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1.1. Vlerësimi i situatës në Prokurorinë e Shtetit: 
 

Gjatë viteve të fundit sistemi i drejtësisë në Kosovë ka kaluar në reformave të ndryshme, ku 
vlen të përmenden ato të vitit 2004 dhe 2013.  Reforma këto që kanë ndikuar dhe kanë përfshirë 
edhe sistemin prokurorial të Kosovës.  Si rezultat i kësaj reformimi i sistemit prokurorial iu 
është  adaptuar kushteve të Republikës së Kosovës, duke marrrë për bazë referencat dhe 
standardet e shteteve të Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Gjatë 
këtyre viteve sa  funksionon Këshilli Prokurorial i Kosovës kemi krijuar një sistem prokurorial 
brenda standardeve të shtetit ligjor, i cili është duke u implementuar në funksion të ndërtimit 
të një sistemi të pavarur, të paanshëm, profesional dhe me integritet.  
 
Prokurori i Shtetit nga 1 janari i vitit 2013 ka filluar me strukturë të re organizative, si rezultat i 
hyrjes në fuçi të ligjit mbi Prokurorin e Shtetit.  Kalimi nga struktura e vjetër në strukturën e re 
organizative ka qenë një ndër sfidat dhe të arriturat kryesore të sistemit prokurorial.  
 
Poashtu nga 1 Janari 2013 ka hyrë në fuçi edhe Kodi Penal dhe ai i Procedurës Penale, ligje të 
cilat janë bashkëkohore dhe i plotësojnë të gjitha standardet për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut dhe ka për qëllim efikasitetin më të madh në hetimin dhe ndjekjen e të gjitha veprave 
penale. Këto kode përfshijnë shumë praktika bashkëkohore të cilat gjenden në sistemet juridike 
perëndimore ashtu që aktivitetet kriminlae të mund të hetohen dhe ndiqrn në mënyrë 
përkatëse.  
 
Prokuroria e Shtetit është ballafaquar me mungesën e resurseve njerëzore edhe gjatë vitit 2014, 
të cilat kanë ndikuar në mospërmbushjen e obligimeve ligjore në dhënjen e rezultateve më  të 
mira në luftën kundër krimit të organizuar, korrupcionit dhe terrorizmit.  
 
Miratimi dhe hyrja në fuçi në të njejtën kohë e këtyre kodeve si dhe i ligjeve të gjyqësorit kanë 
qenë hapi më i rëndësishëm për plotësimin e infrastrukturës ligjore në fushën e drejtësisë 
penale në Kosovë. Mirëpo ende duhet të punohet në unifikimin e praktikave më të mira të 
prokurorëve në aplikimin e drejtë të  dispozitave të KPPK-së dhe KPK-së, si dhe për të siguruar 
njohuri në mbrojtjen dhe garancionin e fuçishëm të të drejtave të njeriut, të cilat janë të 
rëndësishme për të barazpeshuar të drejtën e shtetit për të hetuar dhe ndjekur. 
 
Ndryshimi i kodeve penale, ka sjell institute te reja si dhe ka zgjëruar kompetencat e 
prokurorëve.  Në bazë të kodeve, prokurorët kërkohet të ushtrojnë funksionet e tyre në mënyrë 
shumë më proaktive.  Si rezultat i kësaj dhe analizave të bëra nga Njësiti për Shqyrtimin e 
Performancës së Prokurorëve, numri i prokurorëve duhet të ngritet nga 171 në 210 pozita.  
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Mungesa e numrit adekuat të pozitave të lejuara për prokurorë, ka ndikuar drejtëpërdrejtë në 
kualitetin e punës së Prokurorit të Shtetit, rrjedhimisht në efikasitetin e sistemit prokurorial në 
ushtrimin e kompetencave dhe përgjegjësive në bazë të obligimeve që dalin nga ligji. 
 
Prokurori i Shtetit është duke funksionuar si institucion i pavarur, i cili ushtron funksionin e 
vet në mënyrë të paanshme dhe deri më tani ka treguar se nuk lejon kurfar ndikimi apo 
ndërhyrje nga pushtetet tjera e as nga personat fizik, në kryerjen e hetimeve,  pushimin e 
hetimeve apo procedimin e akteve akuzuese.  Gjithashtu ky institucion është duke siguruar 
edhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut si dhe të drejtat e garantuara me Kushtetutën e Kosovës 
dhe Konventat Ndërkombëtare.  
 
Transparenca në Prokurorinë e Shtetit duhet të ngritet në një nivel më të lartë, me qëllim të 
promovimit të punës së prokurorëve. Ngritja e transparencës duhet të bëhet përmes 
komunikimit në mes të Prokurorive me mediat dhe publikun, gjithnjë duke respektuar ligjin 
mbi mbrojtjen e të dhënave personale dhe ligjin mbi qasjen në dokumentet publike, si dhe 
duke ruajtur konfidencialitetin e rasteve me qëllim të mosdëmtimit të hetimeve dhe të drejtat 
dhe liritë e të pandehurit në procedurë. 
 
Llogaridhënia në Prokurorinë e Shtetit përmes mekanizmave të themeluar nga Këshilli 
Prokurorial i Kosovës duhet të avancohet dhe zbatohet në praktikë.  Instituti i llogaridhënies 
duhet të realizohet përmes mbikqyrjes së Prokurorive lidhur me zbatimin e politikave dhe 
strategjive të miratuara në KPK, zbatimit të ligjit në pajtim me obligimet që dalin nga ligji i 
aplikueshëm dhe respektimit të Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Prokurorë. 
 
Ligji për Prokurorin e Shtetit përcakton ndarjen e Prokurorive Themelore në Departamentin e 
Përgjithshëm dhe Departamentet e specializuara, për krime të rënda dhe për të mitur.  
Caktimi, transferimi dhe avancimi i prokurorëve ka kaluar përmes nje procesi të udhëhequr 
nga KPK.  Në të ardhmen çdo avancim i prokurorëve në nivele më të larta të sistemit 
prokurorial duhet të kaloj përmes një procesi transparent dhe nje vlerësimi paraprak nga 
komisionet e KPK-së.  
 
PSRK në bazë të ligjit mbi PSRK ka kompetencë dhe përgjegjësi në ndjekjen e veprave penale 
më serioze si krimi i organizuar, korrupcioni i nivelit të lartë, shpërlarja e parasë dhe financimi 
i terrorizmit si dhe krimet e luftës.  Me ndryshimet ligjore të miratuara në Kuvendin e Kosovës 
lidhur me mandatin e Euleks-it në Kosovë, kanë ndryshuar edhe kompetencat dhe 
përgjegjësitë e prokurorëve vendorë në këtë Prokurori, ku më e rëndësishmja është se kjo 
Prokurori do të udhëhiqet nga një Kryeprokuror vendor i cili do t’i përgjigjet drejtëperdrejt 
Kryeprokurorit të Shtetit dhe do të jetë përgjegjës për bashkërendimin e veprimeve me 
prokurorët e Euleks-it në kuadër të kësaj prokurorie. Krijimi i një Gjykate Speciale apo i një 
dhome të posaçme në kuadër të Gjykatës Themelore në Prishtinë është e nevojshme për shkak 
të efikasitetittit dhe profesionalitetit  më të lartë në  gjykimin e krimeve më të rënda në 
Republikën e Kosovës. 
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Vlerësimi i të gjithë faktorëve relevant si vendor ashtu edhe i partnerëve ndërkombëtarë  është 
se në vitin 2014 Prokurori i Shtetit ka filluar të tregojë rezultatet e para në sekuestrimin e 
pasurive të përfituara me vepër penale dhe në krijimin e kushteve për të shënjestruar rastet e 
ndërlikuara dhe për t’i hetuar ato duke krijuar ekipet e përbashkëta, profesionale me 
institucionet tjera si: Policinë e Kosovës, Shërbimin Doganor, Administratën Tatimore, 
Agjensionin Kundër Korrupcionit, Agjensionin e Inteligjencës Financiare dhe Zyrën për 
bashkëpunim juridik ndërkombëtar.  

 
Gjatë vitit 2014 brenda sistemit prokurorial janë krijuar koordinatorët për t’i bashkërenditur 
veprimet brenda institucionit të akuzës dhe për të luftuar veprat penale karakteristike, si 
veprat penale kundër drejtave të votimit, dhunës në familje, bashkëpunimit juridik 
ndërkombëtar, konfiskimit të pasurisë, korrupcionit, krimeve ekonomike, financiare, veprave 
penale të narkotikëve etj. Për këto vepra penale janë caktuar procedurat standarde të veprimit 
me qëllim të menaxhimit dhe regjistrimit të këtyre lëndëve në databazën e Prokurorit të Shtetit, 
e për të cilat duhet të raportohet gjatë procesit të liberalizimit të vizave, mirëpo ende duhet të 
punohet për t’i identifikuar se cilat janë të dhënat e rëndësishme të cilat duhet të futen në 
databazë e që e lehtësojnë raportimin para institucioneve të BE-së. 
 
Prokurori i Shtetit bashkëpunon edhe me autoritetet dhe subjektet ndërkombëtare dhe ky 
bashkëpunim duhet të vazhdojë me rrugë formale por edhe përmes formave tjera te parapara 
me dispozita ligjore.  Këtë bashkëpunim duhet ndërtuar edhe me autoritetet ndërkombëtare të 
vendosura në Kosovë të cilët janë duke treguar gadishmëri për ta ndihmuar sistemin 
prokurorial në Kosovë, e që janë duke dhënë kontribut edhe në rrugën e integrimeve 
evropiane.  
 
Prokurori i Shtetit është duke bashkëpunuar edhe me autoritetet e vendosura në Kosovë, si me 
Euleks-in, përfaqësuesit e BE-së, zyrtarët e Departamentit ligjor të Ambasadës së SHBA-ve, i 
CITAP-it dhe OBDAT-it të cilët kanë dhënë kontribut të madh në mirëfunksionimin e 
Prokurorisë së Shtetit dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Këshillat e këtyre partnerëve 
ndërkombëtarë kanë ndihmuar në reformimin e sistemit prokurorial dhe në ndërtimin e 
infrastrukturës ligjore të cilat janë duke ndikuar në rritjen e performancës, efikasitetit, 
pavarësisë dhe rritjes së imazhit. 
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1.2. Përparësitë dhe të arriturat kryesore të Prokurorit të Shtetit 
 

E arritura kryesore e sistemit prokurorial të Kosovës është kalimi i lehtë dhe në mënyrë të 
papenguar në struturën e re organizative. Prokuroritë themelore janë të ndara në departamente 
të përgjithshme dhe departamente të specializuara. Me strukturën e re organizative është bërë 
e mundur të fillojë së zbatuari në praktikë specializimi i prokurorëve në fusha të veçanta, që do 
të ndikojë drejtëpërdrejtë në ngritjen e efikasitetit dhe kualitetit të punës së Prokurorit të 
Shtetit. 
 
Për më tepër, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka arritur rekrutimin dhe emërimin e 140 
prokurorëve të cilët funksionin e vet e ushtrojnë në kuadër të zyrës së Kryeprokurorit të 
Shtetit, Prokurorisë së Apelit, Prokurorisë Speciale dhe shtatë Prokurorive Themelore dhe 
është në proces të rekrutimit edhe të prokurorëve të tjerë.  Plotësimi i pozitave të lejuara për 
prokurorë do të ndikoj drejtëpërdrejtë në ngritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në 
Kosovë.   
 
E arritura kryesore e sistemit prokurorial të Kosovës është hyrja në fuçi e ligjeve të cilat 
rregullojnë detyrat dhe kompetencat për ushtrimin e funksioneve prokuroriale. Nxjerrja e ligjit 
për themelimine PRSK-së dhe funksionimi i kësaj prokurorie si organ i specializuar për 
ndjekjen e krimeve më të rënda si dhe miratimi i ligjit për KPK-në me të cilin përcaktohen 
detyrat, kompetencat dhe kufizimet e Këshillit dhe të Prokurorit të Shtetit.  
 
Tani në Institucionin e Prokurorit të Shtetit detyrën e prokurorit janë duke e kryer të gjithë ata 
prokurorë që kanë kaluar procesin e verifikimit dhe janë propozuar për dekretim pas 
vlerësimeve objektive dhe transparente. Përzgjedhja  e drejtë nga paneli është konfirmuar edhe 
nga Këshilli Prokurorial i Kosovës i cili disa nga këta prokurorë të emëruar i ka dërguar në 
studime ndërkombëtare pasi që janë sigururar bursat nga Qeveria e SHBA-së dhe tani jemi 
duke i parë rezultatet e para, në koordinimin e procedurave për konfiskimin e pasurive  të 
përfituara me vepër penale.  
 
Një element tjetër shumë i rëndësishëm është arritja e pavarësisë dhe paanshmërisë së 
prokurorëve gjatë procesit të vendimarrjes e që është e garantuar edhe me aktin më të lartë 
juridik të vendit. Prokurorët gëzojnë pavarësinë brenda institucionit dhe karshi pushteteve 
tjera. Kanë siguruar që emërimi dhe shkarkimi i tyre të bëhet në përputhje me dispozitat ligjore 
dhe pa i dhënë mundësi autoriteteve tjera të ndërhyjnë në pavarësinë e tyre. Sa i përket secilit 
vendim të përzgjedhjes, rekrutimit, emërimit, lëvizjes në karierë dhe ndërprerjes së mandatit të 
një prokurorit, ligji mbi Këshillin Prokurorial të Kosovës parashikon vetëm intervenimin e 
KPK-së si autoritet i pavarur i cili garanton zhvillimin e karierës së një prokurori. Kjo 
procedurë është zhvilluar në mënyrë të drejtë dhe të paanshme duke iu shmangur qasjeve të 
cilat favorizojnë interesat e grupeve të caktuara.  
 

  



 
6 

 

 
 
Prokurorët e shtetit qoftë përmes IGJK-së apo organizatave apo partnerëve tjerë 
ndërkombëtarë që i ofrojnë mbështetje sistemit prokurorial, gjatë periudhës 4 vjeçare ka 
marrë edhe masa adekuate për të siguruar që prokurorët e shtetit të kenë edukim dhe 
trajnime të përshtatshme para dhe pas emërimit të tyre e që secili prokuror në këto trajnime 
është njoftuar me Kodin e Etikës për prokurorë dhe me të drejtat dhe liritë e njeriut të 
përcaktuara me Konventën për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe 
zbatimin e kodit penal dhe atij të procedurës penale. 
 
Gjatë vitit 2012 është nxjerrë Kodi i ri i etikës dhe sjelljes profesionale për prokurorë, Kodi i 
etikës profesionale për punonjësit mbështetës dhe Kodi i etikës dhe sjelljes profesionale për 
anëtarët e KPK-së. Këto kode japin një bazë të mirë për të interpretuar së çfarë e bën sjelljen të 
pahijshme apo shkelje të parimeve të pavarësisë, paanshmërisë dhe integritetit.  

 
Një e arritur tjetër e sistemit prokurorial është përmirësimi i pozitës së Prokurorit të Shtetit 
duke rritur të ardhurat personale qe japin siguri financiare për të gjithë prokurorët e shtetit që 
funksionin e tyre ta kryejn në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, e që kontribut të madh ka 
dhënë edhe Ministria e Drejtësisë në drejtim të përmirësimit të pozitës financiare të 
prokurorëve. Një ndryshim pozitiv tjetër, padyshim është pavarësia financiare e sistemit 
prokurorial, ku  KPK-ja dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të menaxhojnë me buxhetin e 
këtij institucioni, KPK-ja është përgjegjëse edhe për pregaditjen dhe mbikqyrjen e 
shpenzimeve, kjo është një përparësi për komunitetin e prokurorëve dhe stafin mbështetës 
pasi që një kohë të gjatë kodi buxhetor i Prokurorit të Shtetit është pregaditur dhe menaxhuar 
nga Ministria e Drejtësisë.  
 
Komunikimi në mes të prokurorisë dhe institucioneve tjera, është ngritur në një nivel mjaft të 
lartë, përmes Strategjisë për ngritjen dhe koordimin e bashkëpunimit në mes të Prokurorit të 
Shtetit dhe agjensive përgjegjëse për zbatimin e ligjit, në luftimin e krimit të organizuar dhe 
korrupcionit. Ky është një synim i secilit institucion që është përgjegjës për zbatimin e ligjit 
dhe qëllimi i këtij bashkëpunimi është arritja e rezultateve më të mira kundër krimit të 
organizuar dhe korrupcionit, si sfidë e cila nuk mund të realizohet nga një institucion i vetëm.  
 
Mekanizmi përcjellës për harmonizimin e raporteve statistikore në mes Prokurorit të Shtetit 
dhe agjencive që zbatojnë ligjin në Kosovë lidhur me veprat penale të korrupcionit, krimit të 
organizuar, trafikimit me qenie njerëzore, trafikimit me armë, narkotikë dhe migrantë,  
shpërlarja e parasë dhe financimi i terrorizmit është një e arritur, përmes së cilit Prokurori i 
Shtetit ka informacione të sakta lidhur me numrin e lëndëve të përmendura më lartë nëpër 
çdo prokurori përkatëse.   
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Përparësi e prokurorit të shtetit padyshim është edhe Vlerësimi i performancës së 
prokurorëve të shtetit e cila realizohet përmes procedurave dhe kritereve objektive të 
përcaktuara me Rregulloren për vlerësimin e performancës së prokurorëve.  Ky mekanizëm i 
vlerësimit për herë të parë zbatohet në Kosovë dhe është në harmoni me praktikat dhe 
standardet evropiane.  Me këtë rregullore  janë përcaktuar  procedurat standarde të veprimit 
për vlerësimin adekuat të cilësisë në punë, kapaciteteve profesionale dhe të dhënat 
statistikore për prokurorë të shtetit. Kjo rregullore ka për qëllim vlerësimin e aftësive dhe 
njohurive profesionale dhe standardeve të etikës në punë, gjatë detyrës, jashtë zyrës dhe në 
jetën private të një prokurori ose të një kryeprokurori.   

 
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit dhe KPK-ja kanë përfunduar dhe funksionalizuar reformat 
brenda sistemit prokurorial të cilat janë shoqëruar me transparencë dhe konsulenca cilësore 
prej ekspertëve vendor dhe ndërkombëtarë, për të cilën gjej  rastin të shprehë falenderime më 
të sinqerta për ndihmën që dhanë në konsolidimin e sistemit prokurorial.  
 
Nga viti 2013 në PSRK është ngritur numri i prokurorëve vendorë nga 10 në 15.  Kjo do te 
mundësoj qe kjo prokurori ne bashkëpunim edhe me prokurorët ndërkombëtarë të ngrisin 
efikasitetin në luftimin e veprave penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të 
lartë.  Luftimi me sukses i këtyre veprave penale nënkupton në të njejtën kohë edhe 
plotësimin e kritereve për liberalizim të vizave dhe për marrëveshjen për stabilizim asocim 
mes BE-së dhe Kosovës.  Dy procese të ndërlidhura dhe shumë me rëndësi për Kosovën në 
rrugën e saj drejtë integrimit evropian.  
 
Pasi që shoqëria civile, organizatat joqeveritare dhe mediat janë duke u treguar të 
vëmendshme ndaj sistemit prokurorial dhe si të tillë, vëzhguese dhe matëse e integritetit që 
vetë sistemi prokurorial reflekton, KPK-ja ka nënshkruar memorandum të bashkëpunimit me 
organizata përgjegjëse për monitorimin e pavarur të sistemit prokurorial. Këto 
memorandume janë lidhur në përputhje me ligjin mbi informimin publik për zbulimin e 
informacioneve që mbahen nga Prokurori i Shtetit, me qëllim që të rritet transparenca, 
efikasiteti dhe llogaridhënja e Prokurorit të Shtetit.   
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1.3. Mangësitë kryesore të Prokurorit të Shtetit  
 
Sa i përket mangësive kryesore të Prokurorit të Shtetit, dua të jap vlerësime të cilat nuk do të 
krijojnë marrëdhënje paragjykuese që mund të përcjellen me efekte negative brenda sistemit 
prokurorial të Kosovës. Përkundër zhvilleve pozitive, Institucioni i Prokurorit të Shtetit 
shoqërohet edhe me mangësi të caktuara. Reformat dhe zhvillimet e shumta të Prokurorit të 
Shtetit sidomos ato që kishin të bëjnë me pozicionimin si institucion i pavarur, me funksionet 
dhe rolin e ndryshuar të prokurorit si dhe ndryshimet në strukturën organizative nuk kanë 
kaluar pa të meta dhe mangësi. 
 

 Sfidë e  sistemit prokurorial është mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme 
njerëzore dhe profesionale, me theks të posaçëm në moszgjedhjen e numrit të 
mjaftueshëm të prokurorëve të shtetit, posaçërisht në Prokurorinë Themelore të 
Prishtinës dhe Prokurorinë Speciale pa përjashtuar edhe Zyrën e Kryeprokurorit të 
Shtetit. Rritja e numrit të prokurorëve dhe bashkëpunëtorëve profesional do të ndikojë 
në rritjen e efikasitetit dhe kryerjen e obligimeve tjera ligjore të prokurorit  në ndjekjen 
dhe hetimin e rasteve penale brenda periudhave të arsyeshme kohore.   
 
 Institucioni i Prokurorit të Shtetit jo pak ka vuajtur edhe nga 
mosprofesionalizmi dhe mosprofilizimi i prokurorëve. Kur është çështja te Prokuroritë 
Themelore dhe Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, në departamentet 
ekzistuese si Departamenti për krime të rënda, si Departamenti për krime të 
përgjithshme dhe Departamenti për të mitur, duhet të profilizohen dhe specializohen 
prokurorët e nevojshëm, të cilët do t’i trajtojnë veprat penale të natyrës së përafërt, 
ashtu siç janë të sistemuara në kodin penal të Republikës së Kosovës dhe në ligjet tjera 
të sistemit juridik pozitiv.  

 
 Mangësi tjetër e sistemit prokurorial ka qenë edhe mosspecializimi dhe 
moscaktimi i prokurorëve special për trajtimin e rasteve të krimeve të luftës dhe 
terrorizmit. 
 

 Mosfunksionalizimi i mekanizmave të përbashkët ndërinstitucional në luftën 
efikase të veprave penale karakteristike si krimi i organizuar, korrupcioni dhe 
terrorizmi ka qenë mangësi e sistemit prokurorial.  
 

 Deri në vitin 2013 kemi pasur mungesë të llogaridhënjes dhe nuk kanë 
funksionuar mekanizmat për vlerësimin e cilësisë dhe aftësive profesionale të 
prokurorëve dhe kryeprokurorëve. 
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 Edhe përkundër faktit që vitin e fundit është punuar në këtë drejtim, një ndër të 
metat kryesore të Prokurorisë së Shtetit, e që ka tërhequr vërejtjen edhe të partnerëve 
ndërkombëtarë ka qenë edhe moszbatimi i dispozitave ligjore të konfiskimit të aseteve 
që janë përdorur për kryerjen e veprës penale ose që janë përfituar drejtëpërdrejtë apo 
indirekt nëpërmjet aktivitetit kriminal.  
 

 Edhe mosfunksionalizimi i sistemit elektronik të menaxhimit të lëndëve ka qenë 
mangësi që ka ndikuar në efikasitetin dhe reduktimin e lëndëve. 
 

 Mosavancimi në drejtim të zbulimit të veprave penale të korrupcionit të lartë ka 
qenë një mangësi e cila një kohë të gjatë ka përcjellë sistemin prokurorial.  
 

 Mungesa e Prokurorit të Shtetit në organizata dhe mekanizma ndërkombëtare 
për prokurorë ka ndikim të drejtëpërdrejtë në efikasitetin e Prokurorit të Shtetit në 
luftimin e veprave penale ndërkufitare apo të atyre me karakter ndërkombëtar. 

 
 

1.4.  Sfidat dhe rreziqet  
 
Një ndër sfidat kryesore brenda sistemit prokurorial në mandatin e ardhshëm të 
Kryeprokurorit të Shtetit do të jenë:  
  

- Funksionalizimi dhe ushtrimi i autoritetit të Prokurorit të Shtetit në tërë territorin e 
Republikës së Kosovës, me theks të veçantë në pjesën veriore të Kosovës, duke 
përfshirë integrimin e komuniteteve jo shumicë në sistemin prokurorial të Kosovës. 

- Përmirësimi i performancës së prokurorëve të shtetit në luftën kundër krimit të 
organizuar, korrupcionit dhe terrorizmit, të cilat janë duke cenuar sigurinë, paqen dhe 
drejtësinë në vendin tonë. Tashmë është koha e fundit për të dhënë shenjat e para të 
angazhimit serioz në luftën ndaj korrupcionit dhe vitet 2015-2018 do të jenë vitet gjatë 
së cilave Prokurori i Shtetit duhet të japë rezultatet më të mira. 

- Rritja e efikasitetit dhe rezultateve të punës në Prokurorinë Themelore të Prishtinës 
dhe PRSK-në si dhe rritja e cilësisë në aspektin profesional. 

- Sfidë tjetër do të jetë rritja e përgjegjësisë dhe e llogaridhënjes e prokurorëve dhe të 
stafit mbështetës dhe krijimi i mekanizmave brendainstitucional për llogaridhënje.  
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- Përcaktimi i kritereve të vlerësimit për ngritje në karrierë, detyrë, për t’i promovuar 

prokurorët të cilët tregojnë performancë më të mirë, integritet, profesionalizëm dhe 
ndershmëri.  

- Zbatimi i ligjit që ka të bëjë me ndalimin e shtetasve tanë në konfliktet e armatosura 
dhe luftërat e huaja,  i cili në ditën kur është duke u shkruar ky koncept dokument 
është miratuar në Kuvendin e Kosovës. 

- Instalimi i infrastrukturës së re teknologjike-informative, sipas standardeve dhe 
sistemit të menaxhimit informativ të lëndëve. Trajnimi i stafit prokurorial dhe 
mnbështetës për përdorimin e këtij sistemi dhe krijimi i një memorandumi të 
mirëkuptimit për përcjelljen e lëndëve në mënyrë elektronike mes KPK-së,  KGJK-së 
dhe Odës së Avokatëve të Kosovës dhe pregaditja e planit për përcjelljen e lëndëve në 
mënyrë elektronike.  

- Plotësimi i Ligjit mbi Prokurorin e Shtetit lidhur me organizimin vertikal që nënkupton 
se prokurori i nivelit më të lartë t’i jep udhëzime obliguese  prokurorit të rangut më të 
ultë.  

- Largimi i nepotizmit gjatë procedurave për pranimin e stafit administrativ. 
- Rritja e besimit te publiku do të jetë nga sfidat kryesore të Prokurorit të Shtetit. Sistemi 

i drejtësisë ku bën pjesë edhe Prokuroria e Shtetit mbetet fusha më e përfolur nga 
mijëra qytetarë si dhe nga subjektet që përfshihen në procedurë penale para prokurorit 
të shtetit por edhe nga komentet e medias. Statistikat tashmë të botuara mbi 
përceptimin e publikut ndaj organit të akuzës, veçanërisht pas disa rasteve të 
ndërprerjes së paraburgimit për krime të rënda, pjesëmarrje në grupe terroriste nuk 
janë për tu lavdëruar. Skepticizmi i qytetarëve te Prokurori i Shtetit , kërkon të 
pranojmë se sot ky organ ende nuk konsiderohet i besueshëm dhe i suksesshëm, 
megjithatë, përpjekjet e Prokurorit të Shtetit dhe KPK-së për të ngritur standardet e saj, 
janë për tu  përshëndetur. 

 
 

2.1. Vizioni për Prokurorin e Shtetit 
 

Sigurisht që gjatë viteve të ardhshme do të përballemi me një situatë që ka të bëjë me 
konsolidimin e sistemit të drejtësisë në kuadër të të cilit funksionon edhe sistemi prokurorial. 
Ajo që është në vëmendjen e publikut, në shqetësimin e institucioneve vendore dhe 
ndërkombëtare është që prokurori i shtetit duhet të rifitojë besimin te publiku, duke krijuar 
një sistem prokurorial të pavarur, profesional me integritet dhe efikas, i cili do të punojë 
brenda standardeve evrpoiane. Sistemi prokurorial duhet të veprojë në emër të shoqërisë dhe 
në  interes të  publikut, të sigurojë zbatimin e ligjit kur shkelja e ligjit bartë një ndëshkim 
penal, duke i trajtuar qytetarët në mënyrë të barabartë dhe duke mos lejuar askend të jetë mbi 
ligjin, ku pavarësia nuk do të jetë privilegj i prokurorit por garanci e qytetarëve.  
 

 



 
11 

 

 
Qëllimi është për të krijuar një Prokurori të Shtetit me integritet  moral dhe profesional,  në 
përputhje me standardet ndërkombëtare i cili do të funksionojë pa ndikimin e interesave të 
ngushta të pushteteve tjera dhe grupeve të interesit, ku vetë prokurorët do të jenë promotorë 
të inicimit dhe zhvillimit të procedurave penale, e që me të drejtë edhe në Kushtetutën e 
Kosovës është përcaktuar si institucion i tillë, i pavarur, i paanshëm dhe profesional, i cili 
është i autorizuar për zbulimin e veprave penale dhe autorëve të krimit. 
 
Për të ushtruar detyrat dhe përgjegjësitë e tyre profesionale duhet të krijohen kushtet 
adekuate ligjore dhe organizative si dhe kushtet e përshtatshme sa u përket kushteve dhe 
mjeteve të punës, në veçanti mjeteve buxhetore të mjaftueshme në dispozicion të sistemit 
prokurorial.  
 
Për të promovuar aktivitete të drejta, konsistente dhe efikase të Prokurorit të Shtetit, duhet të 
vendosim metodat hierarkike të organizimit, duke mos lejuar që këto metoda organizative të 
rezultojnë në krijimin e strukturave burokratike penguese. Qëllimi është që organi i 
Kryeprokurorit të Shtetit të funksionojë në mënyrë vertikale dhe për tu respektuar si i tillë.  
 
Paraqitja e sfidave të reja dhe të përbashkëta të institutcioneve vendore dhe ndërkombëtare 
në luftimin e trajtave të reja të krimit transnacional, janë pjesë e krijimit dhe adaptimit të 
kushteve të reja në të cilat vepron prokurori i shtetit, në dhënjen e ndihmës juridike, në 
hetimet e përbashkëta dhe në mbrojtjen e dëshmitarëve. Sot është koha e globalizimit të 
krimit, i cili nuk njeh kufijtë, krimi është duke u paraqitur në forma të përbëra, prandaj është 
e nevojshme të krijohen kushtet për bashkëpunim në mënyrë  të vazhdueshme me 
prokuroritë e shteteve tjera por edhe me asociacionet tjera ndërkombëtare që kanë për detyrë 
luftimin e krimit të organizuar dhe terrorizmit. 
 
Terrorizmi, format e reja të kriminalitetit, tregu i lirë, investimet e huaja dhe zhvillimi i 
ndërmarrjeve kërkojnë edukimin e vazhdueshëm të prokurorëve dhe bashkëpunëtorëve 
profesional. Nëpërmjet edukimit dhe bashkëpumit vendor dhe ndërkombëtar do të krijojmë 
kushtet në të cilat prokurori i  shtetit do të ketë mundësi që t’i përgjigjet sfidave të reja dhe 
detyrave të paraqitura në punën e përditshme.   
 
Në fund parashihet të kërkohet përgjegjësia për secilin punonjës të sistemit prokurorial, 
posaçërisht për prokurorët e shtetit në drejtim të përgjegjësisë profesionale dhe etike, sepse 
qëllimi ynë është që ngritja dhe lëvizja në detyrë të bëhet sipas procedurave të drejta dhe të 
paanshme duke shmangur qasjet të cilat favorizojnë interesat e grupeve të caktuara.  
 
Qëllimi është të kemi paraqitje profesionale të Prokurorit të Shtetit nëpërmjet ndjekjeve 
penale, zhvillimit të hetimeve, ngritjes së akteve akuzuese dhe përfaqësimit të tyre në gjykata 
dhe gjatë këtyre procedurave të sigurojmë respektimin e të drejtave themelore të njeriut dhe 
vlerave tjera demokratike të Republikës së Kosovës.  
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          2.2. Vështirësitë apo rreziqet kryesore që priten 
 
 

I vetëdijshëm se vështirësitë e paraqitura brenda sistemit prokurorial duhet të përballen 
me qëllim të konsolidimit të sistemit prokuroial, prandaj jam i motivuar që së bashku me 
prokurorët e shtetit t’i bashkërendojmë veprimet duke treguar vullnet personal dhe 
kolektiv per t’i tejkaluar vështirësitë. 
  
Vështirësitë nuk duhet parë si pengesë për të ardhmen e sistemit prokurorial, 
përkundrazi, zgjedhjen e tyre duhet parë si një objektivë që duhet të realizohet sa më 
shpejtë.  
 
- Vështirësi jo vetëm për sistemin prokurorial por edhe për sistemin e drejtësisë në 

përgjithësi në Kosovë është ushtrimi i autoritetit të Prokurorit të Shtetit dhe të gjitha 
agjencive që zbatojnë ligjin në Kosovë në tërë territorin e Kosovës, me theks të veçantë 
në pjesën veriore të Kosovës dhe integrimi i pjesëtarëve të komunitetit jo shumicë në 
Kosovë në sistemin prokurorial.   
 

- Një nga vështirësitë kryesore do të jete forcimi i efikasitetit, kualitetit dhe 
llogaridhënjes  të prokurorëve në luftimin e të gjitha formave të kriminalitetit përmes 
një mekanizmi efikas të drejtësisë penale në Kosovë, me theks të veçantë forcimi i 
efikasitetit në luftimin e krimit të organizuar, korrupcionit të nivelit të lartë, trafikimit 
me migrantë, armë, narkotikë, shpërlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit, 
krimeve të luftës dhe sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër 
penale.  

 
- Sigurisht se do të ketë vështirësi edhe në zbatimin e mekanizmave të përbashkët 

ndërinstitucional në Kosovë dhe rajon në luftimin efikas të veprave penale 
karakteristike si: krimi i organizuar, korrupcioni, terrorizmi, trafikimi me migrant, 
armë, narkotikë, shpërlarja e parave dhe sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë së fituar 
me vepër penale.  

 
- Vështirësi tjetër e sistemit prokurorial do të jetë edhe rritja e masave të përshtatshmë 

për të siguruar që prokurorët e shtetit janë në gjendje të ushtrojnë detyrat dhe 
përgjegjesitë e tyre profesionale pa ndërhyrje te paarsyeshme ose ekspozim ndaj 
përgjegjësive penale ose të tjera. Megjithatë prokurorët e shtetit duhet të japin llogari 
në mënyrë periodike për aktitvitetet e tyre në përgjithësi, dhe në veçanti, lidhur me 
zbatimin e prioriteteve.  
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- Unifikimi i praktikave të mira të prokurorëve në aplikimin e drejtë dhe adekuat të 

dispozitave të KPPK-së dhe KPK-së. 
 

- Vështirësi tjetër do të jetë forcimi i mekanizmave për mbikqyrjen e punës së 
prokurorëve përmes vlerësimit të përformancës nga Kryeprokurorët dhe Komisioni 
për vlerësimin e performancës. Këto vlerësime duhet të bëhen sipas meritave duke i 
vlerësuar vendimet dhe aktet akuzuese të prokurorëve, si në aspektin e përmbajtjes 
së tyre ashtu edhe në ankesat që janë parashtruar ndaj këtyre akteve.  

 
- Sistemi prokurorial do të përballet edhe me hartimin e kritereve përkatëse për 

vendosjen e një sistemi të duhur disciplinor. Procedurat disiplinore dhe masat 
disiplinore kundër prokurorëve duhet të rregullohen me ligj dhe duhet të garantojnë 
një vlerësim të drejtë dhe objektiv brenda procedurave standarde të veprimit.  

  
- Ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës, ligji për Prokurorinë e Shtetit dhe ligji për 

Prokurorinë Speciale të Kosovës duhet të amandamentohet në përputhje me 
standardet evropiane dhe rekomandimet e përfaqësuesve të BE-së.  

 
- Në këto ligje bazë nuk parashikohen dispozitat për transferimin dhe ngritjen në 

detyrë, nevoitet një bazë ligjore për transferimin dhe ngritjen në detyrë të 
prokurorëve duke u bazuar në vlerësimin e performancës. Pozitat në nivelet më të 
larta duhet të plotësohen rregullisht përmes skemës së ngritjes në detyrë e jo përmes 
procesit te konkurimit.  

 
- Vështirësi tjetër do të jetë përcaktimi i kornizave të qarta për kompetencat e 

Kryeprokurorit të Shtetit për dhënjen e udhëzimeve detyruese prokurorëve vartës të 
shtetit me qëllim të zbatimit unik të ligjit dhe  veprimeve unike të prokurorëve të 
shtetit.  

 
- Vështirësi do të jetë edhe sigurimi i kompetencave për Kryeprokurorin e shtetit që të 

bëjë ekipin e tij duke i dhënë mandat që ai t’i propozojë emrat e kryeprokurorëve si 
dhe emrat e 60% të prokurorëve në zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit. 

 
- Edhe mbrojtja e interesave të dëshmitarëve posaçërisht në marrjen dhe promovimin e 

masave për mbrojtjen e jetës, sigurisë dhe privatësisë do të jetë një problem në vete 
gjatë viteve të ardhshme. Prokurori i Shtetit duhet të marrë parasysh pikëpamjet dhe 
shqetësimet e viktimave kur preken interesat e tyre personale dhe duhet të marrin 
masa ligjore për të siguruar viktimat dhe të informohen për të drejtat e tyre dhe 
zhvillimin e procedurave.  
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- Vështirësi do të jetë edhe funksionalizimi i programit të SMIL-it. Për të pasur një bazë 

elektronike funksionale domosdoshmërisht duhet të regjistrohen të gjitha rastet të 
cilat ndodhen në punë në prokurori dhe në procedurat gjyqësore nëpër gjykata. 
Fillimi i funksionaizimit të SMIL-it nënkupton regjistrimin e të gjitha rasteve që 
pranohen në punë si raste të reja dhe ndarja e tyre te prokurorët për t’i zgjedhur ato. 
Në këtë drejtim duhet të rritet kapaciteti i sistemit prokurorial me resurse njerëzore 
për t’i regjistruar të gjitha rastet të cilat janë në punë në rastet të cilat gjenden në 
procedurë gjyqësore. Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të ndërtojë politikë për 
gjetjen e mënyrës që të gjitha rastet të futen në sistemin e menaxhimit elektronik të 
lëndëve. Përndryshe do të kemi shumë vështirësi në menaxhimin e efektshëm të 
lëndëve dhe do të jetë i pamundur raportimi i saktë i gjendjes së rasteve.  

 
- Ndrimi i statusit të punëtorëve administrativ nga shërbyesit civil në punonjës 

prokurorial.  
 

 
3.1. Objektivat kryesore për të përmbushur vizionin për Prokurorin e Shtetit 

 
Një nga objektivat kryesore do të jetë ngritja e besimit të publikut te institucioni i 
Prokurorit të Shtetit.  
 
- Ajo që është në vëmendjen e publikut, në shqetësimin e të gjithëve dhe në 

shqetësimin tim është që institucioni i Prokurorisë duhet të rifitojë besimin te 
publiku. Rifitimi i besimit te publiku është shumë i rëndësishëm, sepse do t’i bëjë 
prokurorët e shtetit të ndihen më të sigurtë në punën e tyre dhe do të kenë autoritet 
dhe kredibilitet më të madh. Ky besim do të arrihet duke treguar rezultate të mira në 
zbulimin, procedimin, hetimin dhe sanksionimin e kryrësve të veprave penale. Ky 
duhet të jetë motivi i punës tonë dhe njëherit edhe detyra më e rëndësishme. 
 

- Në këtë drejtim duhet të forcojmë përceptimet e përgjithshme se veprimet e 
prokurorëve janë të drejta, ligjore dhe të përshtatshme brenda një sistemi të normave, 
besimeve dhe përkufizimeve. Kjo do të bëjë që qytetarët të kenë besimin në 
procedurat e ndjekjes të cilat ndërmirren nga ana e prokurorëve të shtetit, prandaj 
duhet të marrim masa të përshtatshme për të siguruar që prokurorët janë në gjendje 
të ushtrojnë detyrat dhe përgjegjësite e tyre profesionale pa ndërhyrje të 
paarsyeshme.  
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- Besimi i publikut fitohet duke promovuar prokurorët të cilët tregojnë performancën 

më të mirë, profesionalizëm dhe integritet moral. Ata që kanë treguar se janë të 
vendosur dhe që kane krijuar respekt brenda komunitetit të prokurorëve. 

 
- Për të realizuar këtë objektiv duhet punuar në drejtim të përfitimit të përkrahjes së 

mediave dhe opinionit publik dhe për ta ndruar mentalitetin e institucioneve në 
raport me prokurorinë . 
 

 

Si objektiv i dytë është fuçizimi i mekanizmave të vlerësimt, kualitetit dhe llogaridhënjes   
 
 

- Procesi i vlerësimit për prokurorë dhe stafin prokurorial duhet të fuçizohet që të jetë 
më objektiv, i paanshëm dhe i drejtë me sanksionime të përshtatshme për prokurorët 
që nuk përmbushin performancën e pritur. 
 

- Komisioni për vlerësimin e performancës duhet të ndërmerr hapa për të siguruar 
kryerjen e duhur të vlerësimit të performancës së prokurorëve që punojnë brenda 
sistemit prokurorial që do të përfshijë konsideratat për pavarësi, integritet dhe 
paanshmëri pa i përjashtuar edhe faktorët tjerë. 
 

- KPK-ja duhet të ndërmarrë veprime për të përmirësuar performancën e prokurorëve 
dhe për të siguruar që performanca e dobët mund të adresohet në drejtim të 
llogaridhënjes, përgjegjësisë, ndërsa të shpërblehet performanca e mirë. Prokurorët të 
cilët nuk tregojnë perfomancë të mirë duhet të dërgohen në trajnime për t’i 
përmirësuar mangësitë e tyre profesionale. Në këtë drejtim duhet të sigurohet që 
trajnimet të jenë të nevojshme në drejtim të përmirësimeve në performancën e 
individëve dhe të sistemit prokurorial në përgjithësi. 

 
- Komisioni për vlerësimin e performancës duhet të krijojë standarde të përshtatshme 

që shërbejnë si mekanizëm për vlerësimin e prokurorëve individual, për shpërblimin 
e performancës së lartë si dhe të arriturave të dallueshme dhe krijimin e standardeve 
për korrigjimin e performancës së dobët dhe për qëllimet disciplinore. 
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- Për të treguar efikasitet më të madh në punë duhet që prokurorët e shtetit të 

trajnohen dhe të specializohen lidhur me veprat penale karakteristike si dhe të 
përcaktohen kriteret për ndarjen e lëndëve dhe përfundimin e tyre nga KPK-ja. 
Kështu mbi bazën e profilizimit dhe arritjes së shkathtësive profesionale konsideroj se 
do të arrihet deri te profesionalizmi dhe efikasiteti i dëshirueshëm. 
 

- Për konkretizim të kësaj objektive, poashtu konsideroj se duhet të zgjedhen dhe 
aftësohet numri adekuat i bashkëpunëtorëve profesional në secilën prokurori, të cilët 
do të japin kontribut të madh sa i përket ndihmës së prokurorëve në përshpejtimin 
dhe përfundimin e rasteve penale. 

  
- Sa i përket llogaridhënjes, sistemi prokurorial si çdo institucion tjetër duhet të jap 

llogari për veprimet ashtu edhe për vendimet e veta. Kjo llogaridhënje nuk duhet të 
kuptohet vetëm si përgjegjësi individuale por edhe si përgjegjësi e sistemit 
prokurorial. Për të ndërtuar besueshmëri patjetër se duhet siguruar edhe 
transparenca dhe llogaridhënja, e cila duhet të lidhet me pavarësinë e prokurorëve e 
që me ligj duhet të sigurohet se prokurorët nuk do t’i japin llogari asnjë institucioni 
tjetër për vendimet e tyre por do të japin llogari vetëm  para ligjit dhe Këshillit 
Prokurorial të Kosovës. 

  
- Llogaridhënja e prokurorëve duhet të vendoset vetëm brenda sistemit prokurorial 

duke dhënë llogari përpara mekanizmave të brendshëm siç janë Këshilli Prokurorial i 
Kosovës, Kryeprokurori i Shtetit, Komisioni për vlerësimin e performancës dhe 
Komisioni Disciplinor. Në këtë formë prokurorët janë të mbrojtur edhe me 
Kushtetutë dhe akte tjera ligjore të cilat sigurojnë pavarësinë dhe mandatin e tyre të 
përhershëm pa frikë nga ndërhyrjet e pushteteve tjera. Në rast të cenimit të statusit të 
prokurorit, prokurori duhet të ketë qasje në procedura të përshtatshme ankimore, 
andaj duhet të shikohet edhe mundësia e përshtatshme për të atakuar, duke përfshirë 
kur është e përshtatshme qasja në gjykatë për të mbrojtur statusin apo pozitën e 
prokurorit.  

 
 
 

Objektivi tjetës do të jetë ndjekja efektive e veprave penale që ndërlidhen me krimin e 
organizuar, korrupcionin, terrorizmin dhe krimet e luftës 
 
 
Në rrethanat e zhvillimit të shoqërisë kosovare që nga viti 1999 e këtej, në të gjitha aspektet, 
është identifikuar fakti se një numëri i konsiderueshëm i veprimeve të qytetarëve, 
respektivisht i zyrtarëve publik, japin arsye të fortë për të dyshuar se janë veprime të 
kundërligjshme, të cilat në çdo rast korrespondojnë me inkriminim ligjor.  
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- Pas miratimit të ligjit për ndalimin dhe pjesëmarrjen e shtetasve tanë në konfliktet e 
armatosura dhe luftrat e huaja është kompletuar infrastruktura ligjore, realisht janë të 
disponueshëm të gjithë mekanizmat ligjor, që i referohen ndjekjes së suksesshme të 
veprimeve kriminale e që ndërlidhen me terrorizmin dhe krimin e organizuar qoftë 
në suaza lokale ashtu edhe në përmasa transnacionale. Andaj, zbatimi i plotë dhe me 
konsekuencë i të gjitha normave ligjore është alternativë e vetme në drejtim të luftimit 
të këtyre dukurive kriminale.  
 

- Vend të rëndësishëm në luftimin efikas të krimit të organizuar, përveç instrumenteve 
ligjore të karakterit vendor e ndërkombëtar, paraqet mundësia  e shfrytëzimit edhe të 
instrumenteve tjera ligjore siç janë: ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve si dhe ligji mbi 
kompetencat e zgjëruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale.  

 

- Implementimi konsistent i dispozitave të këtyre ligjeve, gjatë një procedimi penal nga 
ana e prokurorëve, konsideroj se do të sillte efekte pozitive në luftimin sa më efikas të 
këtyre veprave penale. 

 
- Në funksion të ndjekjes efektive të këtyre veprave penale, duhet të funksionalizohen 

task-forcat, duke dizajnuar strategjitë përkatëse të bashkëpunimit me të gjitha 
mekanizmat relevant ndërinstitucional, të cilat kanë për obligim ligjor të luftojnë me 
përkushtim këto sfera kriminale. Strategjitë e këtilla, konsideroj se do të kishin sukses, 
nëse do të funksionojnë sipas parimit të ’’shënjestrimit të rasteve konkrete’’, nga 
shkaku se tërë potencialet profesionale do të orientohen rreth shkëmbimit sa më 
racional, të çdo informacioni burimor nga secili mekanizëm ligjor lidhur me një 
subjekt që është objekt i hetimit penal. 

 
- E vështirë do të jetë edhe lufta kundër korrupcionit, posaçërisht në fushën e 

drejtësisë, është e çuditshme se si mediat janë më efikase në zbulimin e korrupcionit 
se sa Prokuroria e Shtetit. Ka shumë kritika në këtë drejtim të cilat duhet të mirren me 
seriozitet nga prokuroria. Lufta ndaj korrupcionit është e vështirë, por jo e 
pamundur. Për këtë qëllim, duhet marrë masa dhe duhet bërë analiza për të reaguar 
sa më shpejtë në ndjekjen dhe zbulimin e zyrtarëve të korruptuar. Prokurorët e Shtetit 
duhet të bëjnë analizat edhe të vendimeve të kundërligjshme gjyqësore që deri më 
tani ka munguar. Ka raste kur gjykata për të njejtën pronë nxjerrë disa pronarë. Si 
mund të ndodhë që plumbat qëllojnë njeriun në krahëror, dhe prokurori, e pastaj 
edhe gjykata thotë se nuk është tentim vrasje? Përfundimisht korrupcioni i 
brendshëm ne kuadër të sistemit të drejtesisë duhet të zbulohet dhe luftohet edhe në 
bazë të analizës së vendimeve gjyqësore që nuk e kemi bërë deri më tani. Korrupcioni 
në drejtësi është forma më e shëmtuar e korrupcionit  ‘’pasi që jepet padrejtësi në 
emër të drejtësisë’’. 
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Në këtë drejtim nuk mund të flitet për prokurori të pavarur dhe të paanshëm, pasi që deri 
më tani nuk jemi treguar serioz dhe nuk kemi marrë masa apo kemi marrë masa por që 
nuk janë treguar të mjaftueshme.  
 

- Rezultatet e punës kanë treguar se Prokurorët Special të Kosovës kanë proceduar 
një numër të vogël të rasteve me krime të luftës. Duke marrë parasysh 
ndërlikueshmërinë e këtyre lëndëve është e nevojshme që të përcaktohen prokurorët 
e veçantë shtetëror për krimet e luftës të cilët do të emërohen nga Këshilli 
Prokurorial i Kosovës, këta prokurorë të cilët emërohen si prokurorë special për 
krime të luftës, duhet të trajnohen në aspektin e trajtimit praktik-ligjor të rasteve të 
kësaj natyre, duke u njoftuar me të gjitha të drejtat kushtetuese dhe ligjore të palëve 
në procedurë si dhe me të gjitha standardet lidhur me të drejtat e garantuara që 
rrjedhin prej konventave të Gjenevës dhe protokoleve ndërkombëtare që i referohen 
këtyre veprave penale.   
Një ndër masat  kryesore e që nuk janë shfrytëzuar pothuajse fare nga PSRK që nga 
themelimi i saj janë edhe kërkesat për lëshimin e fletë arresteve ndërkombëtare ndaj 
të dyshuarve për krime lufte.  Duke pasur parasysh numrin e madh te rasteve te 
krimeve të luftës në PSRK, duhet të merret një vendim i menjëhershëm në trajtimin 
e këtyre rasteve. Rastet e krimeve të luftës janë rastet më të ndjeshme dhe ku 
familjarët e viktimave të luftës meritojnë të kenë së paku satisfakcionin shpirtëror 
për t’i paraqitur para drejtësisë të gjithë ata që kanë kryer këto krime.   
 

- Në këtë drejtim duhet të punohet në ndryshimin e përceptimit të përgjithshëm dhe 
të pranohet se prokurorët vendor veprojnë në mënyrë të ligjshme, të drejtë dhe të 
përshtatshme brenda një sistemi të normave dhe vlerave. Kjo ka të bëjë me pranimin 
se një prokuror mund të hetojë një rast të krimeve të luftës dhe mos të konsiderohet 
tradhëtar por si një profesionist që është në gjendje të përcaktojë dhe vlerësojë nëse 
veprimet përkatëse kanë qenë krime të luftës.   
 

- Brenda  sistemit prokurorial të Kosovës duhet të ngritet efikasiteti, në funksion të 
kësaj duhet të ndërmirren të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e statusit të 
prokurorit dhe njëkohësisht të sigurohet efikasiteti dhe përgjegjësia e tyre për 
ushtrimin e detyrave në mënyrë profesionale dhe pa ndërhyrje të paarsyeshme. Për 
të arritur këtë objektiv duhet patjetër që të ngriten kapacitetet njerëzore dhe 
profesionale me theks të posaçëm në zgjedhjen e numrit të mjaftueshëm të 
prokurorëve të shtetit. Posaçërisht në prokuroritë themelore dhe në Prokurorinë 
Speciale pa përjashuar edhe plotësimin e nevojave për prokurorë në zyrën e 
Kryeprokurorit të Shtetit. Me ngritjen e këtyre kapaciteteve do të determinohej edhe 
ushtrimi efikas i obligimeve ligjore të prokurorit lidhur me ndjekjen penale efektive 
të rasteve, brenda periudhave të arsyeshme kohore.  
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4. Vizioni për të menaxhuar me personelin në sistemin prokurorial 
 

Për shkak të ndryshimeve të rëndësishme në ligjet bazike si dhe ardhja e një numri të 
madh të prokurorëve të ri dhe mbetja e stafit administrativ të vjetër, të cilët shpesh herë 
nuk kanë qenë të trajnuar apo me ta nuk është punuar sa duhet, është e nevojshme që të 
bëhet përpilimi i instrukcioneve me përmbajtje të reja për punën në Prokurorinë e Shtetit, 
me qëllim që tu lehtësohet përvetësimi i rregullave të reja dhe shkathtësive në punë.  Kjo 
do te arrihet përmes miratimit të rregullores për organizim të brendshëm të prokurorive. 
 
Gjatë 15 viteve të fundit janë bërë ndryshime të mëdha brenda sistemit prokurorial të 
Kosovës, si në ndryshimin e pozitës së prokurorit ashtu edhe në ndryshimin e 
kompetencave. Roli i prokurorit ka ndryshuar edhe në procedurën penale edhe në raport 
me Kodin e Etikës dhe sjelljet profesionale, këto ndryshime nuk janë përcjellë me arsimim 
dhe udhëzime të duhura, prandaj duhet të marrim masa efektive për të siguruar që 
prokurorët e shtetit të marrin edukim dhe trajnime të përshtatshme për të ushtruar detyrat 
e tyre ligjore.  
 
Për të menaxhuar në mënyrë të sukseshme sistemin prokurorial së pari duhet të merren 
masa efektive për të garantuar që prokurorët  e shtetit dhe stafi administrativ të ushtrojë 
detyrat dhe përgjegjësitë e tyre profesionale në kushtë adekuate ligjore dhe organizative si 
dhe kushte të përshtatshmë sa u përket mjeteve, në veçanti të mjetetve buxhetore në 
dispozicion të tyre.  

 

Vizioni është që të krijojmë një Prokurori të Shtetit, një menaxhim llogaridhënës dhe 
transparent, të sigurojmë që brenda sistemit prokurorial të mos ketë asnjë ndërhyrje të 
parregullt hierarkike nga eprorët e as nga institucionet tjera në autonominë e prokurorëve 
në procesin e vendimarjes. Çdo ndërhyrje e jashtme në punën e prokurorëve do të 
denoncohet publikisht dhe do të ndërmirren masa adekuate, ligjore ndaj kryrësve të këtyre 
ndërhyrjeve.  
 
Edhe komunikimi me media duhet të bëhet në atë mënyrë që të njoftojmë publikun për 
veprimtarinë e sistemit prokurorial nëpërmjet të caktimit të rregullave për komunikim me 
mediat. 
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4.1. Hapat që do të ndërmeren në 12 muajt e parë 

 
  

Vlerësimi i strukturës dhe gjendjes aktuale në sistemin prokurorial i cili do të jetë hapi i 
parë në këtë proces, i cili do të përfshijë një analizë detale të strukturës aktuale të personelit 
dhe efikasitetit të tij në përrmbushjen e shërbimeve në emër të llogaridhënjes së sistemit 
prokurorial. Rekomandimet përfundimatre të kësaj analize do të shërbejnë për hartimin e 
strategjive në eliminimin e mangësive brenda sistemit prokurorial. 
 
Në 12 muajt e parë do të ndërmar këto veprime në mënyrë që: 
 

- të forcohen mekanizmat për mbikqyrjen e prokurorëve dhe stafit administrativ; 
 

- të forcohet koordinimi dhe bashkëpunimi mes Euleks-it, ZKPSH dhe PSRK, 
duke nënkuptuar edhe ndërmarrjen e veprimeve konkrete në ngritjen e resurve 
njerëzore dhe profesionale në këtë prokurori;  

 
- rritja e bashkëpunimit me Policinë, AAK-në, AKI-në, IFK-në, KGJK-ne dhe IGJK-

në;  
 

- rritja e komunikimit me media dhe publikun; 
 

- të funksionalizohen ndryshimet e amandamentuara të Ligjit për KPK-në, PSH-në 
dhe PRSK-në;  

 
- të nxjerret rregullorja për organizmin e brendshëm të prokurorive, udhëzimi 

obligues për organizimin e punës në drejtim të pranimit, regjstrimit dhe ndarjes 
së lëndëve, udhëzimi për mbajtjen e statistikave mbi kohëzgjatjen e hetimeve nga 
kryeprokurorët e prokurorive themelore dhe Prokurorisë Speciale;  

 
- të nxjerret udhëzimi për komunikimin me palët në procedurë, avokatët mbrojtës 

dhe publikun në shkrimore, në zyrë, në telefon dhe në gjykata;  
 

- të bëhet menaxhimi më i mirë i burimeve njerëzore; 
 

- publiku të ketë qasje në punën e sistemit prokurorial; 
 

- rritja e sigurisë për prokurorët, personelin e prokurorisë dhe objektete 
prokuroriale; 
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4.2. Hapat që do të ndërmerren në katër vitet e para: 
 

 
Së pari do të analizoj të arriturat dhe dështimet eventuale të vitit paraparak. Nuk do 
të lejoj që të përsëriten dështimet e vitit paraparak por do të veprojë që të arriturat e 
vitit paraprak të përsosen dhe që në të ardhmen të fitohen praktikat më të mira në 
aspektin menaxherial.  
Gjatë kësaj periudhe do të përfundojë mandati i Euleks-it, në këtë drejtim do të 
bashkërendis veprimet me Kryeprokurorin e Euleks-it lidhur me transferimin dhe 
marrjen e të gjitha detyrave dhe lëndëve të cilat kanë qenë në kompetencë të 
prokurorëve të Euleks-it. Do të ndërmar të gjitha vendimet e  mundshme që 
prokurorët vendorë pa hezitim t’i marrin këto lëndë të ndjeshme. Periudha e dytë 
do të fokusohet në këto drejtime: 

 
- avancimi i pozitës materiale të personelit administrativ në planifikimin më të 

mirë të buxhetit dhe shpenzimeve të tij; 
 

- forcimi i mekanizmave të vlerësimit dhe disciplinimit; 
 

- menaxhimi më i mirë i burimeve njerëzore; 
 

- ndërtimi i mekanizmave menaxherial për llogaridhënjen prokuroriale; 
 

- sigurimi i buxhetit të mjaftueshëm për funksionimin e qartë dhe të pavarur të 
PSH; 

 
- transferimi i kompetencave administrative nga sekretariati në prokurori; 

 
- avancimin e teknologjisë informative dhe infrastrukturës së nevojshme për të 

pasur një administratë funksionale dhe në shërbim të sistemit prokurorial; 
 

- të krijohet data-baza në kuadër të zyrës së Prokurorisë Speciale të Kosovës 
përmes lidhjes së memorandumeve të bashkëpunimit  në qasjen  në data-bazat e 
zyrës së qendrës për inteligjencë financiare, Policisë së Kosovës, Administratës 
Tatimore, Kadastrit, regjistrit civil, regjistrimit të automjeteve dhe mekanizmave 
tjerë që mbajnë të dhëna; 

 
- të themelohet Departamenti  për marrëdhënie me jashtë,  Departamenti për 

çështje studimore dhe profesionale, Departamenti për hetime dhe Departamenti 
për përgjime ligjore në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit; 
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- të përfundojë procesi i vlerësimit të performancës për të gjithë prokurorët e 
shtetit dhe kryeprokurorët si dhe në bazë të rezultateve të bëhet ngritja e 
prokurorëve në detyrë dhe lëvizja e tyre. Kjo lëvizje duhet të bëhet sipas 
nevojave të sistemit prokurorial; 

 
- të bëhet verifikimi i integritetit për të gjithë personelin brenda sistemit 

prokurorial dhe në bazë të këtyre rezultateve të bëhet lëvizja e tyre në detyrë; 
 

- të zhvillohet bashkëpunimi  rajonal në luftën kundër krimit të organizuar, 
trajnimi dhe edukimi i prokurorëve në rritjen e njohurive për legjislacionin e 
Bashkimit Evropian;  

 
- të forcohet integriteti moral i prokurorëve, nëpërmjet të respektimit të ligjeve, 

Kodit të Etikës dhe zhvillimit të mekanizmave për përcjelljen e gjendjes 
financiare, pronësore dhe deklarimin e pasurisë;  
 

- të rrisim transparencën nëpërmjet të rekrutimit të zëdhënësve për të gjitha 
prokuroritë themelore dhe Prokurorinë Speciale të Kosovës. Në këtë fushë duhet 
të bëhet trajnimi dhe specializimi i personelit dhe ngritja e bashkëpunimit dhe 
komunikimit me publikun dhe shoqërinë civile;  

   
- të bëhet forcimi i bashkëpunimit në mes të KPK-së dhe IGJK-së, lidhur me 

ofrimin e trajnimeve të specializuara për prokurorë dhe personelin mbështetës 
me qëllim të profilizimit dhe specilizimit të prokurorëve në luftimin e veprave 
penale karakteristike; 

 
- të ngriten kapacitetet njerëzore dhe profesionale për të ushtruar në mënyrë më 

efektive obligimet e tyre lidhur me zbatimin e detyrave prokuroriale në luftimin 
e të gjitha formave të kriminalitetit brenda afateve. Prokurorët të  jenë të 
përgaditur dhe të gatshëm të punojnë në rastet më komplekse dhe të ndëlikuara 
ku të përfshirë mund të jenë edhe personat e profilit të lartë. 
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4.3. Hapat që do të ndërmerren deri në fund të mandatit 

 
- Nëpërmjet ndërmarrjes të hapave të mësipërm deri ne fund të mandatit do të 

bëjë përpkjekje për të krijuar një sistem prokurorial i cili do të jetë i pavarur, 
transparent, llogaridhënës dhe efikas. Nëpërmjet të zbatimit të këtyre parimeve 
do të ofrohemi më shumë standardeve evropiane dhe do të krijojmë një sistem 
prokurorial i cili do të respektohet si nga institucionet vendore ashtu edhe nga 
ato ndërkombëtare.  
 

- Do të krijojmë kuadro profesionale të cilat do të bashkëpunojnë  edhe me shtetet 
e rajonit për të luftuar terrorizmin, krimin e organizuar dhe krimet financiare. 

 
- Duke ditur se shoqëria është gjithmonë e vëmendshmë ndaj punës dhe 

veprimeve të prokurorisë, do të kërkojë angazhim të përditshëm, guxim, 
veprime profesionale, objektive dhe rezultate të mira, të cilat do të garantojnë 
kthimin e besimit në sistemin prokurorial të Kosovës.   

 
 

5. Përvoja e deritanishme 
 

            1989-1991 praktikant në Gjykatën e Qarkut, Prishtinë  
 

            1992-1994 ndihmës në Zyrën e avokatit Nikë Lumezi, Prishtinë 
 
            1998-1999 Fondacioni Soros – Bartës i projektit ’’Ndihma Juridike grave’’ 
 
            1999   Hulumtues në Fondin për të drejtën Humanitare, zyra në Prishtinë 
 
            2000-2008 Zëvëndës Kryeprokuror në Prokurorinë Komunale, Prishtinë 
 
             2008- 2010 U.D. i Kryeprokurorit dhe Kryeprokuror në Prokurorinë Komunale  
             Prishtinë 
 
             2010 -2012 Kryeprokuror në Prokurorinë e Qarkut, Prishtinë 
 
             2012-2015 Kryeprokuror në Prokurorinë e Apelit, Prishtinë 
 
            2012, 26.Dhjetor, Mirënjohje për bashkëpunim të shkëlqyer, nga Drejtori i  
            Drejtorisë hetimin e trafikimit me narkotikë, nga Drejtori kundër krimit të    
            Organizuar, Prishtinë. 
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            Gjatë vitit 2011-2012 anëtar i Komisionit për emërimin e prokurorëvetë Qarkut  
            dhe atyre komunal. 
  
           Nga viti 2013, anëtar i Komisionit për buxhet dhe financa. 
 
           Nga viti 2014, anëtar i Komisionit për vlerësimin e performancës. 
 
          Anëtar i Komisionit për hartimin e disa ligjeve. 
 
           Me vendim të Këshillit Prokurorial të Kosovës së bashku me Prokurorin e Shtetit  
           Jusuf Mejzini jam autorizuar për hartimin e udhëzimit dhe trajnimin e  
           Prokurorëve, të gjeturat në anketën e bërë nga Departamenti i Drejtësisë, 
           Ambasada e SHB-së. 
 
          2015, me vendim të Kryeprokurorit të Shtetit, Sylë Hoxha, jam caktuar në  
          Komisionin për shqyrtimin e të gjitha kallëzimeve penale që ushtrohen ndaj  
          gjyqtarëve dhe prokurorëv në detyrë. 
 
          Nga viti 2010-2011 jam asistent pranë Kolegjit AAB, për lëndën E drejta e  
          Procedures penale si dhe trajnues i  Institutit Gjyqësor të Kosovës si dhe hartues i     
          disa moduleve për nevojat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. 
 
 
Trajnime: 
 
           2000, 16-18 Nëntor. Trajnimi: Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, OSCE,  
           Council of Europe, United States of Departmen Of Justice, ABA/CEEL, Prishtinë 
 
           2000, 4-6 Dhjetor. Simpozium për dhunën në familje, Instituti Gjyqësor i Kosovës,   
           DGCS, COE, KPSS, Prishtinë  
 
           2001 Shtator, Programi i  SHBA-ve  për lidership i sistemit Gjyqësor, Organizuar  
           nga National Center for Courts, Ëashington DC, USA 
 
           2002, 13-15 Nëntor, trajnim me temën: Nga caktimi i çështjes te vendimi  
           përfundimtar: Edukimi i aftësisë për marrje vendimesh, Pjesa e I-rë, Prishtinë 
 
           2003, 10-12 Shtator, trajnim me temën: Nga caktimi i çështjes deri te vendimi 
           përfundimtar: Krijimi i shkathtësive efektive për vendimarrje, Pjesa  e II-të, 
           Prishtinë  
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           2007, 30 Prill. Trajnim për trajnues lidhur me Kodin e Etikës, Prishtinë, USAID. 
 
           2007, 14-17 Maj ’’Luftimi i prerjes ilegale të pyjeve’’ Organizuar nga International  
           Law Enforcement Academy, U.S.Department of Justice, Budapest, Hungari    
 
           2008, 10-14 Nëntor, Ndërtimi i Integritetit Gjyqësor, Organizuar nga Instituti  
           CEELI, Pragë, Çeki 
 
           2008, 25 Nëntor, Trajnimi për trajnues të Kodit të Etikës, USAID, Prishtinë 
 
           2009, 14-15 Prill Trajnim për të drejtat e viktimave dhe Shërbimet, United States of  
           Justice, OPDAT/ICITAB, Prishtinë 
 
           2010, 27 Gusht - 18 Shtator, Programi internacional për Lidership, Ëashington  
           DC, New York, Springfild, Chicago, Laredo, San Antonio, Seattle, USA 
            
           2010, Konferencë për bashkëpunim në mes të Prokurorisë dhe Policisë, Prishtinë. 

 
           2010, Trajnim për media dhe marrëdhënie me publikun. AAB-Riinvest, Prishtinë. 
 
           2010, 11 Tetor-15 Tetor, trajnim për hetimet e drogës dhe operacioneve për 
           dëgesa të kontrolluara, Ankara, Turqi. 
 
           2010, 16 Nëntor-19 Nëntor, Konferenca për investigimin e narkotikëve, North  
           Carolina, USA 
 
           2011, 28 -30 Janar, Trajnim i trajnerëve, niveli bazik, IGJK, Prishtinë. 
 
           2011, 14-15 Maj, Kosovo National Client Counceling Compettion, organizuar nga 
           Department of Justice, Prishtinë 
 
           2012, 22 Shkurt, Trajnim për Metodologjinë e trajnimit, IGJK, Prishinë 
 
           2012,10 Djetor-20 Dhjetor, Trafikimi i qenjeve njerëzore, IOM, Budapest, Hungari. 
 
           2013, 9 Shtator-12 Shtator, Vizitë studimore, Ankara, Turqi. 
 
           2013, 30 Tetor- 31Tetor, Trajnimi për procesin e rekrutimit, emërimit dhe              
          riemërimit të prokurorëve të organizuar nga BE. Prishtinë 
 
           2013, 11 Dhjetor-12 Dhjetor, Trajnim me temën: Vlerësimi i performancës së  
           Prokuroëve, Zyra e BE, Prishtinë. 



 
26 

 

 
5.1. Hapat që do të ndërmerren për të ngritur nivelin e besueshmërisë në sistemin 
prokurorial 

 
 

Për tu ngritur niveli i besueshmërisë në sistemin prokurorial duhet të tregojmë 
transparencë nëpërmjet të krijimit të proceseve të hapura të përzgjedhjes së prokurorëve, 
zhvillimit në karierë dhe ushtrimit të funksionit në mënyrë të paanshme. Deri më tani kemi 
arritur t’i largojmë ndikimet politike në përzgjedhjen dhe lëvizjen e prokurorëve në 
karrierë. Me formimin e KPK-së, Komisioni Disciplinor, Komisionit për Emërime dhe 
Komisionit për vlerësimin e përformancës jemi duke siguruar pavarësinë e sistemit 
prokurorial dhe njëkohësisht jemi duke rritur përgjegjësinë  brenda institucionit në 
përputhje me dispozitat ligjore. Duhet të rritet përgjegjësia e secilit punonjës brenda 
sistemit prokurorial dhe të përcaktohen me ligj në mënyrë decidive cilat veprime të 
prokurorëve paraqesin shkelje të etikës dhe cilat janë dështimet e rënda profesionale për të 
cilat mund të propozohet shkarkimi i një prokurori. 

 
Për të rritur besimin e publikut, opinionit do t’i mundësohet qasja në lëndë duke pasur 
kujdes për të ruajtur privatësinë e palëve në procedurë, me qëllim që me qasje të hapur të 
krijojmë pasqyrën objektive për punën brenda sistemit prokurorial. Qasja në ëeb-faqen 
zyrtare të KPK dhe Prokurorisë së Shtetit do t’i mundësojë publikut marrjen e 
informacioneve për punën e institucionit por edhe marrjen e informacioneve për rastet 
konkrete.  

 
Në çdo prokurori themelore, PRSK-në dhe në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit duhet të 
caktohen zëdhënësit për komunikim me publikun. KPK-ja duhet të bashkëpunojë ngushtë 
edhe me OJQ-të dhe shoqërine civile të specializuar në fushën e sistemit prokurorial me të 
cilat duhet lidhur memorandum të bashkëpunimit me qëllim që të monitorohet 
veprimtaria e sistemit prokurorial. 
 
Për të rritur besueshmërinë, prokurorët me veprimet dhe sjelljet e tyre në punë gjatë 
detyrës jashtë zyrës dhe në jetën personale duhet të tregojnë se janë të lirë për të vendosur 
të gjitha çështjet në mënyrë të paanshme, të ndershme dhe në bazë të ligjit, pa presion, 
ndikim dhe pa frikë për interferencë nga kushdo.  

 
Prokurorët duhet të evitojnë miqësitë dhe lidhjet personale të cilat mund të shkaktojnë në 
mënyrë të arsyeshme dyshime për favorizime ose anshmëri. Gjithashtu prokurorët duhet 
të kenë kujdes që edhe anëtarët e familjes të mos ndikojnë në mënyrë jokorrekte gjatë 
trajtimit të ndonjë rasti. Prokurorët nuk duhet të përdorin funksionin e vet për të çuar 
përpara interesat private të tyre, të ndonjë anëtari të familjes ose te ndokuj tjetër.  
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Një prokuror me integritet duhet patjetër të jetë i pavarur edhe në aspektin individual dhe 
institucional, qëllimi është që me sjelljet tona korrekte, të ndershme, të paanshme, të 
pavarura, të barabarta, të përgjegjshme dhe me kompetencë të ruajmë autoritetin e 
institucionit dhe të ngrisim prestigjin tonë për të rritur besimin e publikut. 

 
Prokurorët duhet të jenë të vetëdijshëm për diferencat në shoqëri të cilat kanë origjinë të 
ndryshme dhe të gjithë duhet t’i trajtojnë në mënyrë të barabartë pa dallime racore, gjinore, 
kombëtare etj.  

 
Në fund prokurorët duhet ta kuptojnë dhe të jenë të ndërgjegjshëm se detyrat e prokurorit 
janë primare dhe kanë përparësi mbi të gjitha veprimtaritë tjera. 

 

 
5.2.  Hapat që do të ndërmerren për të adresuar rekomandimet e KPKsë, lidhur me 
anketën për prokurorë për vitin  2013  
 

- Pas publikimit të anketës lidhur me njohuritë e prokurorëve për konceptet 
themelore të Kodit të Procedurës Penale është parë se prokurorët nuk kanë 
arritur që t’i përvetësojnë dispozitat e reja të Kodit prandaj është paraqitur 
nevoja që të hartohej një udhëzim për unifkimin e praktikave të prokurorëve dhe 
të prokurorive. Gjatë muajit Mars dhe Prill janë mbajtur trajnimet në të gjitha 
prokuroritë e Kosovës për t’i kuptuar dhe zbatuar drejtë dispozitat ligjore për 
sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë, zbatimin e masave të fshehta, raportet 
në mes të Policisë dhe Prokurorisë, deklaratat në procedurën paraprake, 
angazhimin e ekspertëve, provat ndërkombëtare dhe mbështetjen e pohimit. 
Vlerësoj se duhet të përpilohen instruksione me përmbajtje të dispozitave të reja, 
të Kodit të  Procedurës Penale, për shkak të ndërimeve të rëndësishme që janë 
bërë në këtë Kod dhe për shkak të ardhjes së prokurorëve të rinj të cilët më herët 
nuk kanë qenë të trajnuar me Kodin e ri.  
 

- Për të lehtësuar përvetësimin e këtyre dispozitave duhet të organizohen  trajnime 
në Institutin Gjyqësor të Kosovës si dhe të mbahen takime të përbashkëta mujore 
në mes të prokurorëve, policëve hetues, gjyqtarëve, zyrtarëve të Agjensionit për 
menaxhimin e aseteve të konfiskuara si dhe me zyrtarët në Departamentin për 
ndihmë juridike ndërkombëtare. Gjithashtu duhet të mbahet edhe Kolegjiumi i 
kryeprokurorëve të shtetit ku do të mirren qëndrime dhe udhëzime për zbatimin 
e dispozitave të Kodit të Procedurës Penale. Edhe kryeprokurorët duhet t’i 
mbajnë kolegjiumet javore për t’i diskutuar paqartësitë rreth këtyre dispozitave.  

 

- Mendimi im është që në kuadër të zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit të krijohet 
Departamenti për çështje studimore dhe profesionale i cili do të lëshojë 
udhëzime obliguese me shkrim për unifikimin dhe zbatimin e dispozitave 
ligjore.  
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- Edhe ne jemi befasuar me rezultatet e anketës, prandaj do të ishte mirë që të 
botohet një doracak i cili do t’i ndihmojë prokurorët në punë, i cili thjeshtë do të 
jetë një përmbledhje e rregullave dhe treguesve se si të veprohet në aplikim e 
Kodit të ri të Procedurës Penale. 

 
- Dhe në fund duhet t’i obligojmë të gjithë prokurorët e shtetit të përdorin 

Udhëzuesin për Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, i përpiluar nga Jon 
Smibert, Këshilltar Juridik në Departamnetin e Drejtësisë të SHBA, i cili ka bërë 
përmbledhjen e shkurtër të dispozitave të reja me qëllim t’iu ndihmojë 
prokurorëve dhe zbatuesve të tjerë të ligjit të kuptojnë drejtë Kodin e ri të 
procedurës Penale.  

 
 
5.3. Hapat që do të ndërmerren për të siguruar se prokurorët respektojnë të drejtat dhe 
liritë e të pandehurve në procedurë, me theks të veçantë ndaj grupeve të ndjeshme 
 

- Roli i prokurorit në procedurë penale është që të mbrojë të drejtat e të 
pandehurit, të drejtat dhe liritë e njeriut, me qëllim që të sigurojë palët në një 
proces të drejtë. Edhe Kushtetuta e Kosovës garanton të drejtat e njeriut dhe 
përcakton konventën Evropiane për të drejtata e njeriut si pjesë e të drejtës në 
Kosovë. Kosova është shtet europian i cili në një të ardhme pritet t’i bashkohet 
Bashkimit Europian. Prokurorët gjatë procedurave duhet të kenë konsideratë për 
të drejtat e viktimave dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të viktimave të 
dhunës në familje, si dhe viktimave të trafikimit me qenje njerëzore; 

 
- Kapitulli i dytë i Kushtetutës së Kosovës garanton shumë të drejta të njeriut, 

ndërsa neni 22 i Kushtetutës përcakton Konventën Evropiane për të drejtat e 
njeriut si pjesë qenësore të së drejtës në Kosovë, andaj pavarësisht nga Kodi i 
Procedurës Penale, parimet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, do të 
rregullojnë procedurën penale pasi që Kushtetuta është akti më i lartë juridik. 
Kodi i Procedurës Penale e reflekton këtë, prandaj ka inkorporuar të drejtat e 
njeriut në mënyrë të rëndësishme; 

 
- Respektimi i të drejtave të njeriut në Kodin e Procedurës Penale shihet edhe në 

nenin  441 i cili përcakton që Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut dhe 
vendimet nga Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut janë bazë për paraqitjen e 
mjetit të jashtëzakonshëm juridik nga të akuzuarit; 
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- Në këtë drejtim prokurorët duhet t’i vijojnë trajnimet dhe të mbahen punëtori, 

për të fituar njohuri të mjaftueshme për të drejtat e të pandehurve dhe 
Konventën Evropiane për të drejtat  e  njeriut,  e cila është pjesë qenësore e së 
drejtës në Kosovë, me qëllim që qytetarëve t’iu sigurojmë të drejtat  e garantuara 
me Kushtetutën e Kosovës. 

 
- Instituti Gjyqësor i Kosovës duhet të mbajë trajnime për prokurorë të shtetit dhe 

për zyrtarët për mbrojtjen e viktimave në mënyrë që ata të njoftohen për 
dispozita të reja të KPK-së për mbrojtjen e dëshmitarëve, të drejtat e të dëmtuarit 
dhe të drejtat e viktimave të krimit për kompemzimin nga i pandehuri i cili 
shpallet fajtor.  

 
- Duhet të siguruarohet një buxhet më i madh për të investuar edhe në ndërtimin e 

qendrave për strehimin e viktimave të krimit dhe rehabilitimin e tyre si dhe për 
rritjen e  numrit të zyrtarëve brenda zyrës për mbrojtjen e viktimave. 

 
- Duhet të përpilohet një udhëzim i obligueshëm nga Kryeprokurori i Shtetit për 

zbatimin e dispozitave ligjore në çdo aktakuzë, ku kemi të dëmtuar të kërkohet 
nga Gjykata që të nxjerret urdhëri për kompenzimin e arsyeshëm të viktimave 
nga ana e të pandehurit i cili shpallet fajtor. 

 
Dhe në fund duhet të caktojmë një koordinator brenda Zyrës për mbrojtjen e 
viktimave i cili do të krijojë një fond për kompenzimin e viktimave të krimit, këto 
fonde do të sigurojnë që çdo të dëmtuari nga krimi t’i ipet kompenzimi i 
arsyeshëm.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 




