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IKD në vazhdim ju sjellë të transkriptuar diskutimet e mbledhjes së KPK-së të mbajtur më 9 
korrik 2015. Në diskutim përfshihen anëtarja e KPK-së, znj. Sevdije Morina, ud. Kryeprokurore 
e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, z. Aleksandër Lumezi, Kryeprokuror i Shtetit 
dhe njëherësh Kryetar i KPK-së dhe z. Teki Bokshi, anëtar i KPK-së nga radhët e Odës së 
Avokatëve të Kosovës. Të njëjtin material mund ta gjeni në kanalin e Institutit të Kosovës për 
Drejtësi ku plasohen produktet mediale të “Betimi për Drejtësi” 
(https://www.youtube.com/watch?v=aWVc74eZAzM).  

Sevdije Morina, anëtare e KPK-së: (53:40 – 55:00 minuta) – “Pas mbledhjes së kaluar e pash që 
mbledhja jonë komplet është në youtube. Unë po ta kisha të qartë se, ajo është plotësisht e 
padrejtë, në fillim kisha me kërku ta sqarojmë në fillim e ta ndalojmë. E kam një pyetje për Juve? 
A është kjo në pajtim me detyrimet tona ligjore për mbajtjen e takimeve të hapuna, a është në 
rregull të transmetohet komplet takimi në youtube? Unë po mendoj që nuk jemi, po thjeshtë 
nashta më duhet ndihma dhe mendimi Juaj që nëse nuk kanë të drejtë, së paku me i leju, së 
paku me na pyet, a ka me dal gjithçka që na diskutojmë këtu, flasim edhe lëvizjet tona edhe 
bisedat tona, para se me hy edhe kur përfundon. Ta shqyrtojmë këtë çështje a është në rregull 
me u transmetu me dal këto në atë medium (i referohet kanalit në youtube të emisionit “Betimi 
për Drejtësi”). Nëse po, vazhdojmë, nëse jo atëherë, duhet më jau tërhjek njerëzve vërejtjen që 
këto çështje, këto mbledhje të mos transmetohen. Na jemi të hapur për të gjithë, po jo bash në 
atë mënyrë, bash gjithçka me u transmetu. Nëse keni përgjigje të saktë ma thoni, nëse jo e lajmë 
për mbledhjen e ardhshme. Nëse diçka edhe ju mendoni që nuk është në rregull kjo, ta 
ndalojmë, së paku mos t’i lejojmë që... nëse veç mujm”.  

Aleksandër Lumezi, Kryetar i KPK-së: (55:55 - 58:03 minuta) – “Sa i përket këtyre incizimeve, 
transmetimeve në youtube të mbledhjeve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, unë s’kam ndonjë 
mendim të premë lidhur me këtë çështje, por e di që nuk është mirë që të gjitha ato transmetime 
të cilat bahen këtu edhe të përcjellen në youtube atje, po në anën tjetër e dimë na që mbledhjet e 
Këshillit Prokurorial janë të hapura për publikun, po në të ardhmen duhet të mendojmë, edhe 
ndoshta të nxjerrim disa akte nënligjore, me të cilat do të rregullohet edhe pjesëmarrja e 
publikut dhe të mediave në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës.  

Unë e kam një mendim timin personal edhe mendojë që duhet ta aplikojmë menyrën e njëjtë si 
në seancat gjyqësore. Mediat të jenë prezente dhe të inciziojnë çdo detal, çdo informacion lidhur 
me rendin e ditës, mirëpo pas përfundimit të rendit të ditës, mediat të largohen nga mbledhja e 
KPK-së, edhe mandej në përfundim të mbledhjes, t’i komunikojna vendimet para medias. Nëse 
ju pajtoheni atëherë na mujna me punu në këtë drejtim edhe me angazhu prapë Komisionin për 
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hartimin e Akteve Normative, që të hartojë një Rregullore për qasjen e mediave dhe publikut në 
mbledhjet e Këshillit Prokurorial të Kosovës.  

Sa i përket këto që incizohen dhe qiten në youtube, duhet me këqyr këta a bahen prej 
gazetarëve a prej shoqërisë civile. Nëse bahen prej gazetarëve, atëherë mujna me marr një 
mendim prej Komisionit të Pavarur Mbikëqyrës të Mediave, me këqyr çka po na thojnë ata edhe 
mandej me marr një vendim për të ardhmen”.  

Teki Bokshi, anëtar i KPK-së: (58:03 – 59:23) – “Mendoj gjeneralisht se këtë punë na, vendim 
me ndalu kon, nuk kemi mundësi as kushtetuese as ligjore që të nxjerrim. Çka bojnë mediat, a 
shpallin në youtube, a kanë llogari ata me i incizu e me i plasu, na parimi elementar është 
transparenca, në qoftë se është transparenca, na vetëm kur të cenohet privaciteti mujm me i 
nxjerr mediat dhe me vendos jashtë publikut. Këto veprimet tjera na mujm me i mendu e me 
analizu këtë çështje, por në parim, mendoj se kjo punë nuk është fare në shoqninë kosovare e 
mundshme që të bihet vendim që të kufizohen mediat edhe seancat publike. Parimi është që 
seancat e Këshillit Porkurorial janë publike, në qoftë se janë publike, kush të don, çka të don 
incizon, a rrim na bash drejtë, a folim shtremt, a përdorim lokalizma a çështje krejtësisht e 
mediave, po mendoj edhe çështje e jona personale. Na e kem për detyrë mu kujdes... se këto 
mbledhjet s’mujn mos me qenë publike, nuk ka mundësi mos me qenë publike. Kur janë 
publike, mediat bajnë çka të dojnë, incizojnë çka të ju teket atyne. Po mendoj nuk e përjashtoj 
mundësinë që të analizohet kjo punë, në qoftë se, kom naj variant, unë se kam idenë që ka 
mundësi me u ndalu”.  

Aleksandër Lumezi, Kryetar i KPK-së: (59:23 – 1:00) -  “Është evidente që Këshilli Prokurorial i 
Kosovës u kanë shumë transparent. Edhe në rastet kur ligji e ndalon pjesëmarrjen e mediave 
dhe publikut në seancat e Këshillit na i kena leju. Unë mendova në këtë drejtim. Ndoshta në ato 
pikat të diskutimit të cilat edhe ligji e ndalon pjesëmarrjen e mediave me i ndalu. Po në rastet 
tjera kur ligji nuk e ndalon, normal që na nuk mujna me i ndalu mediat që me marr pjesë edhe 
që me inçizu këto mbledhje të Këshillit Prokurorial të Kosovës”.  

 


