e nevojshme një
mënyrë më fleksibile e punës për të siguruar që
sistemi prokurorial të vazhdonte ushtrimin e
funksioneve prokuroriale.

Nga fundi i majit dhe në qershor të vitit 2020 kishim
një fazë më relaksuese të kufizimeve. Andaj, për të
ndihmuar në menaxhimin e tranzicionit në punën e
bazuar në zyrë, u hartua Strategjia e rifillimit të
punës në zyrë dhe Udhëzimi i kthimit në punë. Kjo
përkoi me rihapjen e kufijve ndërkombëtarë.

Kjo përfshiu disa punë në distancë dhe në
koordinimin e mëtejshëm me Ambasadën e SHBA-së
u siguruan 29 laptopë, në mënyrë që prokurorët
tanë t'i përdornin jashtë mjedisit të zyrave të tyre.
Kjo Ambasadë na siguroi pajisje mbrojtëse ndaj
virusit nga mesi i vitit 2020, me të cilat i plotësuam
nevojat për gjashtë muaj.

Strategjia e rifillimit të punës përcakton tre nivele
rreziku që shkalla e infektimit në komunitet paraqet
në vazhdimësinë e funksioneve normale të
prokurorisë. Çdo nivel rreziku shoqërohet me
veprime për të zbutur rrezikun që duhet të zbatohet
në secilën zyrë të prokurorisë. Niveli i rrezikut
rishikohet rregullisht, në mënyrë që niveli i duhur i
mbrojtjes nga virusi të ofrohet për tërë stafin tonë.
Tani jemi në nivelin e rrezikut 2 dhe të gjitha zyrat
e prokurorisë janë pajisur me udhëzime që
përshkruajnë se çfarë veprimesh të rrezikut
kërkohen.

Kjo ishte një përgjigje e shpejtë dhe e paprecedentë
ndaj krizës urgjente, me të cilën u përballëm. Ne
arritëm që në një afat rekord të sigurojmë edhe të
gjitha pajisjet mbrojtëse ndaj virusit dhe ato u
shpërndane te të gjithe prokurorët dhe stafi.
Një videokonferencë tjetër u zhvillua më 21 prill me
Kryeprokurorin e Shtetit dhe Kryesuesin e Këshillit
Prokurorial, në të cilën u prezantua dhe u ra dakord
për Strategjinë dhe Planin e veprimit për
menaxhimin e krizës. Kjo ishte një konferencë
informuese, në të cilën ishin gjithashtu të pranishëm
përfaqësuesit e partnerëve ndërkombëtarë,
përfshirë Ambasadën e SHBA-së, Ambasadën e
Mbretërisë së Bashkuar dhe Zyrën e Bashkimit
Evropian.

Ndikimi i veprimeve të ndërmarra
Ne kemi koordinuar veprimet tona dhe jemi
përgjigjur shpejt përballë kësaj pandemie dhe është
e rëndësishme të vlerësojmë ndikimin e veprimeve të
ndërmarra për performansën, krahasuar me të
njëjtën periudhë të vitit 2019.

Gjashtë ditë më vonë, Plani i menaxhimit të krizave
u zbatua plotësisht në tërë sistemin prokurorial. U
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Së pari, ne do të vlerësojmë ndikimin në ngarkesën
me lëndë gjatë periudhave të njëjta të viteve 2019
dhe 2020. Po ashtu do të shohim ndikimin në
mungesat e personelit për të njëjtën periudhë.

dhe Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në
Prishtinë.
Ka pasur komente shumë pozitive në lidhje me atë
se si Prokuroria ka menaxhuar ndikimin e Covid19-shit dhe si ka ndikuar në perceptimet e tyre për
sistemin prokurorial, me ç’rast në prezantimin tim
do ta theksoj një citim të Drejtorit të KIPRED:
“Ekziston një perceptim nga publiku se Prokuroria
nuk po bën asgjë, por unë e di që ata kanë punuar
me të vërtetë shumë. Ekziston mundësia që
Prokuroria të forcojë marrëdhëniet me publikun
(PR-in e tyre)”.

Gjatë vitit 2020 janë pranuar 11,847 apo
21.42% lëndë më pak se në vitin 2019
Gjatë vitit 2020 janë zgjidhur 30,294 apo
38.02% lëndë më pak se në vitin 2020
Gjatë vitit 2020 janë zgjidhur 113% e lëndëve të
pranuara

Për më tepër, si përdorues i Planit të veprimit,
Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë,
konsideroi se "është një plan i mirë, është një plan i
përsosur dhe ne po e përdorim atë".

Gjatë vitit 2020 janë
pranuar 11,847 apo
21.42% lëndë më pak
sesa në vitin 2019

Mësimet e nxjerra
Si pjesë të mësimeve të nxjerra brenda Planit të
veprimit u identifikuan dy tema kryesore:

Gjatë vitit 2020 janë
Gjatë vitit 2019 janë zgjidhur 30,294 apo
zgjidhur
144%
të 38.02% lëndë më pak
lëndëve të pranuara
sesa në vitin 2020

Së pari, u konsiderua thelbësore që të ekzistojë një
metodë për identifikimin e rreziqeve kryesore
operacionale për Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
dhe gjithashtu edhe për Këshillin.

Gjatë vitit 2020 janë
zgjidhur
113%
të
lëndëve të pranuara

Vlerësimi i rrezikut dhe planifikimi i vazhdimësisë së
punës gjithashtu duhet të jetë pjesë integrale e
procesit të planifikimit strategjik.
Së dyti, ka nevojë për një përgjigje të
paraplanifikuar për ngjarje kritike. Një përgjigje e
tillë kërkon një plan të strukturuar që testohet
rregullisht, rishikohet dhe azhurnohet.

Kah fundi i qershorit dhe deri në korrik, nivelet e
infeksionit u rritën dhe fatkeqësisht Gjyqësori
regjistroi vdekjet e para të një gjykatësi dhe të dy
prokurorëve.

Sigurimi që të dyja këto mësime të merren në
konsideratë dhe të zbatohen do të mundësojë që ky
institucion të përgjigjet më shpejt në të ardhmen.

Përderisa infeksionet ditore filluan të kalonin numrin
250 gjatë fundit të korrikut, puna në distancë u
rivendos dhe u hartua Protokolli i punës në distancë
dhe Shtojca me Pyetjet e bëra shpesh për sistemin
prokurorial.

Hapat e ardhshëm
Ekzistojnë tre pjesë kryesore për hapat e ardhshëm
që duhet të ndërmarrim:
Së pari, duhet të kryhet një rishikim zyrtar i tërë
procesit të punës gjatë pandemisë.

Në këtë kohë kishte një përqendrim të raportimi
javor dhe qasja e menaxhimit të krizave u rishikua
dhe u adaptua për të pasqyruar rreziqet në
ndryshim.

Së dyti, ne duhet të zhvillojmë qasjen tonë për
menaxhimin e krizave dhe vazhdimësinë e punës si
pjesë të procesit të planifikimit strategjik.

Ndikimi i veprimeve të ndërmarra

Së treti, ne duhet të vazhdojmë të menaxhojmë
efektivisht Planin për rifillimin e punës.

Në shtator, ne së bashku me projektin e Mbretërisë
së Bashkuar filluam rishikimin e zbatimit të Planit
për menaxhimin e krizave, i cili përfshinte intervista
me organizata të shoqërisë civile dhe anëtarë të
personelit administrativ të Sekretariatit të KPK-së, si

Duke ju dëshiruar shëndet të gjithëve, ju faleminderit
për vëmendjen tuaj!
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Lansimi i projektit EUKOJUST të BE-së

Kryesuesi Maloku: “Profesionalizimi,
përkushtimi dhe puna ekipore e
administratës do të kenë mbështetjen time
të pakursyer”

Ndërkohë, Kryesuesi Maloku, ka vlerësuar lart
lansimin e projektit EUKOJUST të Bashkimit
Evropian, i cili zbatohet në kuadër të Programit
për sektorin e drejtësisë në Kosovë. Lansimi i tij
është bërë përmes platformës online nga Shefi i
Zyrës së BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog, me
ç’rast, përveç Kryesuesit të KPK-së, Jetish Maloku,
kanë marrë pjesë edhe krerë të tjerë të sistemit të
drejtësisë në Kosovë, ambasadorë dhe
përfaqësues të institucioneve të tjera vendore dhe
ndërkombëtare.

Pas marrjes së detyrës së Kryesuesit, z.Jetish
Maloku ka mbajtur një takim me Drejtorin e SKPKsë dhe udhëheqësit e njësive, i cili përveçse ishte
njoftues, kishte për qëllim edhe shprehjen e
përkrahjes dhe mbështetjes së tij për punën dhe
angazhimin e vazhdueshëm dhe të përbashkët të
stafit administrativ të KPK-së për zbatimin e
prioriteteve dhe objektivave, të parapara për
vitin 2021.

Në fjalën e tij, Kryesuesi Maloku, tha se fazat e
mëhershme të këtij projekti kanë treguar që është
bërë një punë e jashtëzakonshme dhe një
koordinim i shkëlqyer, andaj beson se ky projekt
do të avancojë dhe fuqizojë sistemin e drejtësisë
në linjë me standardet evropiane dhe
ndërkombëtare.

“Natyrisht se ngritja e performansës dhe
kapaciteteve
profesionale
të
personelit
administrativ dhe planifikimi i tyre adekuat do të
jenë në shërbim të avancimit dhe fuqizimit të
shërbimeve të administratës së KPK-së, e cila është
administratë qendrore për tërë sistemin
prokurorial”, ka thënë Kryesuesi i Këshillit
Prokurorial, Jetish Maloku,.

Sipas Kryesuesit të KPK-së, aktivitetet e projektit
EUKOJUST do ta fuqizojnë llogaridhënien,
transparencën, profesionalizmin, cilësinë dhe
efektivitetin e sistemit prokurorial.

Rrjedhimisht, Kryesuesi Maloku, pohoi para
udhëheqësve të njësive organizative të SKPK-së,
se, vërtet, pret që puna ekipore dhe përkushtimi i
tyre të jenë përherë në shërbim të avancimit dhe
fuqizimit
të
kapaciteteve
administrative.
“Profesionalizimi, përkushtimi, disiplina dhe puna
ekipore e administratës së KPK-së do të kenë
mbështetjen time të pakursyer, vetëm e vetëm, që,
së bashku, të kemi efektivitet dhe efikasitet për t’i
realizuar synimet që kemi përpara”, tha Kryesuesi
Maloku.

Ky projekt implementohet nga një konzorcium, i cili
përbëhet nga Fondacioni Gjerman për
Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (IRZ), si
partner drejtues dhe partnerët e rinj nga Qendra
Holandeze
për
Bashkëpunim
Juridik
Ndërkombëtar (CILC) dhe Ministria e Drejtësisë e
Kroacisë.

Drejtori i SKPK-së, Lavdim Krasniqi, në emër të
stafit të Sekretariatit, ka uruar Kryesuesin Maloku
për zgjedhjen e tij në krye të KPK-së, duke
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shprehur gatishmërinë se do të jetë i përkushtuar
maksimalisht që të gjitha shërbimet e
administratës të jenë në mbështetje të plotë të
KPK-së dhe PSH-së.

përkrahjen për realizim në afatet e parapara
kohore dhe me rezultate sa më të mira.

Prezantohet projekti i USAID-it “Aktiviteti i
drejtësisë në Kosovë”

Prezantohet Raporti i progresit të projektit
TIK-SMIL
Në prezantimin e Raportit të Bordit Drejtues të
Projektit TIK-SMIL ishin të pranishëm Kryesuesi i
Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish Maloku,
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skender
Çoçaj, kurse përmes videokonferencës morën
pjesë përfaqësues të Ambasadës së Norvegjisë
në Prishtinë, Këshillit të Evropës në Prishtinë,
Ministrisë së Drejtësisë, si dhe ekspertë vendorë
dhe të huaj.

Bashkëpunimi dhe zbatimi i projekteve të
përbashkëta me partnerët dhe donatorët e
sistemit prokurorial ishte në fokus të aktiviteteve
të Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës,
Jetish Maloku, i cili ka pritur në takim Drejtoreshën
e Projektit të USAID-it “Aktiviteti për Drejtësi në
Kosovë”,
Geralyn
Busnardo
dhe
Zëvendësdrejtoreshën Florije Manaj-Zogaj, me
ç’rast u bë prezantimi i dinamikës së aktiviteteve
në kuadër të Projektit “Aktiviteti i drejtësisë në
Kosovë”.

Raporti i projektit SMIL përmban periudhën
korrik-dhjetor 2020. Në vijim janë diskutuar të
arriturat kryesore për këtë periudhë dhe është
miratuar Plani vjetor i punës së Projektit TIK-SMIL
për vitin 2021.

Kryesuesi i KPK-së falënderoi Drejtoreshën e këtij
projekti për kontributin e USAID-it në të gjitha
kohët, duke shprehur gatishmërinë për
bashkëpunim gjatë realizmit të aktiviteteve të
parapara për sistemin prokurorial.
“Mirëpresim në çdo kohë përpjekjet e përbashkëta
për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të sistemit
prokurorial me anë të këtij projekti, me ç’rast do të
kemi si rezultat rritjen e besimit të publikut,
fuqizimin dhe ngritjen e kapaciteteve të sistemit
prokurorial të Kosovës”, tha Kryesuesi Maloku.

Kryesuesi i KPK-së, Jetish Maloku, tha se
përkundër gjendjes së krijuar me pandeminë,
projekti SMIL ka vazhduar me sukses
implementimin e aktiviteteve të parapara për
këtë vit në sistemin prokurorial, përfshirë
implementimin në Prokurorinë e Apelit,
shpërndarjen automatike të lëndëve nëpër
prokuroritë themelore dhe shkëmbimin e të
dhënave në mënyrë elektronik në mes të Policës
se Kosovës, prokurorive dhe gjykatave.

Nga ana tjetër, Drejtoresha e këtij projekti,
Geralyn Busnardo, shprehu urimet e saj për
marrjen e detyrës nga ana e Kryesuesit të ri të
KPK-së, duke e informuar atë lidhur me ketë
program pesëvjeçar, i cili do të zbatohet për të
mbështetur përpjekjet e institucioneve të drejtësisë
në Kosovë, rritjen e besimit të publikut në
institucionet e drejtësisë, organizatat e shoqërisë
civile dhe aktorët e tjerë kryesorë në përmirësimin

Kryesuesi Maloku, shtoi se për KPK-në, projekti
TIK/SMIL është një ndër projektet më të
rëndësishme, prandaj të gjitha aktivitet e Planit të
punës për vitin 2021 të këtij projekti do ta kenë

8

e ofrimit të qasjes së qytetarëve në shërbime
cilësore të drejtësisë.

Takim urgjent, KPK-ja pezullon nga puna
një prokuror

Ky program do të implementohet nga kompania
amerikane, |”Chemonics International Inc”, me seli
në Uashington.

Këshilli Prokurorial i Kosovës, i drejtuar nga
Kryesuesi Jetish Maloku, ka mbajtur një takim
urgjent, në të cilin ka trajtuar kërkesën e autoritetit
kompetent për shkelje disiplinore nga ana e një
prokurori të Prokurorisë Themelore në Prishtinë.

Diskutohen prioritetet e fuqizimit të
llogaridhënies, efikasitetit dhe
transparencës
Në kuadër të bashkëpunimit shumëdimensional me
Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës
në Prishtinë, Kryesuesi Maloku ka mbajtur një
takim online me përfaqësuesen e Ambasadës,
Lana Morton-Oëens, me të cilën ka diskutuar
mbështetjen konkrete me anë të ofrimit
të ekspertizës për implementimin e akteve
nënligjore për vlerësimin e perfomancës së
prokurorëve dhe për mbështetjen e nevojshme për
Këshillin Prokurorial, komisionet e tij dhe
Kryesuesin e ri në proceset e punës së ardhshme.

Me këtë rast, KPK-ja ka marrë vendim në mënyrë
unanime për pezullimin nga puna të prokurorit në
fjalë, si dhe ka themeluar Panelin hetimor, i cili do
të trajtojë rastin dhe do t’i rekomandojë KPK-së
vendimin përfundimtar.

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial takon
përfaqësuesit e Sindikatës së Judikaturës
Kryesuesi Maloku ka pritur në takim U. D. të
Kryetarit të Sindikatës së Judikaturës të Kosovës,
Bahri Jashari, si dhe përfaqësues të tjerë të kësaj
sindikate, takim ky, i cili kishte për qëllim
diskutimin e nevojave dhe prioriteteve që kanë të
bëjnë me zbatimin ligjor të statusit të punëtorëve
të administratës së Këshillit dhe prokurorive të
vendit.

Rrjedhimisht, në këtë takim, janë diskutuar edhe
proceset e tjera të përbashkëta, siç janë hartimi i
Manualit për mbështetjen e paneleve hetimore,
planet dhe aktivitetet e tjera të parapara për
realizim në KPK, kurse në përfundim të këtij takimi,
u tha se është me rëndësi që të ketë koordinim të
vazhdueshëm dhe në linjë të njëjtë për
rekomandimet kryesore, që dalin nga proceset e
ndryshme, përfshirë dhe ngritjen e llogaridhënies,
efikasitetit dhe transparencës së sistemit të
drejtësisë.

Përfaqësuesit e Sindikatës së Judikaturës së
Kosovës kanë adresuar një sërë kërkesash, siç
janë: realizimi i statusit të veçantë ligjor të
punëtorëve të administratës së sistemit gjyqësor
dhe prokurorial dhe zbatimi i çështjeve që kanë
të bëjnë me barazinë e pushteteve, të cilin i
përmend shprehimisht edhe Gjykata Kushtetuese,
trajtimi adekuat financiar, përfshirja e sindikatës
në proceset e reformës së administratës dhe
plotësimi i kapaciteteve të nevojshme për punë.
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këtij projekti për bashkëpunim dhe koordinim të
vazhdueshëm deri në realizimin e plotë të tij.

Koordinohen aktivitetet e ngritjes së
kapaciteteve administrative
Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit
Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, është
takuar me përfaqësuesit e Komponentës pёr
Zhvillim Institucional në kuadër të projektit britanik
“Forcimi i sistemit gjyqësor në Kosovë”.
Qëllimi i takimit ishte koordinimi i çështjeve të
ngritjes së performansës dhe kapaciteteve
profesionale
të
personelit
administrativ,
planifikimit dhe menaxhimit të rrezikut, si dhe
mundësive
për
ofrimin e ekspertizës
për
avancimin e shërbimeve të administratës së
sistemit prokurorial në Kosovë.

Në këtë aspekt, Kryesuesi Maloku, ka thënë se nuk
do të mungojnë përpjekjet e tij maksimale për të
mbështetur kërkesat e administratës, në mënyrë
që ajo të jetë funksionale dhe sa më stabile, si dhe
të ketë performansë pozitive.

Punëtori: Prezantohet Raporti fillestar i
projektit të IPA-s, EUKOJUST
Projekti EUKOJUST i Bashkimit Evropian, që
zbatohet në kuadër të Programit për sektorin e
drejtësisë në Kosovë, ka mbajtur një punëtori, në
të cilën është prezantuar raporti fillestar i tij.

Në kuadër të zbatimit të këtij projekti është
diskutuar edhe mbështetja profesionale që do t’i
ofrohet Sekretariatit të KPK-së lidhur me hartimin
e akteve nënligjore për personelin administrativ
dhe për ngritjen e përgjithshme të kapaciteteve të
tij.

Nga Këshilli Prokurorial i Kosovës në këtë punëtori
mori pjesë Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit,
Lavdim Krasniqi, me ç’rast u prezantuan të
gjeturat fillestare sa i përket implementimit të
aktiviteteve të projektit në institucionet e drejtësisë
së Kosovës që janë përfituese të këtij projekti.

Me këtë rast, ekspertët britanikë shprehën
gatishmërinë e tyre të lartë për të ofruar
ekspertizën e nevojshme për të gjitha çështjet e
diskutuara në këtë takim.

Përfaqësuesi i KPK-së ka shprehur gatishmërinë
për angazhim maksimal për arritjen e objektivave
të këtij projekti nëpër fazat e tjera pasuese.
Gjithashtu, gjatë këtij takimi, është shprehur
gatishmëria e institucioneve vendore përfituese të
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Raporti i vlerësimeve për stafin e sistemit
prokurorial të Kosovës.

Aktivitetet e Sekretariatit të KPK-së
Gjatë muajit janar të vitit 2021 janë zhvilluar
aktivitetesh të shumta në kuadër të Sekretariatit
të KPK-së, me ç’rast në aspektin e bashkëpunimit
me partnerët e huaj janë mbajtur disa takime me
ekspertë projektesh, që mbështesin ngritjen e
kapaciteteve
administrative
të
sistemit
prokurorial, si ai i IPA-s, dhe projektit holandez,
CILC.

Kurse, një ndër aktivitetet e sektorit për teknologji
informative, ka qenë përgatitja e Planit të
menaxhimit për mirëmbajtjen e Qendrës së të
Dhënave në Pallatin e Drejtësisë, pastaj përgatitja
e një Doracaku për ngritjen e njohurive në
përdorimin e pajisjeve të TI-së, i cili do t’i
shpërndahet stafit të sistemit prokurorial.

Gjithashtu janë zhvilluar aktivitete të grupeve
punuese për hartimin dhe finalizimin e Raportit të
punës së Këshillit Prokurorial për vitin 2020 dhe
Planit të punës së Këshillit Prokurorial për vitin
2021.

Gjithashtu është bërë edhe përgatitja e Planit të
aktiviteteve të projektit TIK/SMIL për vitin 2021, si
dhe janë prezantuar: Moduli i administrimit të
dosjeve të prokurorëve, moduli i transferimit dhe të
avancimit të sistemit elektronik të menaxhimit të
dosjeve të prokurorëve. Ndërkohë është duke
vazhduar zhvillimi i Modulit të shpenzimeve në
sistemin elektronik E-financa.

Rrjedhimisht, aktivitetet kanë vazhduar me
përgatitjen e Konferencës Vjetore të Prokurorëve
për vitin 2020.
Ndërkohë është dorëzuar edhe Raporti vjetor për
Njësinë Qendrore Harmonizuese të Auditimit të
Brendshëm (MF).

Në sektorin për burime njerëzore, prokurim dhe
administratë është punuar sipas kërkesës dhe
nevojave institucionale, me ç’rast është zhvilluar
mbikëqyrje, menaxhim dhe koordinim i
aktiviteteve kryesore të këtij sektori të
rëndësishëm.

Nga sektori ligjor është përgatitur dhe botuar
Përmbledhja e akteve nënligjore të sistemit
prokurorial për periudhën 2011-2020, e cila
tashmë gjendet në dispozicion për nevojat e
sistemit prokurorial.

Në sektorin e buxhetit dhe financave është zotuar
dhe alokuar buxheti sipas kërkesës së KPK-së, si
dhe ka pasur mbikëqyrje sistematike, menaxhim
dhe koordinim të aktiviteteve kryesore për
mbarëvajtjen e buxhetit, financave dhe
shërbimeve të përgjithshme.

Për fushën e komunikimit të brendshëm dhe të
jashtëm është përgatitur hartimi i akteve
strategjike të komunikimit të brendshëm dhe të
jashtëm, siç janë: Drafti i Strategjisë për komunikim
të sistemit prokurorial 2021-2023, i hartuar nga
Grupi punues i sistemit prokurorial, i cili do të
procedohet së shpejti për miratim në Këshill, si dhe
është koordinuar hartimi i Udhëzuesit dhe manualit
për situata krizash në sistemin prokurorial, të cilin e
ka përgatitur Instituti Gjerman për Bashkëpunim
Juridik Ndërkombëtar (IRZ).

Gjatë kësaj periudhe janë mbajtur takime edhe
me institucionet nënshkruese të Memorandumit të
bashkëpunimit për procesin zgjedhor të datës, 14
shkurt 202. Në vijim është hartuar Raporti vjetor
për vitin 2020 i Mekanizmit përcjellës për veprat
penale karakteristike, Raporti vjetor i Komisionit për
vlerësimin e performansës së prokurorëve për
përfshirje në Raportin vjetor të Këshillit dhe
Raporti vjetor për vitin 2020 të Komisionit Ad-Hoc
Mbikëqyrës për realizimin e Planit strategjik për
luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike.

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve që dalin nga
fusha e integrimeve evropiane është dërguar
Raporti në platformën online për implementimin e
masave afatshkurtra të PKZMSA-së për vitin 2020,
si dhe është kthyer përgjigje në kërkesën e GLPSsë lidhur me zbatimin e masave të Këshillit në
PKZMSA.
Nga fushëveprimtaria e burimeve njerëzore
prokurimit dhe administratës është përgatitur

11

Aktivitetet e Njësitit për Shqyrtimin e
Performancës së Prokurorisë

Në fokus ishte edhe përgatitja e raporteve për
veprat penale që kanë të bëjnë me
dhunën ndaj gazetarëve dhe komunitetit LGBT,
pastaj për aplikimin e procedurave alternative,
raportet statistikore për trafikim me persona të
mitur, raportet për Njësitin për luftimin e
korrupsionit dhe krimeve ekonomike, raportet për
Zyrën e Koordinatorit për krime ekonomike dhe
sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë.

Në kuadër të aktiviteteve të realizuara në muajin
janar nga Njësiti për Shqyrtimin e Performansës
së Prokurorisë ishte përgatitja e të dhënave të
nevojshme statistikore për hartimin e Raportit
vjetor të punës së PSH-së për vitin 2020 dhe Planit
të punës së PSH-së për vitin 2021.

Në kuadër të zbatimi të transparencës publike
janë përgatitur raporte statistikore për OJQ-të:
“Fol”, “Çohu” “IKD-në etj, për MIE-n për integrime
evropiane dhe MSA-në dhe është bërë monitorimi
i procesit të harmonizimit të shënimeve statistikore
ndërmjet KPK-së, agjencive për zbatimin e ligjit
dhe gjykatave, për muajin janar të vitit 2021, si
dhe raporti përmbledhës për vitin 2021.

Rrjedhimisht, në kuadër të mbështetjes së kërkuar
nga institucionet e tjera, janë kontrolluar dhe
verifikuar të dhënat e listave të kandidatëve për
zgjedhjet e përgjithshme 2021 për të konfirmuar
nëse në lista është ndonjë prokuror sipas kërkesës
së KQZ-së dhe është hartuar shkresa përcjellëse
për këtë listë.
Gjithashtu është përgatitur një raport informues
për OSBE-në lidhur me numrin e përgjithshëm të
prokurorëve dhe anëtarëve të KPK-së për vitin
2020.

Po ashtu, aktivitetet e Zyrës për Trajnime kanë
qenë të përqendruara në bashkëpunimin me
Akademinë e Drejtësisë së Kosovës dhe partnerë
ndërkombëtarë, që ofrojnë trajnime të
profilizuara, me ç’rast në kuadër të Programit për
trajnime të vazhdueshme, Akademia e Drejtësisë
ka realizuar trajnimin përmes platformës “Zoom”
për veprat penale kundër narkotikëve, me theks
të veçantë kur kryhen në formë të organizuar, ku
metodologjia e zbatuar ishte e karakterit të
kombinuar, me shpjegime teorike dhe diskutime
interaktive. Përfitues të trajnimit ishin 13
prokurorë. Pastaj është realizuar trajnimin për
kompetencat lëndore dhe territoriale sipas Ligjit
për kundërvajtje.

Nga ana tjetër, ofrimi i të dhënave ka vazhduar
në mënyrë sistematike, me ç’rast nga sektorët janë
plotësuar shënimet e kërkuara nga projekti CEPEJ
për numrin e prokurorëve, nivelit të prokurorive
dhe janë përditësuar të dhënat në dosjet e
prokurorëve – SEMDP.
Gjithashtu është
mbështetur zhvillimi i SEMDP-së përmes
kontrollimit dhe komenteve për dizajnin e
moduleve përkatëse edhe janë nxjerrë dhe
përpunuar të dhënat për numrin e prokurorëve
dhe numrin e lëndëve në Prokurorinë Themelore
në Prishtinë për periudhën 2013-2020.

Në bashkëpunim me Programin e USAID-it,
implementuar përmes platformës “Zoom” nga
“Checchi and Company”, është realizuar trajnimi
për ndërmjetësim dhe në bashkëpunim me
projektin e BE-së “Mbështetje Kodit Civil: Faza 2”,
është mbajtur tryeza përmes platformës “Zoom”
për harmonizimin e vendimeve të gjykatave në
çështje civile-familjare.

Drejtori i NJSHPP-së dhe përfaqësues të ZMAVPsë kanë marrë pjesë në formë virtuale në takimin
lidhur me zhvillimit e modulit të trajnimeve në
kuadër të SEMDP-së dhe është bërë koordinimi i
aktiviteteve në kuadër të ZMAVP dhe njësive të
tjera organizative në NJSHPP.
Aktivitetet e Zyrës për Statistika janë zhvilluar me
anë të përpilimit të pasqyrave për ngarkesën dhe
efikasitetin e prokurorëve në zgjidhjen e lëndëve
nga regjistrat: PP, PPM, PPN, PPP dhe NJN, për
secilin prokuror veç e veç, për muajin dhjetor dhe
për vitin 2021.
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