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In the closing conference of the project “Promoting Integrity in 

Kosovo Justice System”, supported by the Embassy of the 

Netherlands in Kosovo, the project team presented the 

information on the activities and achievements. 
 

Mr. Aleksander Lumezi, Chief State Prosecutor expressed his 

satisfaction that the project which was conceived after 

extensive consultations with the Embassy of the Netherlands 

resulted in great success. “We have the new code of ethics for 

prosecutors, the commentary that derives from the code and 

modules for a series of trainings developed by the team of 

Dutch trainers. We are committed to continuing our 

cooperation with our trust-worthy partners in order to advance 

our effectiveness, efficiency as well as transparency and 

accountability”. 
 

Ambassador Gerrie Willems, stated that everyone in this room 

toay should be aware that the work does not stop here. “This is 

only the first step”, emphasized Ambassador Willems and 

continued “the most important and crucial part of the work is 

forthcoming: full implementation of the reforms that are 

already initiated. Only this way you will ensure sustainability of 

reforms and concrete improvements in the field of integrity of 

the justice system in Kosovo, for your benefit as prosecutors 

but also for the benefit of Kosovo citizens. It will help increase 

the trust of the citizens in the justice system.” 

"Integriteti kërkon vëmendje të vazhdueshme" 
Komunikatë për shtyp, 27 shkurt 2019 

 

Në konferencën përmbyllëse të projektit "Promovimi i 

Integritetit në Sistemin e Drejtësisë të Kosovës", i mbështetur 

nga Ambasada e Holandës në Kosovë, ekipi i projektit prezentoi 

informatat mbi aktivitetet dhe arritjet e tij. 

 

Z. Aleksandër Lumezi, Kryeprokurori i Shtetit shprehu 

kënaqësinë e tij që projekti i cili u pat iniciuar pas konsultimeve 

intensive me Ambasadën e Holandës rezultoi me sukses të 

plotë. "Kemi kodin e ri të etikës për prokurorë, komentarin i cili 

derivon nga po ky kod dhe modulet për një sërë trajnimesh të 

dizajnuara nga ekipi i trajnerëve holandezë. Jemi të përkushtuar 

që të vazhdojmë bashkëpunimin me partnerët tanë të 

besueshëm në mënyrë që të avancojmë më tej efikasitetin, 

efiçiencën si dhe transparencën e llogaridhënien ". 

 

 

Ambasadorja holandeze Gerrie Willems, tha se të gjithë në këtë 

dhomë duhet t’a kuptojnë se puna jonëënuk përfundon këtu. 

"Ky është vetëm hapi i parë", theksoi ambasadori Willems dhe 

vazhdoi "pjesa më e rëndësishme dhe thelbësore e punës sonë 

na pret në të ardhmen: zbatimi i plotë i reformave tashmë të 

iniciuara. Vetëm në këtë mënyrë ju do të siguroni 

qëndrueshmëri të reformave dhe përmirësime konkrete në 

fushën e integritetit të sistemit të drejtësisë në Kosovë, për të 

mirën tuaj si prokurorë, por edhe për të mirën e qytetarëve të 



 

 

 

Mr.Willem van Nieuwkerk, Director of CILC (Center for 

International Legal Cooperation) highlighted the importance of 

integrity in our personal lives and when performing in our 

career path. “Integrity deserves constant attention” he stated, 

continuing that “in our daily work, we face many moral 

dilemmas and the code of ethics provides exactly that 

framework when you feel the need to solve those dilemmas. 

With this project, we have brought the experience of the 

Netherlands Prosecution Service and working with Kosovan 

colleagues we drafted the new Code of Ethics and the 

corresponding commentary with concrete illustrative examples 

from the daily work of prosecutors. We hope that Kosovo State 

Prosecutor will effectively use the code of ethics and value it as 

a safe haven - a code to rely on” – concluded his presentation 

Mr. Van Nieuwkerk. 

 

Mr. Bahri Hyseni, the newly-elected KPC chairperson, re-

iterated Mr. Lumezi’s vow that the State Prosecution in Kosovo 

will keep its doors open for all the partners that show good will 

in helping us improve our performance. “KPC is working on the 

new strategic plan where the capacity building component 

through various training programs for prosecutors and their 

professional associates constitutes the lion share”, ended his 

presentation Mr. Hyseni. 
 

This two-year project that provided technical support and 

expertise to the justice system was implemented jointly by CILC, 

Kosovës. Kjo do të ndihmojë në rritjen e besimit të qytetarëve 

në sistemin e drejtësisë ". 

 

Z.Willem van Nieuwkerk, Drejtor i CILC (Qendra për 

Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar) theksoi rëndësinë e 

integritetit në jetën tonë personale dhe performancën tonë në 

rrugën e karrierës profesionale. "Integriteti kërkon vëmendje të 

vazhdueshme", tha ai duke vazhduar se "në punën tonë të 

përditshme përballemi me dilema morale dhe është pikërisht 

kodi i etikës ai mekanizëm që siguron kornizë e zgjidhjes së 

këyre dilemave. Me këtë projekt kemi sjellë përvojën e 

Prokurorisë së Holandës dhe bashkë me kolegët tanë kosovarë 

kemi hartuar kodin e ri të etikës dhe komentarin përkatës që 

ofron shembuj ilustrues nga puna e përditshme e prokurorëve. 

Shpresojmë që Prokuroria e Shtetit do të përdorë në mënyrë 

efektive kodin e etikës si mjet që ofron strehë të sigurt 

mbështetje për punën e juaj", përfundoi prezantimin e tij Z. Van 

Nieuwkerk. 

 

Z. Bahri Hyseni, Kryesuesi i sapozgjedhur i KPK-së, përsëriti 

zotimin e z. Lumezi se Prokuroria e Shtetit në Kosovë do t'i 

mbajë gjithmonë dyert e hapura për partnerët që kanë vullnet 

të mirë për të na ndihmuar në përmirësimin e punës sonë. "KPK 

po punon në planin e ri strategjik ku komponenti i ndërtimit të 

kapaciteteve përmes programeve të ndryshme të trajnimit për 

prokurorët dhe bashkëpunëtorët e tyre profesional përbën 

pjesën më të madhe të saj", mbylli prezantimin  e tij z. Hyseni. 

 

Ky projekt dyvjeçar që ofroi mbështetje teknike dhe ekspertizë 

për sistemin e drejtësisë u zbatua bashkërisht nga CILC, KDI dhe 



KDI and FOL. Today’s  event marked the official closure of the 

project after the completion of activities ranging from a  full 

scale integrity scan of the justice system to the new code of 

ethics, a commentary of the code and a series of trainings on 

ethics, media and public relations. 

 

FOL. Aktiviteti i sotëm shënoi përmbylljen zyrtare të projektit 

pas zbatimit me sukses të një sërë aktivitetesh duke filluar 

hulumtimi i plotë i integritetit në sistemit Kosovar të drejtësisë 

përpilimin e kodit të ri të etikës, komentari i kodit dhe një sërë 

trajnimesh mbi etikën, mediat dhe marrëdhëniet me publikun. 

 


