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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

 

aporti i Punës për vitin 2018 paraqet aktivitetet një vjeçare të zhvilluara nga Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës.  

 

Në pjesën hyrëse të raportit është paraqitur vizioni, misioni, struktura, kompetencat dhe baza 

ligjore e funksionimit të Këshillit.  

 

Në këtë raport janë të pasqyruara të gjitha të arriturat dhe sfidat, nëpër të cilat ka kaluar sistemi 

gjyqësor gjatë vitit 2018. Raporti mbulon punën një vjeçare të aktiviteteve të Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës, hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore (rregulloret, udhëzimet administrative 

dhe vendimet), dokumentet strategjike si dhe aktivitetet e trupave të Këshillit (komisioneve të 

përhershme dhe komisioneve ad hoc). Vend të rëndësishëm në këtë raport zë edhe Paneli për 

Lirim me Kusht.   

 

Raporti pasqyron edhe aktivitetet e Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Gjyqtarëve,  Zyrës 

për Vlerësim dhe Verifikim të Gjyqtarëve si dhe Planin Strategjitk, 2014 – 2019. 

Pa dyshim se gjatë viti 2018 një kujdes i veçantë i është kushtuar përmbushjes së obligimeve të 

dala nga raportet vlerësuese të vendit dhe atyre ndërkombëtare ku edhe e kemi pasqyruar në këtë 

raport. 

Raporti përmban edhe të dhëna me rëndësi për buxhetin e sistemit gjyqësor me fokus në     

kategoritë e pagave dhe mëditjeve, mallrave dhe shërbimeve, shpenzimeve komunale si dhe 

investimeve kapitales. 

Me qëllim të ngritjes së efikasitetit dhe transparencës, KGjK ka nënshkruar marrëveshje   

mirëkuptimi me institucione dhe organizata joqeveritar si bashkëpunim ndërinstitucional të cilat 

i kemi bërë publike. 

  

R 
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INFORMATA TË PËRGJITHSHME PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS 
 

 
 
 

e hyrjen në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të Ligjit për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës, si dhe të Ligjit për Gjykatat, u vunë themelet e një strukture 

të re organizative të gjyqësorit, si dhe, u vendosën premisat mbi të cilat ndërtohet 

një gjyqësor i pavarur i cili administrohet nga vetë profesionistët e gjyqësorit. Çështjet e emërimit 

dhe riemërimit të gjyqtarëve, vlerësimi i performancës së tyre, trajnimet gjyqësore, avancimi në 

detyrë, etika profesionale, disiplinimi, administrimi gjyqësor de menaxhimi, buxheti i gjyqësorit, të 

gjitha këto janë kritere bazë që garantojnë pavarësinë e gjyqësorit në proces të rregullimit ose 

vetëm kanë gjetur vend në dispozitat ligjore nën mbikëqyrjen e Këshillit. Përmes këtyre 

instrumenteve kushtetuese dhe ligjore, pozita e gjyqësorit është fuqizuar, është vënë në vendin e 

merituar, në të njëjtin nivel me dy pushtetet tjera. 

 

  Misioni 
 

Të krijohet dhe të ruhet një sistem gjyqësor kosovar i pavarur, që i'u ofron shërbime gjyqësore të 

paanshme të gjithëve dhe që është funksional në të gjitha aspektet organizative dhe 

operative. 
 

  Vizioni 
 

Një sistem gjyqësor kosovar që është i pavarur, i qasshëm për të gjithë, i drejtë dhe efikas në punën 

e tij, që jep llogari në punën e vet, që është funksional dhe që u përmbahet standardeve më të larta të 

ndershmërisë, integritetit, kompetencës, profesionalizmit dhe transparencës.

M 
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Roli dhe kompetencat e Këshillit 
 

 

Kompetencat e KGjK-së janë të përcaktuara në Kushtetutë dhe në Ligjin për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës, në bazë të të cilave KGjK ka rol fundamental në sigurimin e pavarësisë 

dhe paanshmërisë së sistemit gjyqësor. KGjK është themeluar me Kushtetutën e Republikës 

së Kosovës si organ qeverisës i gjyqësorit. Këshilli Gjyqësor i Kosovës është plotësisht i 

pavarur në ushtrimin e funksioneve të tij. KGjK është përgjegjës për rekrutimin e gjyqtarëve 

dhe propozimin  për emërimin e tyre, inspektimin gjyqësor, menaxhimin e administratës 

gjyqësore dhe  buxhetit  si  dhe  përcaktimin  e  rregullave për  funksionimin e  duhur  të 

gjykatave. Gjithashtu, Këshilli është përgjegjës për transferimin dhe për procedurën 

disiplinore kundër gjyqtarëve. 

 

  Përbërja e Këshillit 

 

KGjK në përbërjen e tij parashihet të ketë trembëdhjetë (13) anëtarë: shtatë (7) anëtarë 

zgjedhën nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, ndërsa gjashtë (6) anëtarë zgjedhën 

drejtpërdrejt nga gjyqësori. Mandati i anëtarëve të Këshillit është pesë (5) vjeçar. 

 

Këshilli gjatë vitit 2018 kishte këtë përbërje: 

 

 Nehat Idrizi - Kryesues i Këshillit, gjyqtar, Gjykata e Apelit Prishtinë 

 

 Anita Prenaj Krasniqi - Gjyqtare, Gjykata Themelore Prishtinë 

 

 Armend Berisha - Gjyqtar, Gjykata Themelore Pejë 

 

 Gjimshit Galushi - Gjyqtar, Gjykata Themelore Prizren 

 

 Nenad Lazić - Gjyqtar, Gjykata e Apelit Prishtinë 

 

 Makifete Saliuka - Gjyqtare, Gjykata e Apleit Prishtinë 

 

 Manushe Karaqi - Gjyqtare, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme 

 

 Muhamet Rexha - Gjyqtar, Gjykata Supreme e Kosovës 

 

 Skender Çoçaj - Gjyqtar, Gjykata Themelore Prizren 

 

 Ćerim Fazliji - Gjyqtar, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme 
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 Radojka Trifunović - Juriste e zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës 
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AKTIVITETET E KËSHILLIT  

 
 

ëshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit 2018 ka mbajtur trembëdhjetë (13) mbledhje, 

në të cilat janë nxjerr dyqind e pesëdhjetë e gjashtë (256) vendime, janë miratuar dy 

(2) Rregullore dhe Plani  i Punës së  KGJK-së për vitin 2018. 

Gjatë këtij viti ka propozuar tridhjetë e shtatë (37) gjyqtarë për emërim tek Presidenti i 

Republikës së Kosovës, prej të cilëve shtatë (7) prej tyre  janë nga komuniteti jo shumicë sipas 

Marrëveshjes së Brukselit.  

Gjithashtu, KGJK përmes  konkursit për ngritje në detyrë ka avancuar pesëmbëdhjetë (15) 

gjyqtarë në Gjykatën e Apelit dhe tre (3) gjyqtarë në Gjykatën Supreme. 

Komisionet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

 

Duke u bazuar në nenin 9 të ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Këshilli ka themeluar 

këto Komisione të Përhershme: 

 Komisionin për çështje Normative; 

 Komisionin për Buxhet, Financa dhe Personel; 

 Komisionin për Administrimin e Gjykatave; 

 Komisionin Disiplinor; 

 Komisionin për Vlerësimin e Performances Gjyqësore. 

 

Më qëllim të zbatimit të rregulloreve të brendshme, KGJK ka themeluar edhe: 

 Komisionin për Emërimin e Gjyqtarëve; 

 Komisionin për Kompensimin e personave të dënuar, ose të arrestuar pa arsyeje; 

 Komisionin për Trajnime. 

 

Komisionet e KGJK-së janë themeluar për të mbështetur atë në ushtrimin e mandatit të tij. Secili 

Komision ka se paku tre (3) anëtarë, të cilët KGJK i zgjedh me mandat prej dy (2) vitesh. 

 

 

 

K 
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Komisioni për çështje normative 

 

Komisioni gjatë kësaj periudhe ka përgatitur dhe aprovuar planin e punës për  Vitin 2018 dhe 

njëkohësisht ka përgatitur planin e punës për Vitin 2019, ku parashihet të hartohen njëzet e dy ( 

22)  Rregullore dhe akte tjera nënligjore për zbatimin e Ligjit të KGJK, i cili ka hyrë në fuqi me 

datën 11 janar 2019 dhe Ligjit për Gjykatat, i cili ka hyrë në fuqi me datë 3 janar 2019.  Gjatë 

Vitit 2018. Komisioni ka hartuar dhe propozuar për miratim në KGJK: 

 

 Rregulloren (Nr. 01/2018) për Sistemin Qendror të Evidencës  Penale  të Kosovës; 

  Rregulloren Nr.02/2018 për Shfrytëzimin e teknologjisë Informative të Komunikimit në 

Sistemin Gjyqësor;  

 Planin e Punës së  Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2018; 

 Plani Operacional mbi Krijimin dhe Funksionalizimin e Sistemit Qendrorë të Evidencës 

Penale të Kosovës (Plani Implementues i Rregullores Nr.01/2018; 

 Rregulloren (Nr.01/2019) për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 11/2016 për 

Vlerësim të Performances së Gjyqtarëve. 

 

Anëtarët:  

 

 Armend Berisha, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Pejë - Kryetar; 

 Muhamet Rexha, gjyqtar në Gjykata Supreme e Kosovës - anëtar; 

 Anita  Krasniqi Prenaj,  gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prishtinë - anëtare;  

 Gjimshit Galushi, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren - anëtar rezervë;  

 Bashkim Hyseni, Kryetar në Gjykatën Themelore në Ferizaj – këshilltar.  
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Komisioni për buxhet e financa 

 

Komisioni gjatë vitit 2018, ka shqyrtuar dhe rekomanduar për aprovim në Këshillin Gjyqësor të 

Kosovës buxhetin e gjyqësorit për vitin 2019. 

 

Anëtarët: 
 

 Skender Çoçaj, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren - Kryetar; 

 Gjimshit Galushi - gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren - anëtar; 

 Nenad Lazic - gjyqtar në Gjykatën e Apelit - anëtar; 

 Makifete Saliuka - gjyqtare në Gjykatën e Apelit - anëtare rezervë; 

 Vaton Durguti - këshilltar i Komisionit. 

 

 

Komisioni për administrimin e gjykatave 

 

 

Komisioni për Administrimin e Gjykatave  në vazhdën e punëve të tij, ka arritur që të përmbush 

me sukses dhe me  kohë detyrat dhe përgjegjësit e veta.   

Gjatë periudhës raportuese KAGJ ka mbajtur nëntë (9) takime pune dhe ka trajtuar me 

profesionalizëm, dhe përkushtim nevojën e unifikimit të praktikës së administratës në të gjitha 

gjykatat e Kosovës   

Janë ndërmarr të gjitha veprimet për përgatitjen e takimeve të KAGJ, hartimi i drafteve fillestare 

të cilat i janë paraqitur për shqyrtim KAGJI-it, procesverbalet si dhe draftet finale. 

Në kuadër të kompetencave të veta Komisioni për Administrimin e Gjykatave ka nxjerrë  dhe i 

ka rekomanduar Këshillit Gjyqësor të Kosovës  për miratim: 

 

 Memorandum shpjegues për formën  e Raportit për mbylljen  e lëndëve kundërvajtësve 

të cilat kanë arritur afatin e parashkrimit, por janë pjesë në inventarin e lëndëve në pritje, 

bazuar në vendimin KGJK.nr.358/2017, datë 13 Dhjetor 2017; 
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 Raport gjithëpërfshirës lidhur me zbatimin e vendimit KGJK.nr.358/2017, datë 13 dhjetor 

2017 - Mbyllja e lëndëve kundërvajtësve të cilat kanë arritur afatin e parashkrimit por 

janë pjesë në inventarin e lëndëve në pritje (lëndë të hapura); 

 Memorandum shpjegues për  Listën e  afateve të ruajtjes së lëndëve/ regjistrave të 

gjyqësorit të Kosovës dhe ndërmarrja e veprimeve të nevojshme; 

 Memorandum shpjegues për refuzimin e  kërkesës për themelimin e degës së  Gjykatës 

Themelore në Komunën e Hanit të Elezit; 

 Memorandum shpjegues për standardizimin e formatit të raporteve të kryetarëve të 

gjykatave; 

 Rekomandim adresuar gjykatave për ndërprerjen e praktikave për mbulimin e 

shpenzimeve nga palët me rastin e përdorimit të automjeteve zyrtare për nevojat e 

këqyrjes në vend, deri në një vendim tjetër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës; 

 Memorandum shpjegues për unifikimin e praktikave mbi përdorimin e automjeteve 

zyrtare për nevojat e këqyrjes në vend dhe mbulimin e shpenzimeve; 

 Memorandum shpjegues “Përfshirja e gjashtë (6) pozitave në kuadër të Organogramit të 

Gjykatës së Apelit dhe shtatë (7) pozitave në atë të Dhomës së Posaçëm të Gjykatës 

Supreme; 

 Memorandum shpjegues lidhur me kërkesën e Drejtorit të ZPD-së për vlerësimin e  

ligjshmërisë së Urdhrit të datë 08 gusht 2018, i nxjerrë nga Kryetari i Gjykatës Themelore 

në Prizren. 

 

Komisioni për Administrimin e Gjykatave  ka nxjerr pesë (5) Kërkesa për vërejtje dhe sugjerime 

drejtuar kryetarëve të gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës lidhur me Rekomandimet që janë 

përgatitur për KGJK- në. 

 

Komisioni për Administrimin e Gjykatave në vazhdimësi e ka mbështetur grupin punues për 

hartimin e draft-Rregullores për Arkivin Qendror të Gjyqësorit të Kosovës. 
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Anëtarët: 
 

 Ćerim Fazliji, gjyqtar në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme - Kryetar; 

 Makifete Saliuka, gjyqtare në Gjykatën e Apelit - anëtare; 

 Radojka Trifunovic, anëtare e KGJK-së - anëtare; 

 Manushe Karaqi, gjyqtare, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme - anëtare rezervë; 

 Ymer Hoxha, kryetar i Gjykatës Themelore në Prizren - këshilltar i Komisionit. 

 

 

Komisioni disiplinor 

 

 

Komisioni Disiplinor i Këshillit Gjyqësor të Kosovës,  në vitin 2018 ka pranuar dy (2) raport 

përfundimtar nga Zyra e Prokurorit Disiplinor. Dy (2) raporte përfundimtare janë bartur nga viti 

2018. Komisioni ka mbajtur tre (3) seanca dëgjimore, në të cilën ka shqyrtuar gjithsej katër (4) 

raporte përfundimtare.  

 

Me rastin e shqyrtimit të këtyre raporteve, në seancat e cekura me lartë, janë marrë gjithsej katër 

(4) vendime, dhe janë shqiptuar këto masa:  

 Dy (2) vendime - Ulje e pagës për 6 muaj 50% nga paga mujore; 

 Një (1) vendim - Ulje e pagës për tre (30) muaj 20% nga paga mujore; 

 Një (1) vendim - Lirim nga përgjegjësia disiplinore. 

Kundër këtyre vendimeve palët kanë ushtruar ankesë. KGJK pasi i ka shqyrtuar ankesën e ka 

refuzuar si të pa bazuar. 

Anëtarët: 

 Nenad Lazic, gjyqtar në Gjykatën e Apelit - Kryetar;  

 Manushe Karaqi, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës - anëtare; 

 Skender Çoçaj, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren - anëtar; 

 Armend Berisha, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Pejë - anëtar rezervë; 

 Aferdita Bytyçi, kryetare në Gjykatën Themelorë në Prishtinë - këshilltare e Komisionit. 
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Komisioni për vlerësimin e performances për gjyqtarë 

 

Komisioni për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve në bazë të vendimit të KGJK-së, me 

nr.369/17, në vitin 2018 ka vlerësuar gjashtëdhjetë e një gjyqtarë (61), të përzgjedhur sipas 

metodës “RANDOM”.  

Përveç vlerësimit të gjyqtarëve me mandat fillestar dhe të përhershëm, komisioni ka vlerësuar 

tridhjetë (30) gjyqtarët që kanë aplikuar për ngritje në detyrë në Gjykatën e Apelit, prej të cilëve, 

gjashtëmbëdhjetë  (16) janë gjyqtarët e përzgjedhur me metodën rastësore, apo siç quhet ndryshe 

“RANDOM”. 

Komisioni ka përfunduar vlerësimin e dyzet e nëntë (49) gjyqtarëve që kanë përfunduar trajnimin 

fillestar në Akademinë e Drejtësisë dhe është në proces të vlerësimit të performancës së 

gjyqtarëve që kanë aplikuar për ngritje në detyrë si rrjedhojë e konkursit të brendshëm të KGJK-

së për gjyqtar të Gjykatës Supreme. 

Anëtarët: 

 Muhamet Rexha, gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës - Kryetar; 

 Gyltene Sylejmani, gjyqtare në Gjykatën Supreme të Kosovës - anëtare; 

 Valdete Daka, gjyqtare në Gjykatën Supreme të Kosovës - anëtare; 

 Erdogan Haxhibeqiri, gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës - anëtar; 

 Nesrim Lushta, gjyqtare në Gjykatën Supreme të Kosovës - anëtare; 

 Sabri Halili,  gjyqtar në Dhomën e Posaçme, Gjykata Supreme e Kosovës - anëtar; 

 Kujtim Pasuli, gjyqtar në Gjykatën e Apelit - anëtar; 

 Hava Haliti, gjyqtare në Gjykatën e Apelit - anëtare; 

 Gëzim Llolluni, gjyqtar në Gjykatën e Apelit - anëtare; 

 Delushe Halimi, gjyqtare në Gjykatën e Apelit - anëtare; 

 Nikollë Komoni, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gjakovë - anëtar; 

 Berat Spahiu, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gjilan - anëtar; 

 Mitra Dimić, gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prishtinë, dega në Graçanicë – anëtare. 
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Komisioni për kompensimin dëmit për personat, ose dënuar, ose arrestuar pa arsyeje 

Komisioni për kompensimin e dëmit për personat e dënuar ose arrestuar pa arsye përbëhet prej  

tre (3) anëtarësh, njëri kryetar dhe dy (2) anëtar të rregullt si dhe dy (2) anëtarë rezervë. Komisioni 

për kompensimin e dëmit për personat e dënuar ose arrestuar pa arsye gjatë vitit 2018 ka 

shqyrtuar dhe kompensuar 185 raste në shumën prej 463.353.24 , ndërsa ka shqyrtuar, por ende 

kanë mbetur pa u kompensuar edhe 28 raste këto të shqyrtuara gjatë muajit Dhjetor 2018. 

 

Komisioni për trajnime 

Komisioni për Trajnime i themeluar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka mbajtur disa takimi dhe 

në koordinim me Akademinë e Drejtësisë, në mbështetje nga JSSP-USAID programi për 

Fuqizimin e Sektarit të Drejtësisë në Kosovë, ka organizuar trajnim për etik profesionale për 

gjyqtarët e të gjitha niveleve të gjykatave të Kosovës. 

Anëtarët: 

 Skender Çoçaj, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren - Kryetar; 

Enver Peci, kryetar në Gjykatën Supreme të Kosovës - anëtar;    

Driton Muharremi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Kosovës - anëtar. 

 

Hartimi i akteve Juridike 

       

 Hartimi i Rregullores (Nr. 01/2018) për Sistemin Qendror të Evidencës  Penale  të 

Kosovës; 

 Hartimi i Rregullores Nr.02/2018 për Shfrytëzimin e teknologjisë Informative të 

Komunikimit në Sistemin Gjyqësor;  

 Hartimi i Planit të Punës së  Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2018. 
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Aktivitetet e Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

 

 

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), gjatë vitit 2018, në bazë të kompetencave 

ligjore për përfaqësimin e Këshillit para publikut, institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, ka 

zhvilluar vizita dhe ka marr pjesë në konferenca, vizita studimore dhe tryeza te ndryshme. 

 

Takimet me partnerët ndërkombëtar 

 

Kryesuesi ka zhvilluar takime me Ambasadën Amerikane në Kosovës, Ambasadën e  Britanisë 

së Madhe në Kosovës, të cila janë zhvilluar në suaza të bashkëpunimit dhe mbështetjes që këto 

shtete japin për sistemin gjyqësor në Kosovë. Po ashtu Kryesuesi ka zhvilluar takim njoftues, me 

ambasadoren e Suedisë në Kosovë dhe ambasadoren e Kroacisë në Kosovë. 

Në kuadër të takimeve me partner ndërkombëtar Kryesuesi ka zhvilluar takime edhe me Zyrën e 

BE-së në Prishtinë, Këshillin e Evropës,  Përfaqësues të Qeverisë Norvegjeze, USAID, OSBE, 

UNDP,  GIZ, gjithashtu ka mbajtur takime me EULEX-in si dhe me përfaqësues të projekteve të 

ndryshme ndërkombëtare. 

 

Vizitat në gjykata 

 

Gjatë vitit 2018, Kryesuesi i KGJK-së, ka vizituar të gjitha gjykatat e Republikës së Kosovës. 

Qëllimi i këtyre vizitave ishte identifikimi nga afër i nevojave të gjykatave, si dhe ndërmarrja e 

veprimeve përkatëse në bazë të të gjeturave nga Këshilli. 

                                                            

Pjesëmarrja e Kryesuesit në konferenca, forume dhe tryeza 

 

Gjatë vitit 2018 Kryesuesi i KGJK,  në përmbushje të mandatit për përfaqësim të Këshillit, ka 

marr pjesë në konferenca, forume dhe tryeza pune, disa prej të cilave po i paraqesim si në vijim: 

 Forumi i pestë rajonal për Sundimin e Ligjit në Evropën Juglindore, me ftesë të AIRE 

Centre dhe Civil Rights Defenders, e mbështetur nga Ministria e Jashtme e Mbretërisë së 

Bashkuar, Qeverisë së Suedisë, Këshillit Rajonal për Bashkëpunim i cili është mbajtur në 

Shkup-Maqedoni; 
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 Takimi i Bordit të Rrjetit të Këshillave të Ballkanit dhe Euro -Mesdhetar për Gjyqësorin 

(BEMNCJ) i zhvilluar në Tiranë; 

 Tryezë diskutimi: “Performanca e Gjyqësorit dhe Prokurorisë në Luftën Kundër 

Korrupsionit”, organizuar nga Lëvizja FOL; 

 Tryezë diskutimi - BIRN: “Problemet e ligjeve të pronës në adresimin e çështjeve 

gjinore”;  

 Tryeza “Luftimi i korrupsionit pa kontroll të Gjyqësorit”- prezantimi nga IKD i raportit 

të monitorimit të rasteve të korrupsionit në sistemin prokurorial dhe gjyqësor”; 

 Konferenca e XIII Ndërkombëtare e Rrjetit të Këshillave të Ballkanit dhe Euro -

Mesdhetar për Gjyqësorin (BEMNCJ) e mbajtur në Budva, Mal të Zi; 

 Takimet e përbashkëta të Bordit për Sundimin e Ligjit; 

 Forumi Vjetor i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë-“Intervistë me gjyqësorin-

Sundimi i Ligjit nga perspektiva e sektorit privat”; 

 Ceremonia Inauguruese e nisjes së Procesit të Digjitalizimit të të Dhënave të Vjetra; 

Penale në kuadër të projektit “Sistemi Kombëtar Qendror i Evidencës Penale” – NCCR; 

 Tryezë diskutimi e organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike “Integrimi i 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Serb në Sistemin e Drejtësisë në Veriun e Vendit”; 

 “Bashkëpunimi ligjor dhe gjyqësor ne çështje civile”-organizuar nga Projekti për Kodin 

Civil; 

 Shënimi i 10-të Vjetorit të Reformës në Drejtësi për Fëmijë- UNICEF. 

Vizitat jashtë vendit 

 

 Vizitë studimore në Këshillin e Lartë Gjyqësor të Portugalisë, qëllimi i së cilës ishte që 

gjyqësori i shteteve të Ballkanit Perëndimor të njoftohet me praktikat e sistemit të 

vlerësimit të gjyqtarëve në Portugali; 

 Vizitë në Këshillit Gjyqësor të Malit të Zi; 

 Vizitë Studimore-Trajnim në Romë-Itali, së bashku me të gjithë anëtarët e KGJK-së 

“Përmirësimi i Efikasitetit dhe Llogaridhënies së Këshillit Gjyqësor”; 

 Pjesëmarrës në vizitën studimore në Paris dhe Nante, Francë, të Projektit “Sistemi 

Kombëtar Qendror i Evidencës Penale” (NCCR) në Kosovë; 
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 Pjesëmarrës në takimin ballë për ballë me vlerësuesit të mbajtur në Strasburg, me ftesë të 

Projektit të përbashkët të BE/Këshillit të Evropës kundër Krimit Ekonomik (PECK II); 

 Vizitë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë; 

 Trajnim në Dubrovnik, Kroaci “Forcimi i Institucioneve të Drejtësisë Penale dhe 

Sundimit të Ligjit në Evropën Qendrore dhe Lindore”. 

 

Aktivitete të tjera të Kryesuesit të Këshillit 

 

Gjatë vitit 2018,  Kryesuesi i KGJK-së ka zhvilluar edhe takime tjera të rëndësishme ndër të tjera 

janë: 

 Takim i përbashkët me Ministrinë e Drejtësisë, Kryeprokurorin e Shtetit, Kryeprokurorët 

e Prokurorive të Kosovës dhe kryetarët e Gjykatave lidhur me procedimin e rasteve të 

korrupsionit në përgjithësi, përfshirë mekanizmin përcjellës si kusht për liberalizimin e 

vizave; 

 Takimi i përbashkët: Ministria e Drejtësisë - Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe 

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) “Drejtësia 2020”; 

 Takime të përbashkëta  KGJK-KPK; 

 Takime me Akademinë e Drejtësisë; 

 Takime me përfaqësues të Shoqërive Civile; 

 Takim me një grup studentësh nga vende të ndryshme, të cilët studiojnë në Vjenë dhe 

Venedik; 

 Takimet e rregullta me ekspertet nga Projekti i Binjakëzimit “Fuqizimi i efikasitetit, 

llogaridhënies dhe transparencën e sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë; 

 Takimet e rregullta në baza mujore me kryetarë të gjykatave dhe gjyqtarë mbikëqyrës; 

Në kuadër të aktiviteteve  tjera është edhe pritja e delegacionit nga Shqipëria, përkatësisht nga 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë dhe përfaqësues të Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Shqipërisë. 

Ndërsa në dhjetor të vitit 2018 është mbajtur Konferenca e VIII-të Vjetore e Gjyqësorit,  

mbështetur nga OSBE.  
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PANELI I LIRIMIT ME KUSHT 

 
 

yra e Panelit për lirim me kusht, sipas mandatit të përcaktuar në nenin 18 lidhur me 

nenin 9 të Rregullores nr. 01/39, mbi Organizimin dhe Funksionimin e Panelit për lirim 

me kusht të miratuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, është nën mbikëqyrjen e 

drejtpërdrejtë të Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në kuadër të Zyrës, 

aktualisht punon Koordinatori i Panelit për lirim me kusht, roli dhe funksioni i të cilit është i 

përcaktuar në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës i cili është i lidhur drejtpërdrejt me Panelin 

për lirim me kusht, i themeluar sipas ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.   

 

Paneli për lirim me kusht është themeluar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) në pajtim me 

ligjin. Ky panel përbëhet prej tre (3) anëtarëve, një (1) gjyqtar nga Gjykata Supreme e 

Kosovës,  një (1) gjyqtar nga Gjykata e Apelit të Kosovës, si dhe një (1) gjyqtar nga Gjykata 

Themelore në Prishtinë. Paneli përbëhet nga gjyqtar me përvojë në lëmin e fushës penale dhe në 

bazë të ligjit në fuqi është krejtësisht i pavarur në punën e tyre, ndërsa vendimet e këtij Paneli 

janë të formës së prerë dhe të pa ankueshëm.  

 

Anëtarët e Panelit për lirim me kusht: 

 

 Rasim Rasimi, gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës - Kryesues; 

 Mejreme Memaj, gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Kosovës - anëtar; 

 Elife Uka, gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prishtinë – anëtare rezervë 

 Sabri Halili, gjyqtar në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës- anëtar 

rezervë; 

 Hava Haliti, gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Kosovës - anëtare rezervë; 

 Biljana Rexhiq, gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Kosovës - anëtare rezervë; 

 Naser Foniqi, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prishtinë – anëtar rezervë. 

 

 

Për shkak të natyrës delikate të vendimit për lirimin me kusht të ndonjë personi të dënuar ky 

panel kryesohet nga një (1) gjyqtar i Gjykatës Supreme të Kosovës. KGJK, gjithashtu, ka emëruar 

Z 
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edhe anëtarët rezervë për të qenë në gatishmëri për të vendosur në rastet kur me ligj parashihet 

përjashtimi i anëtarit të panelit në një çështje të caktuar, apo zëvendësimi në mungesë të ndonjë 

anëtari tjetër. 

 

Parimi se personi i dënuar mund të lirohet me kusht gjendet në nenin 94 të KPRK-së. Në 

dispozitën e nenit 94 par. 2. të këtij kodi parashihet që:  

“Personi i dënuar për vepër penale për të cilën është paraparë dënim me të paktën pesë (5) vjet 

burgim, mund të lirohet me kusht pasi të ketë mbajtur dy të tretat (2/3) e dënimit të shqiptuar. 

Për vepra tjera penale, personi i dënuar mund të lirohet me kusht pasi të ketë mbajtur gjysmën e 

dënimit të shqiptuar”. Ndryshe nga personat e dënuar me burgim për të rritur ndaj personave të 

mitur aplikohet Kodi i Drejtësisë për të Mitur dhe kjo kategori e personave të mitur aplikojnë dhe 

shqyrtohen për lirim me kusht pas vuajtjes se një të tretës (1/3) së dënimit me burgim. 

 

Organizimi i mbajtjes së seancave të Panelit për lirim me kusht dhe kontrollimi i rasteve për 

kualifikim për shqyrtim për lirim me kusht. Në këtë periudhë kohore, Paneli ka mbajtur gjithsej, 

dyzet e një (41) seanca dhe vëmendje e posaçme i është kushtuar afateve ligjore të shqyrtimit të 

rasteve. Kështu që, për çdo muaj janë mbajtur seancat dhe janë shqyrtuar dhjetë (10) deri në 

pesëmbëdhjetë (15) raste me qëllim të respektimit të dispozitave ligjore, përkatësisht nenit 10 të 

Rregullores se Punës.  

 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka lejuar prezencën e EULEX-it në cilësi të monitorimit, në disa 

çështje të caktuara sipas kërkesës se EULEX-it. Gjithashtu, Institucioni i Avokatit të Popullit 

vazhdimisht është ftuar për monitorimin e procedurave të lirimit me kusht.  

 

Gjatë vitit 2018, ky panel ka pranuar nga Institucionet Korrektuese gjithsejtë, katërqind  

pesëdhjetë e dy (452) raste për shqyrtim për lirim me kusht. Prej tyre janë shqyrtuar gjithsejtë, 

410 raste të personave të dënuar si në vijim: 

 

 Me aktvendim lirues janë 187 raste; 

 Me aktvendim refuzues janë 196 raste; 

 Janë pushuar procedurat e shqyrtimit për lirim me kusht për 24 raste; 
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 Janë hedhur poshtë kërkesat si të papranueshme në 3 raste. 

 

Vendimet e Panelit për lirim me kusht janë ekzekutuar dhe në rastet kur Paneli vendos lirimin 

me kusht, aktvendimi ekzekutohet brenda tre (3) ditësh. Me rastin e lirimit njoftohen autoritetet 

kompetente siç është Gjykata kompetente, Drejtoria Regjionale e Policisë, si dhe Drejtoria 

Regjionale e Shërbimit Sprovues.  

 

Vlen të theksohet, se në rastet kur Paneli e refuzon çështjen për lirim me kusht sipas ligjit cakton 

edhe afatin e rishqyrtimit të kërkesës. Periudha e rishqyrtimit nuk mund të jetë më e hershme se 

tre (3) muaj dhe jo me e gjatë se dymbëdhjetë (12) muaj, prej konsiderimit paraprak.  

 

Ndërsa, të pa shqyrtuara kanë mbetur vetëm edhe dyzet e dy (42) raste, të cilat janë paraparë qe 

të shqyrtohen në muajin janar 2019. 

 

Bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë, respektivisht me Shërbimin Korrektues të Kosovës 

dhe Shërbimin Sprovues të Kosovës ka qenë në nivel të lartë profesional, ndonëse ka pasur disa 

vërejtje sa i përket kompletimit të dosjeve nga Ekipet profesioniste të Qendrave Korrektuese të 

cilat janë adresuar në SHKK.  

 

Siç është e përcaktuar me legjislacionin në fuqi, për secilin person të dënuar caktohet masa e 

mbikëqyrjes nga Paneli për lirim me kusht.  

 

Ekzekutimin e masës e realizon Shërbimi Sprovues i Kosovës i cili vepron në kuadër të Ministrisë 

së Drejtësisë. Ky shërbim i paraqet Panelit raporte fillestare, periodike dhe përfundimtare mbi 

ecurinë e mbikëqyrjes së personave të liruar me kusht. Gjatë vitit 2018, kemi pranuar njëqind e 

tetëdhjetë (180) raporte të zyrtarëve sprovues dhe nuk ka pasur ndonjë vërejtje gjatë zbatimit të 

lirimit me kusht. 
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PLANI STRATEGJIK 2014 - 2019 

 

Zbatimi i strategjisë për reduktimin e lëndëve të vjetra është proces i vazhdueshëm dhe realizohet 

sipas planit, por ka edhe arsye të ndryshme për ngecjen e këtij plani, duke filluar nga numri i 

vogël i gjyqtarëve, por ka raste ku gjykatat të cilat e kanë tejkaluar planin e punës në këtë drejtim. 

Në fillim të vitit 2018,  gjykatat kanë trashëguar 36.798 lëndë të vjetra, ku gjatë kësaj periudhe 

gjykatat kanë arritur që të zgjidhin rreth 12.360 lëndë më të vjetra se 24 muaj. 

Pra, në gjykatat e Kosovës në fund të vitit 2018 në sirtarët e tyre lëndë të vjetra janë 24.438 lëndë. 

Me këtë Strategji, ne jemi menduar që t’i sjellim dobi gjyqësorit të Kosovës, por edhe 

njëbesueshmëri palëve dhe qytetarëve të Kosovës. (Lëndë të vjetra në punë nënkuptohet për 

lëndët që janë më të vjetra se 24 muaj, ky numër i lëndëve nxirret nga numri i përgjithshëm i 

lëndëve që janë në punë. 

Në vijim shihet tabela e të gjitha gjykatave themelore bashkë me degët e tyre.  

 

  

31.12.2017 

gjendja e fund 

vitit 2017

31.12.2018 

gjendja ne 

fund të TREM 

III 2018

N.R TOTAL 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI

Lëndët e vjetra 

deri ne fund te  

vitit 2015

Lëndët e vjetra 

ne fund te vitit- 

2018

1 PENALE KRIME TE RENDA 3 11 25 34 57 71 151 183 229 99 53 62 75 121 431 281 282 319 309 736 3532 2860 2168 -692 -5.6

2 PENALE 0 0 2 2 2 6 11 11 32 41 77 95 193 388 1454 1472 3021 5602 10871 16838 40118 11752 6807 -4945 -40.0

3 PENALE PER TE MITUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 33 52 48 97 155 530 926 215 144 -71 -0.6

4 CIVILE 1 11 16 28 27 120 273 425 679 512 456 542 648 1421 1591 3368 4465 5388 9298 14944 44213 20284 14583 -5701 -46.1

5 EKONOMIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 115 59 101 273 527 1086 297 185 -112 -0.9

6 ADMINISTRATIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 15 75 96 355 960 1763 2819 6093 1390 551 -839 -6.8

TOTAL 4 22 43 64 86 197 435 619 940 652 586 702 926 1953 3595 5384 8230 12467 22669 36394 95968 36798 24438 12360 -100.0

94865

Numri i lëndëve të vjetra  në fillim te vitit 2018 

shprehur në përqindje 38.79

Numri i lëndëve të vjetra  në fund te vitit 2018 

shprehur në përqindje 25.46

LËNDËT E VJETRA  SIPAS VITEVE ME DATËN 31.12.2018
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Numri i lëndëve të vjetra të zgjidhura  deri ne 

fund te vitit 2015 12360

Numri i lëndëve të vjetra të zgjidhura në 

përqindje 33.59
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SEKRETARIATI I KGJK-së 

 

 
ekretariati i KGJK-së ndihmon Këshillin në zbatimin e rregulloreve dhe politikave lidhur 

me menaxhimin, buxhetin dhe administrimin e gjykatave. 

Sipas udhëzimeve të Këshillit dhe të Komisionit të tij për Buxhet, Financa dhe Personel, 

Sekretariati menaxhon me personelin administrativ dhe mbështetës të gjyqësorit, përfshirë këtu 

alokimin e personelit administrativ dhe mbështetës në gjykata bazuar në ngarkesën me punë, 

mirëmbajtjen e regjistrave të personelit, themelimin e sistemit të vlerësimit të performancës, 

sigurimin e disiplinimit të duhur të punonjësve të gjykatës si dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre 

të punësimit. 

Nën përgjegjësinë e drejtorit, Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës, këshillon dhe ndihmon 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës në kryerjen e detyrave e përgjegjësive të tij, në menaxhimin e 

gjyqësorit dhe të gjykatave dhe është përgjegjës për zbatimin e vendimeve të tij, si dhe është 

përgjegjës për të gjitha funksionet administrative dhe të hulumtimit që ndërlidhen me përkrahjen 

e Këshillit, në pajtim me Rregulloren e punës së Këshillit. 

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës përbëhet nga nëpunësit civil të cilët përbëjnë 

administratën qendrore të sistemit gjyqësor të Kosovës. Sipas Rregullores, struktura organizative 

e Sekretariatit është si në vijim: 

 Zyra e Drejtorit të Sekretariatit të KGJK-së: 

o Departamenti i Administratës Qendrore 

o Departamenti Ligjor 

o Departamenti për Buxhet e Financa 

o Departamenti për Teknologji Informative dhe Komunikim 

o Departamenti i Auditimit të Brendshëm 

o Departamenti Logjistikës 

  

S 
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o Departamenti i Statistikës 

 Zyra e Prokurimit 

 Zyra për Përkthim dhe Mbështetjen  

 Zyra për Evidencë Penale  

 Komunikimi me publikun 

 Certifikuesi  

Aktivitetet kryesore të realizuara nga Sekretariati janë paraqitur në Raport të Veçantë Vjetor 

2018. www.kgjk.org  

  

http://www.kgjk.org/
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NJËSIA PËR SHQYRTIMIN E PERFORMANCËS GJYQËSORE 
 

 
 

ipas udhëzimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK)  dhe  Komisionit të tij për 

administrimin e gjykatave, Njësia për Shqyrtim të Performances Gjyqësore (NjShPGj), 

vlerëson punën e gjykatave dhe Këshillit i propozon politika ose udhëzime për 

reformimin, respektivisht përmirësimin e punës së gjykatave. 

NjShPGj gjatë vitit 2018 ka realizuar aktivitet si në vijim:  

 Ka përfunduar raportin, 2017/0, Rishikimi i procesit për lëndët e plotë fuqishme penale 

të gjykuara për korrupsion, ndaj të cilave kërkohet ekzekutim; 

 Ka prezantuar para KGJK-së dhe Kryetarëve të Gjykatave Raportin, 2017/02, Rishikimi 

se, a po mund të funksionojë - zbatohet delegimi i disa autorizimeve nga KGjK-ja tek 

gjykatat (decentralizimi i gjykatave; 

 Ka përfunduar raportin, 2017/03, Rishikimi se, a po zbatohet Kodi i veshjes nga të 

punësuarit në gjyqësor; 

 Ka draftuar raportin, 2018/0, Rishikimi i shpeshtësisë së ndodhjes, për kompensimin e 

dëmit për personat e dënuar ose të arrestuar/paraburgosur pa arsye; 

 Ka përgatitur për draftim raportin, 2018/02, Rishikimi i kohëzgjatjes nga data e vendosjes 

së lëndëve  penale (Departamenti i Përgjithshëm) në Gjykatën e Apelit, deri në datën e 

pranim-dorëzimit në Gjykatat Themelore; 

 Ka draftuar, Rregulloren e KGjK-së për Arkivin Qendror të Gjyqësorit të Kosovës; 

 Ka draftuar dhe propozuar për miratim nga KGjK-ja formën shabllon të raportit tre (3) 

mujor për kryetarët e gjykatave themelore; 

 Me grupin punues ka përcaktuar metodologjinë e mënyrës së rekomandimeve të dhëna 

për zbatim nga KGjK-ja dhe gjykatat; 

 Ka rekrutuar dy (2) pozita të zyrtarëve të lartë për Shqyrtim të Performancës Gjyqësore; 

 Për herën e nëntë (9) kishte organizuar Konferencën e Menaxhmentit të Gjyqësorit të 

Kosovës. 

S 
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 VLERËSIMI DHE VERIFIKIMI I GJYQTARËVE 
 

yra për Vlerësim dhe Verifikim Gjyqësor, në kuadrin e detyrave dhe obligimeve që i ka, 

paraqet punën dhe aktivitet e kryera nga ana e stafit të saj, në bashkërendim me faktorët 

tjerë relevant të cilët funksionojnë në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

Në ketë raport paraqiten aktivitetet e përgjithshme të zyrës, të cilat aktivitete ndërlidhen me 

trajtimin e kandidatëve të mundshëm të cilët kanë aplikuar  në konkurset e shpallura nga ana e 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës për pozitat gjyqtar në nivelin e gjykatave themelore dhe konkurset 

tjera të brendshme, për pozitat gjyqtar, në nivelin e Gjykatës së Apelit, Gjykatës Supreme dhe 

Kryetarë të gjykatave themelore. 

ZVVGJ aktivitetin e saj e kryen komform Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Ligjit mbi 

Këshillin Gjyqësor, Ligjin mbi Gjykatat, Rregulloreve dhe akteve tjera normative të aprovuara 

nga ana e KGJK-së dhe gjithnjë duke u bazuar në rekomandimet e KIEVIT për pavarësinë e 

gjyqësorit. 

Gjatë vitit 2018 në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ZVVGJ  ka pasur një bashkëpunim 

me të gjitha institucionet relevante në Republikën e Kosovës, përmes të cilave ka siguruar dhe 

verifikuar informatat e duhura lidhur me kandidatët. 

 

Konkursi për gjyqtar të Gjykatave Themelore  

 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në përputhje me nenin 108 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 

me Ligjin mbi Gjykatat Nr:03/L-199 (të ndryshuar), Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës 

Nr.03/L-223 (të ndryshuar) dhe Rregulloren 05/2016 për rekrutimin, provimin emërimin dhe 

riemërimin e gjyqtarëve ka shpallur konkurs me datë: 31.01.2018. 

Për tridhjetë e shtatë (37) pozita të hapura kanë aplikuar treqind e shtatëdhjetë e pesë (375) 

kandidatë. Të gjithë kandidatët janë trajtuar duke filluar nga vlerësimi dhe verifikimi i 

dokumentacionit të domosdoshëm. Pas njoftimit të kandidatëve dhe shqyrtimit të ankesave të 

parashtruara nga Komisioni për rishqyrtim është bërë publikimi i listës së kandidatëve të cilët i 

plotësojnë kushtet formale dhe duhet t’i nënshtrohen testit kualifikues. Testi kualifikues është 

mbajtur më 26.05.2018. Pas shqyrtimit të ankesave të testit kualifikues është organizuar provimi 

me shkrim nga lëmia penale (30.06.2018) dhe civile (01.07.2018). Komisioni për Emërim i 

Z 
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KGJK-së, me datë 05.07.2018, ka bërë publikimin e listës së provimit me shkrim. Pas njoftimit 

të kandidatëve dhe shqyrtimit të ankesave të parashtruara ZVVGJ ka bërë verifikimin e 

kandidatëve të cilët do ti nënshtrohen intervistës me gojë.   

Mbajtja e intervistave ka filluar më 01.10.2018 dhe janë ftuar gjithsej, njëqind e një (101) 

kandidatë.  

Komisioni për emërim ka bërë publikimin e listës së rezultatit të arritur nga intervista me gojë 

dhe provimi me shkrim. Pas njoftimit të kandidatëve dhe shqyrtimit të ankesave Komisioni për 

Emërim në mbledhjen e mbajtur të KGJK-së, futi në votim kandidatët e rekomanduar për 

procedurë të mëtejme.  Publikimi i listës përfundimtare me tridhjet e shtatë (37) kandidatë është 

bërë me 04.12.2018.  Të gjitha këto procedurat janë zhvilluar komform Rregullores 05/2016 për 

rekrutimin, provimin emërimin dhe riemërimin e gjyqtarëve. 

 

 

Konkurset e brendshme (ngritja ne detyrë) 

 

Në Konkursin e brendshëm për gjyqtarë, gjate vitit 2018, kanë qenë të hapura këto pozita të lira: 

 Gjykata Supreme dy (2) pozita; 

 Kolegjin e Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronave një (1) pozitë;  

 Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme,  shtatë (7) pozita; 

 Gjykatën e Apelit, dhjetë (10) pozita; 

 

Gjykata Supreme e Kosovës (Ngritje në detyrë)  

 

 Në vazhdimësi të procesit të konkursit të Gjykatës Supreme të Kosovës të datës, 

25.05.2017, me datën 19.01.2018,  Paneli për Shqyrtimin e aplikacioneve dhe intervistim 

ka rekomanduar KGJK-së: tre (3) kandidatë - gjyqtarë të cilët edhe janë votuar nga 

anëtaret e KGJK-së.  

 Gjykata Supreme e Kosovës, dy (2) pozita të lira dhe një (1) pozitë e lirë në Kolegjin e 

Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronave. Për këtë pozitë kanë aplikuar nëntë (9) 

kandidatë – gjyqtarë. Në takimin e mbajtur nga Paneli për Shqyrtimin e Aplikacioneve 
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dhe për Intervistim, rezulton se të gjithë kandidatët i plotësojnë kushtet preliminare të 

kërkuara me konkurs. Procesi ështe në vazhdim.   

 

  Gjykata e Apelit ( Ngritje ne Detyrë)  

 

 Në vazhdimësi të procesit të konkursit të Gjykatës së Apelit të datës, 04.07.2017, me 

datën  15.02.2018, Paneli për shqyrtimin e aplikacioneve ka rekomanduar për KGJK-në,  

pesë (5) kandidatë - gjyqtarë të cilët edhe janë votuar nga anëtaret e KGJK-së.  

 Gjykata e Apelit e Kosovës, konkursi i dates, 01.02.2018, dhjetë (10) pozita të lira. Për 

këto pozita kanë aplikuar pesëdhjetë (50) kandidatë – gjyqtarë, Paneli për shqyrtimin e 

aplikacioneve ka rekomanduar dhjetë (10) kandidatë - gjyqtarë dhe me datë 27.12.2018 

të njejtët u votuan nga anëtarët e KGJK-së.  

 

 

Konkursi për Kryetar të Gjykatës Themelore dhe Mbikëqyrës të degëve të Gjykatave 

Themelore: 

 

Zyra për Vlerësim dhe Verifikim Gjyqësor ka trajtuar kandidatët gjyqtarë të cilët kanë aplikuar 

për kryetar të gjykatave dhe degëve të gjykatave themelore GHTH Gjilan, Kamenicë, Novobërdë, 

Leposaviq, Zubin Potok.  

ZVVGJ, ka filluar këtë proces menjëherë për të kryer të gjitha procedurat e nevojshme dhe i ka 

raportuar Komisioneve të KGJK-së dhe anëtarëve të KGJK-së.  

 

 

Gjatë vitit 2018 ZVVGJ ka qenë e angazhuar dhe ka kryer edhe punë të tjera shtesë sipas 

vendimeve të KGJK-së.  

 

Sipas vendimit KGJK-së Nr: 01.18 të datës 19.01.2018 ZVVGJ ka kryer procesin e vleresimit 

dhe verifikimit të  dyzet e një (41) gjyqtarëve me mandat fillestar (tre vjeqar) me qellim të Ri-

emërimit me mandat të përhershëm. 
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Sipas vendimit të KGJK-së Nr: 01.18 të dates 19.01.2018 ZVVGJ ka kryer vlerësimin dhe 

verifikimin e gjashtdhjetë e tre (63) gjyqtarëve që i janë nënshtruar vlerësimit të Përformancës 

sipas komandës “RANDOM”. 

 

Në bazë të kërkesave së MFSK-së në datat ( 26.03.2018 dhe 13.06.2018) dhe bazuar në nenin 5 

të Rregullores së MFSK-së NR.03/2015, ZVVGJ  ka mbledhur informata për Punonjësit e 

MFSK-së nga Gjykatat e Kosovës. 

  

Në bazë të kërkesave të Doganës në datat  (29.06.2018 dhe 08.10.2018), ZVVGJ ka mbledhur 

informata për Punonjësit e Doganës nga Gjykatat e Kosovës. 
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PROCESI I INTEGRIMIT EVROPIAN 

 
ëshilli Gjyqësor i Kosovës është një nga kontribuuesit kryesor dhe fondamental në 

procesin e Integrimit Evropian, e në veçanti në sektorin e sundimit të ligjit.  

Viti 2018 ishte vit aktiv për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, në aspekt të procesit të 

integrimeve evropiane. Gjatë këtij viti, KGJK në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimeve 

Evropiane lidhur me Planin Kombëtar për implementimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit, 

ka paraparë disa aktivitete të KGJK-së, të cilësuara si kyçe në drejtim të ndërtimit të gjyqësorit 

më Funksional.  Është ofruar edhe mbështetje në raportimet e rregullta që janë kërkuar nga ana 

e Ministrisë së Integrimeve Evropiane sa i përket MSA-së, Agjendën e Reformës Evropiane 

(ERA), Rishikimit te Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA), raportim mbi 

zbatimin e  Programit për Reforma ne Ekonomi, Asistencës Zhvillimore etj,  konkretisht 

raportime të rregullta mbi zhvillimet në sistemin e drejtësisë si dhe propozime të masave afat 

shkurtra dhe atyre afat-mesme për tre (3) vitet e ardhshme.  

Po ashtu, KGJK ka luajtur rol të rëndësishëm në implementimin e aktiviteteve të parapara me 

Strategjinë për Zhvillim, aktivitete këto që janë to fokusuara në: reduktimin e lëndëve të vjetra 

në divizionin fiskal, funksionimin e SMIL-it dhe reduktimin e lëndëve të vjetra në përgjithësi. E 

njëjta aplikohet edhe në lidhje me Agjendën Evropiane për Reforma, brenda së cilës KGJK ne 

bashkëpunim me USAID ka kryer analizën e nevojave buxhetore si dhe të atyre të burimeve 

njerëzore në lidhje me reduktimin e lëndëve të vjetra brenda Divizionit Fiskal të Gjykatës 

Themelore të Prishtinës duke përmbushur kështu edhe njërin nga prioritetet ne ERA.  

Në pajtim me procesin e liberalizimit të vizave, KGJK ka plotësuar të gjitha obligimet e parapara 

për gjyqësorin e Kosovës. Po ashtu, ka plotësuar në mënyrë aktive data bazën e krijuar nga Zyra 

e Prokurorisë Speciale, në lidhje me rastet e profilit të lartë. 

 

 

STUDIMI I FIZIBILITETIT, DIALOGU I STABILIZIM ASOCIIMIT DHE ÇËSHTJE 

TJERA  

 

Gjatë vitit 2018, KGJK ka qenë pjesë e Bordit Bashkërendues për Sundimin e Ligjit. Ky Bord ka 

për qëllim të mbledh rreth tavolinës së rrumbullakët Kryesuesin e KGJK-së, Ambasadorin e 

K 
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EULEX-it, Përfaqësuesin Special të BE-së në Kosovë, Ministrin e Drejtësisë dhe Kryesuesin e 

KPK-së në mënyrë që të gjithë këta akterë të diskutojnë çështjet me rëndësi për sundimin e ligjit 

në Kosovë dhe të nxjerrin konkluzione të përbashkëta mbi mënyrën se si të veprohet në mënyrë 

që të adresohen çështjet potenciale që rrezikojnë sundimin e ligjit në vend. Kur jemi tek statusi i 

Udhërrëfyesve tema te cilat janë trajtuar ne takimet e Bordit mund te themi se Këshilli Gjyqësor 

i Kosovës ka ndërmarrë veprimet adekuate për të adresuar kërkesat që dalin nga këta 

udhërrëfyes.   

 

BASHKËPUNIMI ME ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE DHE MBËSHTETJA E 

DONATORËVE 

 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në drejtim të ngritjes së efikasitetit të sistemit gjyqësor, mbështetet 

edhe në ndihmën dhe përkrahjen e partnerëve ndërkombëtarë. Asistenca në drejtim të sigurimit 

të një gjyqësori të pavarur dhe transparent ofrohet në vazhdimësi nga: Ambasada e Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Misioni i EULEX-it për 

Sundimin e Ligjit, programet e USAID-it, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara 

(UNDP), Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë Norvegjeze, Misioni për Siguri dhe 

Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Këshilli i Evropës.  

Gjatë vitit 2018, është hartuar edhe dokumenti për veprimin e IPA 2019-2020 në fushën e 

gjyqësorit, ku bashkërisht me institucionet e tjera është hartuar drafti i parë i këtij dokumenti dhe 

është dërguar ne Ministrin e Integrimeve Evropiane. Gjithashtu KGJK ka qenë pjesëmarrëse në 

takimet konsultative ku është punuar në mënyrë aktive ne finalizimin e dokumentit programues 

të zbatimit te Strategjisë se Evropës Juglindore 2018-2020.  

 

 

MISIONI VLERËSUES I SISTEMIT TË DREJTËSISË  

 

 

Gjithashtu, gjatë vitit 2018 janë organizuar dhe mbështetur  disa Misione Vlerësuese në 

bashkëpunim me Ministrin e Integrimit Evropian. Në kudër të Misioneve  Vlerësuese të TAIEX 
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për Rishikim Kolegjial në gjashtë (6) shtetet e Ballkanit Perëndimor mbi aftësinë e tyre për të 

trajtuar me sukses korrupsionin e nivelit të lartë, krimin e organizuar dhe pastrimin e parave që 

mbulon tërë procedurën penale nga hetimi deri në vendimet përfundimtare, është realizuar 

Misioni Vlerësues i Sistemit të Drejtësisë. Po ashtu, gjatë vitit 2018 janë realizuar edhe tre (3) 

Misione tjera vlerësuese, Misioni Vlerësues për zbatimin e vendimeve gjyqësore civile përfshirë 

këtu edhe vendimet komerciale, Misioni Vlerësues kundërt  terrorizmit dhe ekstremizmit të 

dhunshëm si dhe Misioni Vlerësues për rishikimin e lirisë së shprehjes, aktualisht janë pranuar 

raportet e ekspertëve lidhur me të gjeturat e Misioneve Vlerësuese të cilat janë duke u analizuar 

dhe komentuar nga ana e gjyqësorit.    
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BUXHETI I SISTEMIT GJYQËSOR  
 
 

Buxheti, shpenzimet  dhe të hyrat gjyqësore  

 

uxheti fillestar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës si organizatë buxhetore dhe 

dymbëdhjetë (12) programet e tij: Sekretariati i KGjK, Zyra e Prokurorit Disiplinor, 

Njësia për Shqyrtimin e Performancës Gjyqësore, Gjykata Supreme dhe Dhoma e 

Posaçme, Gjykata e Apelit, Gjykata Themelore Prishtinë, Gjykata Themelore Prizren, Gjykata 

Themelore Gjilan, Gjykata Themelore Ferizaj, Gjykata Themelore Pejë, Gjykata Themelore 

Gjakovë, Gjykata Themelore Mitrovicë për vitin 2018 sipas Ligjit të buxhetit Nr.06/L-020, ka 

qenë 23,495,024.00€ për gjithsej: 2,271 pozita, prej tyre 452 gjyqtar dhe 1,819 pozita 

administrative. 

 

Ndryshimet buxhetore janar - dhjetor 2018 

Në vitin 2018 nuk ka pasur rishikimi të buxhetit mirëpo kanë ndodhur ndryshime të buxhetit 

gjatë vitit si rezultat i zbatimit të vendimeve të qeverisë, përkatësisht vendimit nr.04/20 për 

ndryshimin e pagave për Qeverinë në bazë të të cilit janë ngritur edhe pagat e gjyqtarëve dhe 

sipas vendimit nr.18/60 të datës 07.08.2018 janë ndarë shtesat prej 50 € në muaj për stafin 

administrativ të gjykatave dhe prokurorive si dhe me rastin e kursimeve dhe shkurtimeve sipas 

vendimeve të ndryshme të Qeverisë, buxheti përfundimtar (final) i KGjK-së, për vitin 2018 me 

të hyrat dhe donacione është 29,025,053.83 €. 

 

Buxheti dhe shpenzimet 2018 

Në tabelën nr.1 është paraqitur buxheti fillestar, buxheti final, buxheti i zotuar si dhe realizimi 

i buxhetit të Këshillit sipas kategorive ekonomike. 

 

 

 

B 
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Tabela nr.1 

 

BUXHETI DHE SHPENZIMET E KGJK-së 2018 

 

Kategoritë 

ekonomike 

 

Buxheti 

fillestar 2018 

 

Buxheti Final 

2018 

 

Buxheti  i 

zotuar 

 

Buxheti  

zotuar % 

 

Buxheti  i 

shpenzuar 

 

Buxheti i 

shpenzuar 

% 

 

Paga dhe 

mëditje 

 

17,731,599.00 

 

23,494,896.28 

 

22,476,228.67 

 

95.66 

 

22,476,228.67 

 

95.66 

 

Mallra dhe 

shërbime 

 

4,068,425.00 

 

4,076,425.00 

 

3,942,149.67 

 

96.71 

 

3,817,015.35 

 

93.64 

 

Shpenzime 

komunale 

 

450,000.00 

 

385,297.63 

 

360,996.62 

 

93.69 

 

358,587.71 

 

93.07 

 

Subvencione dhe 

transfere 

 

350,000.00 

 

464,453.00 

 

464,433.24 

 

100.00 

 

463,353.24 

 

99.76 

 

Shpenzime 

kapitale 

 

895,000.00 

 

510,000.00 

 

510,000.00 

 

100.00 

 

495,130.13 

 

97.08 

  

Donacione 

 
 

93,981.92 

 

83,276.19 

 

88.61 

 

83,276.19 

 

88.61 

 

Totali 

 

23,495,024.00 

 

29,025,053.83 

 

27,837,084.39 

 

  95.91 

 

27,693,591.29 

 

     95.41 
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Sipas grafi konit në vijim pasqyrohet realizimi i buxhetit të Këshillit në përqindje (%) për 

secilën kategori ekonomike

 

 

Siç shihet në tabelën nr.1 dhe në grafi konin e mësipërme buxheti i përgjithshëm i KGjK prej 

29,025,053.83 € në vitin 2018 është zotuar në shumën prej 27,837,048.39 €, shprehur në 

përqindje 95.91 % ndërsa është shpenzuar 27,693,591.29 €, shprehur në përqindje 95.41 %. 

 

Sipas kategorive ekonomike buxheti përgjithshëm i KGjK është zotuar dhe shpenzuar si 

në vijim: 

 Paga dhe Mëditje: Nga shuma vjetore e buxhetit  prej 23,494,896.28 € janë zotuar dhe 

shpenzuar 22,476,228.67 €, shprehur në përqindje 95.66 %; 

 Mallra dhe Shërbime: Nga shuma vjetore e buxhetit prej 4,076,425.00 €  janë zotuar 

3,942,149.67 € shprehur në përqindje 96.71 %, ndërsa janë shpenzuar 

3,817,015.35€,shprehur në përqindje 93.64 %; 

 Shpenzimet Komunale: Nga shuma vjetore e buxhetit prej 385,297.63 € janë zotuar 

360,996.62 € shprehur në përqindje 93.69 %,ndërsa janë shpenzuar 358,587.71 

€,shprehur në përqindje 93.07 %; 

95.66

93.64
93.07

99.76

97.08

88.61

95.41

Paga dhe

mëditje

Mallra dhe

shërbime

Shpenzime

komunale

Subvencione

dhe transfere

Shpenzime

kapitale

 Donacione Totali

Realizimi i buxhetit në %



 

36 Raporti Vjetor 2018 | Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

 

 Subvencione dhe transfere: Nga shuma vjetore e buxhetit nga kjo kategori për transfere 

prej 464,453.00€ janë zotuar dhe shpenzuar 464,433.24 € shprehur në përqindje 100 %, 

ndërsa janë shpenzuar 463,353.24€,shprehur në përqindje 99.76 %; 

 Shpenzimet Kapitale: Nga shuma vjetore e buxhetit 510,000.00 €  janë zotuar 510,000.00 

€ shprehur në përqindje 100 %, ndërsa janë shpenzuar 495,130.13 €, shprehur në 

përqindje 97.08 %. 

 

Sqarim: Në donacione shuma e përgjithshme prej 93,981.92 €  janë nga UNDP (50,237.60 €) dhe 

GIZ (43,215.00€) kryesisht për mbështetje te stafit administrativ në disa gjykata të Kosovës 

(Gjykata Supreme, Gjykata e Apelit, GjTh Prishtinë, GjTh Mitrovicë dhe SKGJK), ndërsa shuma 

529.32 € e cila figuron në SIMFK është e bartur nga vitet paraprake. 

 

Në tabelën nr.2 është paraqitur buxheti fillestar, buxheti final, buxheti i zotuar si dhe realizimi 

i buxhetit të Këshillit sipas programeve buxhetore. 

 

Tabela nr.2 

BUXHETI DHE SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE TË KGJK-së 2018 

 

Kategoritë ekonomike 

 

Buxheti fillestar 

2018 

 

Buxheti Final 

2018 

 

Buxheti  i zotuar 

 

Buxheti  

zotuar 

% 

 

Buxheti  i 

shpenzuar 

 

Buxheti i 

shpenzuar 

% 

 

Sekretariati i KGJK-së 

 

2,721,586.00 

 

2,553,308.16 

 

2,439,590.54 

 

95.55 

 

2,397,270.43 

 

93.89 

 

ZPD 

 

337,191.00 

 

286,837.53 

 

239,285.76 

 

83.42 

 

232,567.79 

 

81.08 

 

NjShPGj 

 

109,493.00 

 

123,347.06 

 

108,581.91 

 

88.03 

 

106,897.08 

 

86.66 

 

Gjykata Supreme dhe  

Dhoma e Posaçme 

 

1,164,543.00 

 

1,668,968.99 

 

1,603,538.43 

 

96.08 

 

1,595,783.02 

 

95.61 

 

Gjykata e Apelit 

 

1,438,246.00 

 

2,065,782.62 

 

2,001,771.57 

 

96.90 

 

1,992,079.67 

 

96.43 
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Gjykata Themelore 

Prishtinë 

 

4,633,592.00 

 

6,021,462.17 

 

5,931,591.30 

 

98.51 

 

5,913,266.52 

 

98.20 

 

Gjykata Themelore 

Prizren 

 

2,330,561.00 

 

2,853,297.88 

 

2,796,307.90 

 

98.00 

 

2,790,404.89 

 

97.80 

 

Gjykata Themelore 

Gjilan 

 

2,081,948.00 

 

2,611,656.60 

 

2,569,974.98 

 

98.40 

 

2,561,615.91 

 

98.08 

 

Gjykata Themelore 

Ferizaj 

 

1,679,921.00 

 

2,082,099.27 

 

2,047,607.14 

 

98.34 

 

2,047,414.14 

 

98.33 

 

Gjykata Themelore  

Pejë 

 

2,242,664.00 

 

2,689,536.95 

 

2,610,828.64 

 

97.07 

 

2,588,094.93 

 

96.23 

 

Gjykata Themelore 

Gjakovë 

 

1,609,917.00 

 

2,010,251.48 

 

1,822,635.77 

 

90.67 

 

1,805,343.19 

 

89.81 

 

Gjykata Themelore 

Mitrovicë 

 

3,145,362.00 

 

4,058,505.12 

 

3,665,370.45 

 

90.31 

 

3,662,853.72 

 

90.25 

 

Totali 

 

23,495,024.00 

 

29,025,053.83 

 

27,837,084.39 

 

95.91 

 

27,693,591.29 

 

95.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipas grafikonit në vijim pasqyrohet realizimi i buxhetit në përqindje (%) për secilin program 

buxhetor të Këshillit.  
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Siç shihet në tabelën nr.2 dhe garfikonin e mësipërm, sipas programeve buxheti i Këshillit është 

shpenzuar si në vijim: 

 

Buxheti për programin e Sekretariatit të KGjK: 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë program është zotuar 95.55 

%, ndërsa, është shpenzuar 93.89 %. 

Buxheti për programin e Zyrës së Prokurorit Disiplinor: 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 

83.42%, ndërsa, është shpenzuar 81.08 %. 

Buxheti për programin e Njësisë për Shqyrtimin e Performancës Gjyqësore: 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 

88.03%, ndërsa, është shpenzuar 86.66 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Supreme dhe Dhomës së Posaçme: 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 96.08 

% ndërsa, është shpenzuar 95.61%. 

Buxheti për programin e Gjykatës së Apelit  Prishtinë: 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 96.90 

%, ndërsa, është shpenzuar 96.43%. 

Buxheti për programin e Gj.Th Prishtinë: 

93.89
81.08 86.66

95.61 96.43 98.20 97.80 98.08 98.33 96.23
89.81 90.25

Realizmi i Buxhetit sipas Programeve Buxhetore në %
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 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 

98.51%, ndërsa, është shpenzuar 98.20 %. 

Buxheti për programin e Gj.Th Prizren: 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 98.00 

, ndërsa, është shpenzuar 97.80 %. 

Buxheti për programin e Gj.Th Gjilan: 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 98.40 

% ndërsa është shpenzuar 98.08% . 

Buxheti për programin e Gj.Th Ferizaj: 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë program është zotuar 

98.34%, ndërsa, është shpenzuar 98.33 %. 

Buxheti për programin e Gj.Th Pejë: 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë program është zotuar 

97.07%, ndërsa, është shpenzuar 96.23%. 

Buxheti për programin e Gj.Th Gjakovë: 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë program është zotuar 

90.67%, ndërsa, është shpenzuar 89.81 %. 

Buxheti për programin e Gj.Th Mitrovicë: 

Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë program është zotuar 90.31%, ndërsa, 

është shpenzuar 90.25%. 

 

Të hyrat gjyqësore 

Të hyrat gjyqësore të gjeneruara nga Këshilli, përkatësisht nga Gjykatat, Sekretariati i KGjK-së 

dhe Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme në vitin 2018 janë gjithsej:  7,933,154.59  €.  

Realizimit i të hyrave gjyqësore është 100.41 % në krahasim me planifikimin për vitin 2018 

(7,900.000.00 €).  
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Në tabelën nr.3 janë paraqitur të hyrat gjyqësore sipas llojit, shumës dhe pjesëmarrjes në 

përqindje. 

 

Tabela nr.3 

 

REALIZIMI I TË HYRAVE GJYQËSORE JANAR-DHJETOR 2018  

 

Lloji i të hyrave 
 

Shuma sipas llojit 
 

Pjesëmarrja në  % 

 

Taksat e Gjykatës  -50021 
 

2,742,703.31 
 

34.57 

 

Gjobat e Trafikut-50101 
 

1,440,575.36 
 

18.16 

 

Gjobat  e Gjykatës -50102 
 

3,662,985.76 
 

46.17 

 

Taksë për Kompensimin e Viktimave 

të Krimit- 50019 

 

81,851.76 
 

1.03 

 

Të hyrat nga viti i kaluar-61000 
 

5,038.40 
 

0.06 

 

TOTALI 
 

7,933,154.59 
 

100% 

 

Sipas grafikonit në vijim pasqyrohet pjesëmarrja e të hyrave gjyqësore në përqindje (%).

 

34.57

18.16

46.17

1.03 0.06

Taksat e Gjykates Gjobat e Trafikut Gjobat  e Gjykates Takse per kompenz.e

Viktimave të krimit

Te hyrat nga viti i

kaluar

Pjesëmarrja në %
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BASHKËPUNIMI INSTITUCIONAL I KËSHILLIT GJYQËSOR TË 

KOSOVËS 

 

ëshilli Gjyqësor i Kosovës edhe këtë vit ka vazhduar politikën e bashkëpunimit të 

hapur dhe profesional me të gjitha institucionet vendore dhe ndërkombëtare. 

Bashkëpunimi ndër-institucional me institucionet vendore në veçanti ishte me: 

Këshillin Prokurorial të Kosovës, Akademinë e Drejtësisë, Ministrinë e Drejtësisë, Odën e 

Avokatëve të Kosovës, Policin e Kosovës, Universitetet e ndryshme, Organizatat Jo Qeveritare 

etj.  

Gjithashtu, me institucionet, donatorët dhe partnerët ndërkombëtar bashkëpunimet më të 

rëndësishme ishin me Ambasadën Amerikane, Zyrën e BE-së në Prishtinë, UNDP – në, Qeverinë 

e Norvegjisë, EULEX-in, Këshillin e Evropës, IRZ-në, GIZ-in gjerman, etj. 

Kryesuesi i KGjK-së,  gjatë vitit 2018 në emër të Këshillit ka nënshkruar këto marrëveshje 

bashkëpunimi me institucionet si në vijim:  

 

 Me Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe  Ministrinë e Drejtësisë për përcaktimin e 

parimeve bazë për bashkëpunimin ndërinstitucional në lidhje me koordinimin  dhe 

angazhimin  e përbashkët në procesin e rishikimit funksional të sektorit të sundimit të 

ligjit; 

 Me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Komuna e Pejës dhe Ministria e 

Administratës Publike për ndërtimin e ndërtesës së Gjykatës Themelore në Pejë; 

 Me Businessand Strategies in Europe B&S, Bruksel, Belgjikë, partneri kryesor i  

konsorciumit në projektin e financuar nga BE-ja, Mbështetje e Profesioneve të Lira 

Ligjore dhe Odës së Avokatëve; 

 Me Qendrën për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike për përmirësimin e bashkëpunimit 

të institucioneve gjyqësore me organizatat e shoqërisë civile në veri të vendit; 

 Me Këshillin Prokurorial të Kosovës, Ministrinë e Drejtësisë dhe Ndërmarrjen Publike 

Komunale ‘Trafiku Urban’ në Prishtinë, për sigurimin e shërbimit të  transportit me 

autobus për të punësuarit në gjykata dhe prokurori në Pallatin e Drejtësisë në Hajvali; 

 Me Rrjetin e Grave të Kosovës për monitorimin e procedurave gjyqësore me qëllim të 

kontributit të përbashkët për interesin më të mirë për publikun dhe gjyqësorin; 

K 
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 Me Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme për trajtimin 

e krimeve të urrejtjes në Kosovë; 

 Me Këshillin Prokurorial të Kosovës, Ministrinë e Drejtësisë dhe në me mbështetjen e 

plotë të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ambasadës së Shteteve të Bashkuara 

të Amerikës, janë përcaktuar për një agjendë të përbashkët të quajtur ‘Drejtësia 2020’ për 

të orientuar në arritjen e objektivave afatshkurta dhe afatmesme, që synojnë t'i japin fund 

tranzicionit dhe të nxisin progresin e qëndrueshëm të sistemit të drejtësisë në Republikën 

e Kosovës; 

 Me Shoqatën e gruas OJQ ‘Jeta’ për monitorimin e seancave gjyqësore me qëllim të 

kontributit të përbashkët për interesin më të mirë për publikun dhe sistemin gjyqësor; 

 Me Kosovo American Consulting Company për studimin e veprave penale nga Kapitulli 

VII të Kodit Penal të R.K, për periudhën 2010 – 2012 të kryera në Republikën e Kosovës; 

 Me Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut e 

përfaqësuar nga Zyra e Jashtme dhe Komonuelthit, për mbështetje  KGjK me qëllim që 

të mundësojë të përfitoi nga Projekti me titull ‘Forcimi i sistemit gjyqësor në Kosovë’. 
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SFIDAT 

 
ga prezantimi i punëve të realizuara gjatë kësaj periudhe raportuese mund të vërehet 

intensiteti i përmbushjes së mandatit ligjor nga Këshilli. Megjithatë, në punën e tij 

Këshilli dhe strukturat e tij janë ballafaquar edhe me sfida të shumta ku ndër kryesoret 

ishin:  

 

 Buxheti i pamjaftueshëm për të mbuluar një numër të obligimeve sidomos ato për 

ekspertë dhe avokatë të angazhuar sipas detyrës zyrtare;  

 Mungesa e buxhetit për rekrutim të bashkëpunëtorëve profesional dhe zyrtarëve të 

nevojshëm për punë me gjyqtar; 

 Ngritja e kapaciteteve të stafit për mbështetjen e komisioneve të Këshillit; 

 Riorganizimi i Sekretariatit të Këshillit dhe ngritja e kapaciteteve të tij;  

 Integrimi i gjyqtarëve dhe personelit administrativ nga komuniteti jo shumicë;  

 Avancimi i komunikimit me publikun dhe media si rezultat i mungesës së resurseve;  

 Krijimi i kushteve te punës për gjyqtarë në Gjykatën e Mitrovicës së Jugut; 

 Ndërtimi i sistemit të menaxhimit elektronik të lëndëve (projekti TIK/SMIL); 

 Mbikëqyrje e realizimit të politikave dhe vendimeve të Këshillit; 

 Koordinimi i donatorëve. 

 

 

N 


