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Fjala hyrëse e Kryeprokurorit

Të nderuar, 

Jam shumë krenar që të prezantoj para jush Strategjinë për riorganizimin e PSRK-
së, Politikat për menaxhimin e PSRK-së, si dhe dokumentin i cili përmban detyrat 
dhe përgjegjësitë e përgjegjësve të departamenteve në kuadër të PSRK-së, të cilat 
janë dokumentet kryesore orientuese për menaxhimin e proceseve të punës në 
prokurori.

Sistemi Prokurorial i Kosovës ka ndërtuar infrastrukturën e nevojshme për punë 
profesionale dhe efikase në të gjitha hallkat e tij, duke synuar ngritjen e cilësisë së 
punës në ndjekje dhe hetim të veprave penale si dhe kryesve të tyre. Prokuroria 
Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) si një prej prokurorive më specifike, ka 
ndërmarrë disa hapa konkret në jetësimin e synimeve të përbashkëta për drejtësi 
më të mirë dhe standarde më të larta në sundimin e rendit dhe ligjit. 

Me marrjen e detyrës së re për udhëheqjen dhe menaxhimin e PSRK-së, ashtu 
siç e kam paraqitur me projektin tim për udhëheqjen dhe menaxhimin e kësaj 
prokurorie kur kam kërkuar besimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës për të 
drejtuar këtë prokurori, kam miratuar këto dokumente të rëndësishme në funksion 
të riorganizimit strukturor të prokurorisë dhe të burimeve njerëzore, të cilat do t’i 
paraqes para jush përmes këtij publikimi.

Këto dokumente prezantojnë vizionin dhe objektivat e PSRK-së për një periudhë 
të caktuar kohore në ngritje të kapaciteteve të brendshme, dhe si të tilla janë 
pjesë e këtij publikimi jo vetëm për të treguar përkushtimin tim në krijimin e një 
qasje të re, proaktive, bashkëpunuese dhe në funksion të ngritjes së përgjegjësisë 
e llogaridhënies, por edhe për menaxhimin dhe udhëheqjen transparente të 
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prokurorisë. 

Kjo qasje e re synon forcimin e vlerave të punës së prokurorisë dhe sistemit 
prokurorial si dhe rritjen e besimit të publikut në punën e prokurorisë. 

Hartimit të këtyre dokumenteve i kanë paraprirë diskutime me përfaqësues të 
sistemit prokurorial, si dhe reflekton sugjerimet, rekomandimet dhe perspektivat 
e miqve dhe partnerëve të prokurorisë të cilat i kanë ndarë me mua prej që kam 
pranuar detyrën, dhe para së gjithash ato janë bazuar në analizën e nevojave për 
ndryshim dhe riorganizim të resurseve aktuale. 

Unë pres që të gjithë ne, prokurorët e PSRK-së, stafi profesional dhe administrativ 
i prokurorisë si dhe bartësit e funksioneve të sistemit prokurorial të angazhohemi 
në zbatimin e këtyre prioriteteve, të cilat jam i bindur se do ta qojnë në një nivel 
tjetër shkallën e efikasitetit të prokurorisë. 

Në fund, dëshiroj të falënderoj të gjithë ata që e mbështetën këtë vizion dhe 
kontribuuan në çfarëdo mënyre, duke ju bashkëngjitur këtij procesi dhe mundësuar 
që i njëjti të i zhvillohet në mënyrë profesionale si dhe të vihet në zbatim brenda 
një afati shumë të shpejtë kohor.

Faleminderit!

Blerim Isufaj

Kryeprokuror i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës 
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STRATEGJIA 
PËR RIORGANIZIMIN 

E PSRK-SË
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I. Hyrje

Kryeprokurori i PSRK-së në konsultim me organet drejtuese të sistemit prokurorial 
dhe me partnerët ndërkombëtar ka përcaktuar veprimet strategjike të PSRK-së me 
qellim të përmbushjes së mandatit ligjor në mënyrë efektive dhe efikase si dhe në 
rritjen e besimit të publikut ndaj PSRK-së.

Në mënyrë që të rritet efektiviteti i ndjekjes dhe hetimit të veprave penale në 
kompetencë të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (tutje: PSRK) dhe që 
të ndërtohet kapaciteti i kësaj prokurorie për punë të pavarur, të paanshme dhe të 
efektshme, në kuadër të kësaj strategjie janë përcaktuar masat dhe veprimet që 
duhet të ndërmerren.

Sipas kësaj strategjie vlerësohet se është e domosdoshme strukturimi i saj, rritja 
e numrit të prokurorëve dhe profilizimi i tyre, ndarja e personelit administrativ 
përshtatshmërisht, efektiviteti dhe cilësia në hetim dhe ndjekje, llogaridhënie 
të shtuar, punë ekipore, bashkëpunimi me institucionet e sundimit të ligjit dhe 
komunikimi me publikun dhe media.

Ndërmarrja e këtyre masave përmes veprimeve të përcaktuara qartë dhe në afat 
të caktuar do të ndikojë në performancën e PSRK-së dhe pritet të garantoj rezultate 
pozitive siç përcaktohet edhe në strategjinë e sistemit prokurorial.

II. Parimet e strategjisë

Masat dhe veprimet që do të ndërmerren janë të përcaktuara në 8 objektiva të 
kësaj strategjie të cilat synohet të arrihen përmes veprimeve konkrete, të detajuara 
dhe të matshme. 

Parimet në të cilat mbështeten kjo strategji janë:

•	 Roli proaktiv në hetime;

•	 Llogaridhënia, kontrolli dhe mbikëqyrja permanente e punës së prokurorëve;

•	 Orientimi në rezultate;

•	 Promovimi i punës në ekipe të prokurorëve në rastet e rënda;

•	 Ngritja e profesionalizmit dhe profilizimi i prokurorëve;
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•	 Bashkëpunimi;

•	 Komunikimi me publikun;

•	 Kushte adekuate për punë.

Në mënyrë që të zbatohen parimet e sipër theksuara, PSRK do të funksionojë me 
një strukturë organizative të ndryshme nga ajo aktuale, do të punojë bazuar në 
objektiva strategjike të arritshme të paracaktuara si dhe do të ketë një riorganizim 
të resurseve humane në mbështetje të zbatimit të mandatit të vet.

III. Objektivat strategjike 

Puna e PSRK-së do të bazohet në objektiva strategjike konkrete, të cilat pritet të 
arrihen përmes aktiviteteve të caktuara, marrjes se vendimeve dhe veprimeve nga 
autoritetet përgjegjëse.

Objektivat e PSRK-së janë përcaktuar si më poshtë:

1. Përmirësimi i strukturës organizative të PSRK-së,

2. Ngritja e efikasitetit dhe efektivitetit në trajtimin e rasteve,

3. Zhvillimi profesional në formë profilizimi dhe specializimi,

4. Ngritja e bashkëpunimit dhe komunikimit brenda dhe jashtë,

5. Riorganizimi i personelit administrativ,

6. Përmirësimi i kushteve për punë.

1. Përmirësimi i strukturës organizative të PSRK-së

Ligji për PSRK-në përcakton fushën e veprimit të kësaj prokurorie dhe kompetencat 
e veçanta për trajtimin e rasteve. Në kuadër të këtij ligji janë paraparë edhe 
kompetenca plotësuese ku përcaktohen kriteret, plotësimi i të cilave mund të 
përcaktojë si përgjegjëse PSRK-në në trajtimin e rasteve apo veprave penale të 
përcaktuara në ligj. 
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PSRK me qellim të ngritjes së efikasitetit në përmbushjen e mandatit ligjor synon 
profilizimin e prokurorëve përmes ndarjes në departamente. Ky profilizim ndikon 
në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në ngritjen e profesionalizmit të prokurorëve dhe 
fuqizimin e llogaridhënies së tyre. Profilizimi dhe ndarja në departamente është 
rekomanduar edhe nga ekspertë ndërkombëtarë, të cilët kanë monitoruar punën e 
prokurorëve në raste specifike. 

Për këtë qellim ndarja në departamente i shërben PSRK-së në lehtësimin e 
menaxhimit të kësaj prokurorie dhe rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit në punë. 
Për më tepër struktura e re organizative e PSRK-së lehtëson identifikimin e nevojave 
për prokurorë shtesë dhe vlerësimin e nevojave për trajnimin e tyre, mundëson 
shpërndarjen e drejtë të personelit administrativ si dhe fuqizon bashkëpunimin me 
Policinë dhe institucionet tjera të zbatimit të ligjit. 

Masat dhe veprimet e sipër përmendura do të bëjnë të mundur që PSRK të jetë më 
efikase dhe efektive në luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit (sidomos atij të 
profilit të lartë), krimeve financiare, terrorizmit dhe krimeve të luftës.

Bazuar në ngarkesën me lëndë të kësaj prokurorie dhe mandatin ligjor, ndarja në 
departamente do të jetë si në vijim:

1. Departamenti për Krim të Organizuar dhe krime tjera në kompetencë të 
PSRK.

2. Departamenti për Terrorizëm.

3. Departamenti për Korrupsion dhe Krim Financiar.

4. Departamenti për Krime të Luftës.

Përcaktimi i numrit të prokurorëve për secilin departament bëhet nga Kryeprokurori 
i PSRK-së bazuar në dinamikën e punës dhe ngarkesën me lëndë për secilin 
departament. Në koordinim me Kryeprokurorin e PSRK-së, Administratori i PSRK-
së cakton stafin administrativ të nevojshëm për secilin departament brenda 
strukturës aktuale të kësaj prokurorie.  

Kryeprokurori i PSRK-së me qellim të funksionimit më të mirë, mund të caktojë 
prokurorin përgjegjës për secilin departament i cili i ndihmon atij në çështjet e 
menaxhimit dhe administrimit të departamentit. 

Në rast të paqartësisë se cili departament duhet të trajtojë një lëndë, pas analizimit 
të rastit nga Kryeprokurori i PSRK-së me prokurorët përgjegjës të departamenteve 
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përkatëse, vendimin e merr Kryeprokurori i PSRK-së ku përcakton se cili departament 
duhet të trajtojë rastet e pranuara në PSRK.

1.1 . Kompetencat  e departamenteve 

Kompetencat  e departamenteve do të përcaktohen  nga Kryeprokurori i PSRK-së, 
duke u bazuar në kompetencat e veçanta dhe plotësuese të përcaktuara  në Ligjin 
për Prokurorinë  Speciale të Republikës së Kosovës, legjislacionit penal në fuqi si 
dhe Udhëzimeve të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit.

Caktimi i lëndëve në departament merr për bazë elementet specifike të veprës 
penale, të cilat kërkojnë ekspertizë dhe specializim, në përputhje me specifikat 
e një departamenti pavarësisht se mund të përmbushin elementet e krimit të 
organizuar.  

Ndryshimet në legjislacionin penal lidhur me përcaktimin e veprave penale të cilat 
nuk i përmban Ligji për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, caktohen në 
përputhje me kriteret e përcaktuara te kompetenca plotësuese e PSRK-së.   

i. Departamenti për Krim të Organizuar dhe krime tjera në kompetencë të 
PSRK

Referuar Ligjit për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, ky departament 
do të ketë kompetencë  të hetojë dhe ndjek penalisht krimet, edhe të atyre në 
formë të tentimit dhe format e ndryshme të bashkëpunimit në krim si vijon: 

Kompetenca e veçantë: 

- Krimi i organizuar;

- Kërcënimi gjatë procedurave penale për krim të organizuar; 

- Rrezikimi i personave nën mbrojtje ndërkombëtare; 

- Përvetësimi i paligjshëm, shfrytëzimi, transferi dhe vendosja e 
materialeve nukleare;

- Kërcënimi për përdorimin ose kryerjen e vjedhjes a të plaçkitjes së 
materialit nuklear;

Kompetenca plotësuese: 

- Sulm kundër rendit juridik të Kosovës;
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- Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mos durimit kombëtar, racor, fetar 
a etnik; 

- Rrëmbimi i fluturakes; 

- Rrezikimi i sigurisë së aviacionit civil, 

- Rrezikimi i sigurisë së lundrimit detar, 

- Rrezikimi i sigurisë së platformave fikse të vendosur në pragun 
kontinental; 

- Piratëria; 

- Kontrabandimi me emigrantë;

- Trafikimi me njerëz; 

- Rrezikimi i personelit të Kombeve të Bashkuara dhe i personelit në 
marrëdhënie me to; 

- Marrja e pengjeve; 

- Vrasja; 

- Vrasja e rëndë; 

- Shkelja e statusit të barabartë të banorëve të Kosovës; 

- Rrëmbimi i personit;

- Shtrëngimi; 

- Tortura;

- Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve 
të rrezikshëm dhe e substancave psikotropike;

- Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve të rrezikshëm dhe 
i substancave psikotropike; 

- Rastet e rënda të vjedhjes grabitqare apo të grabitjes;

- Mashtrimi;

- Furnizimi, transporti, prodhimi ose shitja e paautorizuar e armëve; 

- Pjesëmarrja në grup që kryen vepër penale. 

ii. Departamenti për Terrorizëm 

Referuar Ligjit për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, ky departament 
do të ketë kompetencë  të hetojë dhe ndjek penalisht krimet, edhe të atyre në 
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formë të tentimit dhe format e ndryshme të bashkëpunimit në krim si vijon:

Kompetenca e veçantë: 

- Kryerjen e akteve të terrorizmit;

- Moslajmërimi i përgatitjes së veprave penale, moslajmërimi i veprave 
penale apo moslajmërimi i kryerësit të saj dhe dhënia e ndihmës 
kryerësve, kur këto vepra kryhen në lidhje me terrorizmin;

- Lehtësimi i kryerjes së terrorizimit, organizimi, përkrahja dhe 
pjesëmarrja në grupet terroriste.

iii. Departamenti për Korrupsion dhe Krim Financiar

Referuar Ligjit për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, ky departament 
do të ketë kompetencë  të hetojë dhe ndjek penalisht krimet, edhe të atyre në 
formë të tentimit dhe format e ndryshme të bashkëpunimit në krim si vijon:

Kompetenca e veçantë:

- Shpëlarja e parave. 

Kompetenca plotësuese: 

- Pranim i paarsyeshëm i dhuratave;

- Dhënia e pa arsyetueshme e dhuratave;

- Shpërdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimit;

- Pranimi i ryshfetit;

- Dhënia e ryshfetit;

- Përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës;

- Mashtrimi në detyrë;

- Shkaktimi i bankrotimit; 

- Dëmtimi i kreditorëve;

- Keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi;

- Lidhja e kontratave të dëmshme;

- Falsifikimi i parasë;
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- Organizimi i skemave piramidale dhe i bixhozit të paligjshëm;

- Shmangia nga tatimi.

iv. Departamenti për Krime të Luftës

Referuar Ligjit për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, ky departament 
do të ketë kompetencë  të hetojë dhe ndjek penalisht krimet, edhe të atyre në 
formë të tentimit dhe format e ndryshme të bashkëpunimit në krim si vijon:

Kompetenca e veçantë: 

- Gjenocidi;

- Krimet kundër njerëzimit;

- Krimet e luftës në kundërshtim të rëndë me konventat e Gjenevës;

- Krimet e luftës si shkelje e rëndë e ligjeve dhe zakoneve që zbatohen 
në konfliktin e armatosur ndërkombëtar;

- Krimet e luftës për shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët me 
konventat e Gjenevës;

- Krimet e luftës të cilat paraqesin shkelje të rëndë të ligjeve dhe 
zakoneve që zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë në 
karakterit ndërkombëtar;

- Sulmet në konfliktet e armatosura të një karakteri jo ndërkombëtar 
kundër instalimeve që përmbajnë forca të rrezikshme; 

- Rekrutimi dhe regjistrimi i personave midis moshës pesëmbëdhjetë 
dhe tetëmbëdhjetë vjet në konfliktin e armatosur;

- Përdorimi i mjeteve ose i metodave të ndaluara të luftimit;   

- Organizimi i grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër 
njerëzimit dhe krimeve të luftës;

2. Ngritja e efikasitetit dhe efektivitetit në trajtimin e rasteve

Për rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit në trajtimin e lëndëve, PSRK do të punojë 
me qëllim të hetimit, ndjekjes dhe mbrojtjes së suksesshme të rasteve në gjykatë. 

Në funksion të kësaj do të ndërmerren hapat si në vijim:
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i. Bashkëpunimi me institucionet e zbatimit të ligjit në rritjen e cilësisë së 
kallëzimeve penale dhe hetime efektive

Për ta realizuar këtë bashkëpunim do të zhvillohen aktivitetet si:

 dhënia e udhëzimeve për të pasur suksese në rastet konkrete,

 sigurimi dhe administrimi i provave nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejt 
të prokurorëve,

 formimi ekipeve të përbashkëta për trajtimin e rasteve komplekse 
dhe të ndjeshme.

ii. Sigurimi i ekspertizave përmbajtjesore dhe në kohë

Që të sigurohen këto ekspertiza do të realizohen aktivitetet si:

 fuqizimi i kapaciteteve njerëzore për vlerësimin e ekspertizave dhe 
rolin e tyre në procedimin e suksesshëm të rasteve,

 angazhimi i ekspertëve të përhershëm të PSRK-së në fushat e 
caktuara (pastrimit të parave, prokurim publik, krimit kibernetik, 
shpërdorimi i detyrës zyrtare, krime të luftës, etj.),

 zhvillimi i bashkëpunimit me institucionet që ofrojnë ekspertiza.

iii.  Unifikimi i praktikave të punës 

Me qëllim të arritjes së këtyre praktikave, PSRK do të:

 jepen udhëzime, këshilla dhe rekomandime për prokurorët special,

 vendosen standarde për administrim dhe menaxhim të rasteve,

 themelohen mekanizma për monitorim të punës së prokurorëve,

 ofrohen këshilla dhe trajnime për zbatim të legjislacionit.
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iv. Zbatimi efektiv i procedurave të ngrirjes, sekuestrimit dhe konfiskimit të 
pasurisë

Në arritje të nivelit të tillë të zbatimit, PSRK do të:

 forcojë burimet njerëzore dhe mekanizmat ekzistues në zbatim të 
legjislacionit të fushës,

 intensifikojë aktivitetet e bashkëpunimit juridik ndërkombëtarë,

 hartojë procedura standarde të veprimit,

 hartoj udhëzues dhe politika për zbatim të legjislacionit,

 fuqizojë mekanizmat monitorues dhe të raportimit.

3. Zhvillimi profesional në formë profilizimi dhe specializimi 

Në arritjen e profilizimit dhe specializimit, PSRK do t’i kushtojë rëndësi zhvillimit 
profesional dhe atë në:

Përmbajtja e trajnimeve për prokurorët dhe stafin administrativ të PSRK duhet të 
reflektoj veçanërisht nevojat reale për trajnime që dalin nga procesi i vlerësimit 
të nevojave. Ajo duhet të reflektoj gjithashtu edhe profilin e secilit prokurorë, 
ekspertizën dhe përvojën që kanë.

Trajnimet duhet të fokusohen në legjislacionin material dhe procedural, përfshirë 
edhe legjislacionin ndërkombëtarë veçanërisht atë që është i zbatueshëm në 
Kosovë, me prioritet fushat që kanë të bëjnë me sfidat e vendit në procesin e 
integrimit dhe të drejtave të njeriut. Në veçanti programi trajnues të fokusohet në 
ndryshimet në legjislacion. 

Programi trajnues do të bazohet në zhvillimin e kompetencave profesionale, 
personale dhe ndër-disiplinare, të prokurorëve dhe stafit administrativ të PSRK-së.

Metodologjia e trajnimeve do të jetë e orientuar në trajnime praktike për specializim 
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dhe mbështetje të profileve dhe kompetencave të prokurorëve sipas nevojave të 
tyre. Pjesë përbërëse e aktiviteteve për zhvillim profesional do të jenë programet e 
mentorimit dhe shkëmbimit ku do të vije në shprehje edhe ekspertiza nga jashtë. 

PSRK, në vazhdimësi do të bëj propozime për rifreskimin e programeve trajnuese.

Pjesëmarrja e prokurorëve në trajnime do të bëhet në koordinim me Këshillin, 
Kryeprokurorin e Shtetit dhe Kryeprokurorin e PSRK-së.

Në varësi të performancës së treguar nga prokurorët dhe stafi administrativ, PSRK 
do të rekomandoj trajnime specifike për ngritje të efikasitetit të tyre.

4. Ngritja e bashkëpunimit dhe komunikimit brenda dhe jashtë

Në arritje të bashkëpunimit dhe komunikimit efektiv, PSRK do të fokusohet në aktet 
përkatëse normative të Këshillit Prokurorial dhe Kryeprokurorit të Shtetit. 

Për më tepër, do të angazhohet që të ketë koordinim dhe të krijohen standarde në 
publikim të informacioneve të punës së prokurorëve special dhe të PSRK-së. Në 
veçanti do të punohet në koordinim të brendshëm dhe me ZKPSH-në në informimin 
e opinionit për rastet komplekse dhe krimeve më të rënda. Po ashtu, PSRK do 
të angazhohet në mënyrë proaktive në informimin e opinionit për punën dhe 
aktivitetet e PSRK-së me qellim të përmirësimin e imazhit dhe perceptimit pozitiv 
të publikut në sistemin prokurorial.

Në arritje të këtij objektivi, PSRK do të ketë:

 Takime me qytetarë dhe media – zhvillimi i planit për takime,

 Publikim të statistikave,

 Standardizim dhe unifikim të informacionit të brendshëm dhe të 
jashtëm.
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5. Përmirësimi i kushteve për punë (infrastrukturës fizike dhe pajisjeve)

Ambienti i përshtatshëm dhe kushtet në vendin e punës luajnë rol jetësor në 
produktivitet andaj PSRK ka nevojë që urgjentisht të krijojë hapësira adekuate 
dhe të përshtatshme për personelin e saj. Krahas kushteve fizike është po aq 
e rëndësishme edhe pajisja me mjete moderne të teknologjisë informative, e 
cila në mënyrë direkte e mbështet cilësinë, efikasitetin dhe rrit transparencën e 
institucionit.

Në përmirësim të infrastrukturës fizike dhe të teknologjisë informative, PSRK do të:

 Angazhohet dhe përkrah ndërlidhjen e databazave të reja dhe avancimin 
e databazave aktuale të PSRK-së me ato të policisë, gjykatave dhe 
institucioneve kryesore për shkëmbimin e informatave,

 Rris përdorimin e sistemit elektronik për menaxhimin e rasteve sipas një 
plani dinamik të përgatitur,

 Trajnojë stafin për zbatimin efikas të SMIL-it, dhe 

 Investojë në teknologjinë informative dhe sigurimin e pajisjeve për punë 
përmes SMIL-it për të gjithë personelin.

6. Riorganizimi i personalit administrativ 

Në mbështetje të strukturimit të PSRK-së, personeli administrativ i kësaj prokurorie 
do të organizohet përshtatshmërisht. 

Administratori i PSRK-së, me kërkesë të Kryeprokurorit të PSRK-së do të vendosë 
numrin e bashkëpunëtorëve, zyrtarëve ligjorë, ekspertëve dhe zyrtarëve tjerë 
administrativ për secilin departament duke u bazuar në dinamikën e punës së 
secilit departament. 

Për të ofruar shërbimet e kërkuara, administrata e PSRK-së, do të organizohet 
sipas organigramit në vijim:
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IV. Përfundim 

Për zbatim të kësaj strategjie, Kryeprokurori i PSRK-së i propozon Këshillit 
Prokurorial të Kosovës miratimin e akteve përkatëse.

Gjithashtu, do të ketë analizë të vazhdueshme dhe konform zhvillimeve, si 
në legjislacion apo në nivel të politikave të ZKPSH-së dhe Këshillit do të bëhen 
ndryshimet respektive. 

Divizioni për mbështetje 
profesionale:

 Udhëheqësi i divizionit (1)
 Bashkëpunëtoret 

profesional (?)
 Ekspertët (?)
 Zyrtaret ligjor  (?)
 Sekretar juridik (zv me 

zyrtare ligjor)

KRYEPROKURORI

Divizioni për shërbime dhe logjistike:

 Udhëheqësi i divizionit (1)
 Zyrtarë për financa (1)
 Zyrtar për teknologji informative (?)
 Përkthyes/Interpret (?)
 Zyrtarë për arkivë (?)
 Zyrtarë për siguri (?)
 Zyrtarë për transport (?)
 Zyrtarë për logjistikë (?)
 Zyrtar për kontroll mirëmbajtje 
 Recepcionist (?)

Administratori
(nivel departamenti)

Zyra e Kryeprokurorit:

 Bashkëpunëtorë profesional (1)
 Zyrtar Ligjor (1)
 Zyrtari për Informim (1)
 Asistent administrativë (1)

Divizioni 
Regjistrim:

 Udhëheqësi i 
divizionit (1)

 Referentë (?)

Riorganizimi i përgjithshëm në PSRK

PROKURORËT

1. Departamenti për Krim të Organizuar dhe
krime tjera në kompetencë të PSRK ( ? )

4. Departamenti për Krime të Luftës.

2. Departamenti për Terrorizëm dhe
Shpëlarje të Parave.

3. Departamenti për Korrupsion dhe Krim 
Financiar.
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Politikat e Menaxhimit 
në PSRK
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Politikat e menaxhimit në PSRK

Si prokurorë, secili kemi përgjegjësi t’i ofrojmë publikut siguri dhe ndarjen e 
drejtësisë në mënyrë të drejtë. Ne duhet të kemi parasysh se rastet i përkasin 
institucionit të prokurorisë dhe jo prokurorëve individual. Ne duhet të përpiqemi të 
përdorim burimet tona të kufizuara me mençuri dhe të përqendrohemi në rastet që 
kanë prova të forta dhe që do të kenë ndikimin më të madh në sigurinë publike dhe 
sundimin e ligjit. Për ta bërë këtë, Kryeprokurori i PSRK-së vlerëson se ne duhet të 
punojmë si ekip për të siguruar që:

(1) rastet e pranuara në prokurori të hetohen me kohë, të ngritën aktakuzat 
ose të hedhen poshtë apo të pushohen hetimet;

(2) të ngrisim aktakuza vetëm kur ekzistojnë prova adekuate që mbështesin 
akuzat;

(3) të përgatisim dokumente gjyqësore që kanë logjikë në aspektin ligjor dhe 
do të kenë qëndrueshmëri në gjykatë.

Secili nga ne duhet të angazhohet për të përmirësuar punën tonë në këto fusha. 
Në përpjekje për të përmirësuar efikasitetin dhe ekspertizën tonë të specializuar, 
Këshilli Prokurorial i Kosovës ka themeluar departamente të specializuara që secili 
do të mbikëqyret nga një Përgjegjës i Departamentit. Përgjegjësit e departamenteve 
do të jenë përgjegjës për të na ndihmuar në përmirësimin e punës tonë në këto 
fusha. Bazuar në këtë riorganizim, po miratoj politika që synojnë përmirësimin e 
punës dhe efikasitetit tonë në këto fusha.

Politika për Menaxhimin e Rasteve - Dorëzimi i Raportit Përmbledhës Tremujor 
për Raste

Përderisa secili prokuror është përgjegjës për menaxhimin e rasteve të veta, 
Kryeprokurori dhe Përgjegjësit e Departamenteve janë përgjegjës për të siguruar 
që rastet me prioritet po marrin vëmendjen e duhur dhe rastet me prova të 
mjaftueshme janë parashtruar me kohë. Është thelbësore që Kryeprokurori dhe 
Përgjegjësit e Departamenteve të mësojnë për pengesat ose problemet me 
agjencitë e jashtme në mënyrë që të mund t’i ndihmojnë prokurorët në zgjidhjen e 
këtyre problemeve para se rasti të stagnojë në vend.

Tutje, secili prokuror është përgjegjës për përgatitjen dhe mbajtjen e një raporti 
përmbledhës për rastet, i cili raport do t’i dorëzohet Përgjegjësit të Departamentit 
të tij dhe kryeprokurorit çdo tre muaj. Raporti përmbledhës i rasteve (2-3 faqe) 
duhet të përmbajë informacionin e mëposhtëm:
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(1) Emërtimet dhe numrat e dosjeve të 2-3 rasteve të tyre kryesore, një 
përmbledhje të shkurtër për rastin, progresi që është bërë që nga rishikimi 
i fundit tremujor i rasteve, synimet për tre muajt e ardhshëm dhe pengesat 
që ata kanë hasur lidhur me të cilat ata kanë nevojë për ndihmën e 
kryeprokurorit;

(2) Emërtimet dhe numrat e dosjeve të çdo rasti kur aktvendimi për fillimin 
e hetimit ka mbetur pezull për 18 muaj ose më shumë, datën kur prokurori 
parasheh se do të ngritet aktakuza ose rastet që mund të hedhen poshtë, 
pushohen hetimet dhe pengesat që janë duke shkaktuar vonesa;

(3) Data e afatit të parashkrimit për secilën lëndë që prokurori e ka në 
punë.

Secili prokuror do të paraqesë tek përgjegjësi i departamentit dhe kryeprokurori 
një raport të përditësuar përmbledhës të rasteve dhe atë një javë para mbledhjes 
së tyre tremujore për shqyrtimin e rasteve. Raporti do të ndihmojë prokurorin, 
përgjegjësin e departamentit dhe kryeprokurorin në përgatitjen e takimit tremujor 
për shqyrtimin e rasteve. Raportet gjithashtu do të ndihmojnë Kryeprokurorin në 
vlerësimin e performancës dhe efikasitetit për secilin prokuror, si pjesë e vlerësimeve 
vjetore të performancës. Ndjekja penale e rasteve duhet të ketë përparësi mbi të 
gjitha aktivitetet e tjera anësore, përfshirë trajnimet. Pjesëmarrja në trajnime nga 
ana e prokurorëve duhet të miratohet nga Kryeprokurori. Në përcaktimin nëse do 
të miratojë pjesëmarrjen, Kryeprokurori do të rishikojë raportin përmbledhës të 
rasteve të prokurorit dhe ngarkesën e tij me punë.

Bazuar në raportet përmbledhëse të rasteve, Përgjegjësit e Departamenteve duhet 
të identifikojnë rastet me prioritet, ku trajtimi më i mirë i tyre bëhet nga një ekip 
prej dy prokurorësh.

Rishikimi i akteve akuzuese

Çdo dokument të cilin e parashtrojmë pasqyron profesionalizmin e prokurorisë. 
Secili prokuror - pa marrë parasysh sa ka përvojë - mund të mësojë nga përvojat 
e kolegëve të tyre të nderuar dhe përgjegjësit e departamenteve.

Më tutje, politikat e mëposhtme zbatohen për çdo akt akuzues:

1) Forma e aktakuzës duhet të jetë unike, e qartë dhe të përdoret gjuha që 
përdor Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale;
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2) Akti akuzues duhet të përmbaj qartë një përmbledhje të provave mbi 
bazën e të cilave është përgatitur ai akt, pra, sa të forta janë ato prova, 
cilat janë provat fajësuese dhe shfajësuese, cilat prova janë përjashtuar 
nga rasti për shkak se nuk ka qenë e mundur të vërtetohen apo se janë të 
pa pranueshme, cilat prova nuk kanë mundur të sigurohen etj.; 

3) Secili prokuror para se t’i ngrisë aktet akuzuese në gjykatë, fillimisht ato 
do t’ia paraqet për konsultim profesional përgjegjësit të departamentit 
të tij. Përgjegjësi i departamentit dhe prokurori punojnë së bashku për 
të siguruar që ekzistojnë fakte adekuate për të mbështetur akuzat e 
pretenduara në aktin akuzues dhe forma e aktit akuzues është në frymën 
ligjore. Pas konsultimit të prokurorit me përgjegjësin e departamentit, para 
ngritjes së aktit akuzues duhet të njoftohet Kryeprokurori me përmbajtjen 
e të njëjtit; dhe

4) Nëse ka mendime mospajtuese  lidhur me faktin se sa është e mjaftueshme 
apo e plotë aktakuza, atëherë përgjegjësi i departamentit dhe prokurori 
e diskutojnë çështjen me Kryeprokurorin i cili jep mendimin  profesional 
përfundimtar.

Përgjegjësit e departamenteve do të mbajnë kopje të akteve akuzuese të miratuara 
dhe do t’i vënë ato në dispozicion në mënyrë që prokurorët t’i përdorin ato si 
shembuj / shabllon kur parashtrojnë raste të ngjashme.

Ankesat, pushimi i hetimeve dhe hedhja poshtë e rasteve

Ne kemi burime të kufizuara dhe duhet t’i përdorim burimet tona për të pasur 
ndikimin më të madh në sigurinë publike dhe sundimin e ligjit. Për këtë arsye, 
burimet tona duhet t’i përdorim për të ushtruar ankesë vetëm kur ekzistojnë baza 
ligjore specifike që demonstrojnë shkeljet e bëra nga gjykata dhe ekzistojnë gjasa 
reale që ankesa të jetë e suksesshme.

Tutje, politikat e mëposhtme do të zbatohen për çdo ankesë:

(1) Secili prokuror rishikon çdo vendim të pafavorshëm dhe identifikon 
bazën ligjore konkrete se ku ka gabuar gjykata dhe nëse ankesa është 
një përdorim i mirë i burimeve dhe ka të ngjarë të jetë e suksesshme;

(2) Nëse prokurori beson se ka bazë për të ushtruar ankesë dhe se kjo 
nënkupton një shfrytëzim të qëlluar të burimeve për ankesë, prokurori 
ia paraqet ankesën përgjegjësit të departamentit për konsultim 
profesional dhe ia shpjegon me shkrim bazën ligjore për ankesë, arsyet 
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konkrete se pse vendimi i gjykatës është i gabuar dhe pse ata besojnë 
se ankesa do të jetë e suksesshme. Pas konsultimit të prokurorit me 
përgjegjësin e departamentit, para ushtrimit të ankesës duhet të 
njoftohet Kryeprokurori me përmbajtjen e të njëjtës;

(3) Nëse ka mendime mospajtuese lidhur me faktin se a duhet ushtruar 
ankesë, atëherë përgjegjësi i departamentit dhe prokurori e diskutojnë 
çështjen me Kryeprokurorin i cili e jep mendimin  profesional 
përfundimtar.

Më tutje, për çdo hedhje të rastit apo pushim të hetimeve do të zbatohen politikat 
si në vijim:

(1) Para hedhjes së rastit apo pushimit të hetimeve, prokurori duhet të 
shpërfaq bazën ligjore konkrete ku e mbështet hedhjen poshtë të 
rastit apo pushimin e hetimit;

(2) Para hedhjes poshtë të rastit apo pushimit të hetimeve, prokurori merr 
mendimin profesional të përgjegjësit të departamentit.

(3) Nëse ka mendime mospajtuese lidhur me faktin se a duhet hedhur 
poshtë një rast apo të pushohen hetimet, përgjegjësi i departamentit 
dhe prokurori e diskutojnë çështjen me Kryeprokurorin i cili e jep 
mendimin profesional përfundimtar.  

Përfundim

Ky dokument i politikave nuk trajton të gjitha çështjet e punës së PSRK-së, por 
është fokusuar vetëm në tri nga prioritet kryesore që janë vlerësuar si më të 
rëndësishme për këtë periudhë, prandaj si tillë nuk duhet të shihet si dokument 
gjithëpërfshirës.

Zbatimi i këtyre politikave do të kërkojë angazhim të të gjithë të punësuarve në 
PSRK, ndërsa rolin kryesor do ta ketë Kryeprokurori i PSRK-së i cili mund të kërkojë 
hartimin e planeve të veprimit, mund të formojë grupe pune, organizojë tryeza 
dhe takime me akterë të brendshëm dhe të jashtëm, të marrë vendime si dhe 
veprimet tjera në kuadër të mandatit të tij me qëllim të rritjes së performancës 
dhe efikasitetit të prokurorisë.
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Detyrat dhe përgjegjësitë e 
përgjegjësve të departamenteve në 

PSRK
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Detyrat dhe përgjegjësitë e përgjegjësve të departamenteve në PSRK

Përgjegjësit e departamenteve janë pjesë e rëndësishme e ekipit drejtues dhe 
janë përgjegjës për t’i ndihmuar Kryeprokurorit në menaxhimin e aktiviteteve dhe 
personelit të PSRK-së si dhe mbikëqyrjen e punës në trajtimin dhe menaxhimin e 
rasteve. Përgjegjësit e departamenteve ndihmojnë Kryeprokurorin të sigurojë që:

(1) Rastet e pranuara në prokurori hetohen, ngriten aktakuza, pushohen 
hetimet, mbyllen ose hedhen poshtë me kohë;

(2) Aktakuzat ngrihen vetëm atëherë kur ekzistojnë prova adekuate që i 
mbështesin aktakuzat;

(3) Aktet gjyqësore të parashtruara nga prokurorët janë në pajtim me 
frymën ligjore dhe do të  gjejnë mbështetje në gjykatë. 

Më tutje, detyrat dhe përgjegjësitë e Përgjegjësve të Departamenteve përfshijnë, 
por nuk kufizohen, në këto si në vijim: 

Mbikëqyrja e drejtpërdrejtë e menaxhimit të rasteve nga prokurorët 

(1)  Sigurohen që prokurorët e caktuar në Departamentin e tyre ndjekin 
politikat dhe udhëzimet e nxjerra nga Kryeprokurori;

(2) Diskutojnë me prokurorët raportet tremujore përmbledhëse të rasteve 
të siguruara nga secili prokuror në departamentin e tyre, para se t’i 
dërgohen Kryeprokurorit, me qëllim që të: (a) sigurojë informatat 
për progresin në rastet me prioritet; (b) identifikojë rastet që kanë 
nevojë për vëmendje shtesë dhe ndarje të resurseve; (c) sigurojë që 
ka vëmendje të menjëhershme për zgjidhjen e rasteve kur Aktvendimi 
për Fillimin e Hetimit është nxjerrë 18 muaj më herët, por nuk është 
ngritur asnjë aktakuzë apo nuk është nxjerrë asnjë vendim për hedhje 
poshtë të rastit apo pushim të hetimeve, (d) sigurojë që prokurorët e 
menaxhojnë rastin për ta zgjidhur atë para se të parashkruhet; 

(3) Mbështesin Kryeprokurorin, në mbajtjen e takimeve tremujore që 
të: (a) sigurojë se ka përparim në rastet me prioritet; (b) identifikojë 
rastet që kanë nevojë për vëmendje shtesë dhe ndarje të resurseve; 
(c) sigurojë që ka vëmendje të menjëhershme për zgjidhjen e rasteve 
kur Aktvendimi për Fillimin e Hetimit është nxjerrë 18 muaj më herët, 
por nuk është ngrirë asnjë aktakuzë, nuk është nxjerrë asnjë vendim 
për hedhje poshtë të rastit apo pushim të hetimeve (d) sigurojë 
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që prokurorët e menaxhojnë rastin për ta zgjidhur atë para se të 
parashkruhet; 

(4) Identifikojnë ato raste kur duhet të caktohet një ekip prej dy prokurorësh 
pasi që rasti kërkon burime shtesë;

(5) Sigurojnë që të gjitha kërkesat ose pyetjet nga media në lidhje me 
rastet në departamentin e tyre t’i referohen përmes Kryeprokurorit 
dhe komunikimi të bëhet në përputhje me rregulloren përkatëse për 
komunikim;

(6) Ndihmojnë Kryeprokurorin në përgatitjen e vlerësimeve vjetore të 
secilit prokuror në departamentin e tyre;

(7) Njoftojnë Kryeprokurorin për çfarëdo problemi me personelin 
administrativ;

(8) Adreson për zgjidhje adekuate të gjitha kërkesat e prokurorëve 
për përmirësimin e kushteve të punës, të cilat vlerëson se janë të 
nevojshme.

Rishikimi dhe miratimi i akteve akuzuese, ankesave, pushimin e hetimeve dhe 
i hedhjeve poshtë

(1) Konsultohen me prokurorët për aktet akuzuese përpara se ato të 
parashtrohen në gjykatë për t’u siguruar që ka prova të mjaftueshme 
dhe të pranueshme për të  ngritur aktakuzën;

(2) Konsultohen me prokurorët për aktet akuzuese përpara se ato të 
parashtrohen në gjykatë për t’u siguruar që forma e tyre i përmbahet 
gjuhës juridike dhe është në përputhje me ligjin;

(3) Konsultohen me prokurorët për ushtrimin e ankesave për t’u siguruar 
që ka bazë ligjore konkrete për ankesë dhe që ankesa ka të ngjarë të 
jetë e suksesshme;

(4) Konsultohen me prokurorët për hedhjen poshtë të akteve apo pushimin 
e hetimeve;

) (( Çfarëdo mospajtimi lidhur me shkresat e lartcekura, i referohen 
Kryeprokurorit. Në të gjitha rastet e profilit të lartë, përgjegjësi i 
departamentit dhe prokurori duhet gjithashtu të bëjnë konsultime 
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profesionale me Kryeprokurorin përpara se të ngritin akt akuzues ose 
ankesë.

Përmirësimi i Trajnimit dhe Specializimi i Prokurorëve

(1) Mbajnë takime të rregullta të departamentit për të diskutuar praktikat 
më të mira si dhe pengesat që janë paraqitur në raste;

(2) Mbledhin dhe shpërndajnë shembujt më të mirë të akteve akuzuese 
cilësore të miratuara si dhe parashtrimeve të tjera në gjykatë ashtu që 
prokurorët të kenë mundësi t’i shfrytëzojnë këto dokumente si model 
në përgatitjen e akteve akuzuese dhe dokumenteve tjera  gjyqësore;

(3) Ndihmojnë prokurorët në departamentin e tyre në zgjidhjen e çështjeve 
profesionale me parashtruesit e kallëzimeve-lëndëve penale dhe 
agjencive tjera të zbatimit të ligjit.

(4) Angazhohen për krijim të mundësive adekuate për pjesëmarrje 
në forma të ndryshme të zhvillimit profesional siç përcaktohet në 
rregulloren përkatëse. 
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