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AKRONIMET 
 

  

KGJK                  Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

SKGJK                Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës  

K D     Komisioni Disiplinor 

ZPD     Zyra e Prokurorit Disiplinor 
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GJTH                    Gjykata Themelore 

DAP    Departamenti i Administratës Përgjithshme 

TIK    Teknologji Informative dhe Komunikim  

KE    Komisioni Evropian 

MD    Ministria e Drejtësisë 

PFSD                  Programi i Fuqizimit të sistemit të drejtësisë 

MEF    Ministria e Ekonomisë dhe Financave 
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PARATHËNIE  

 

Kam kënaqësinë e veçantë t’ju prezantoj Raportin e Punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

për vitin 2017.  

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

kaluar sistemi gjyqësor gjatë vitit 2017, Raporti mbulon punën një vjeçare të aktiviteteve të 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Departamenteve dhe Zyrave të Sekretariatit të KGJK-së, 

Komisioneve, Statistikave, Njësisë së Auditimit Gjyqësor, Zyrës për Vlerësim dhe Verifikim të 

Gjyqtarëve etj. 

Padyshim se gjatë vitit 2017 një kujdes i veçantë i është kushtuar përmbushjes së obligimeve të 

dala nga raportet vlerësuese të vendit dhe atyre ndërkombëtare, me qëllim që performanca 

dhe transparenca e gjyqësorit të shndërrohet në qelës të sukseseve të mëtejme, për një 

gjyqësor të paanshëm dhe të pavarur, ashtu siç përcaktohet me Kushtetutë dhe ligjet e 

Republikës së Kosovës. 

 Si kryesues i KGJK-së, vlerësoj lartë pavarësinë e sistemit gjyqësor si garantues për zbatimin 

korrekt e të drejtë të ligjeve në fuqi, vlerësoj bashkëpunimin në mes të institucioneve vendore 

dhe ndërkombëtar me qëllim të marrjes së përvojave të vyera dhe rritjes së efektshmerisë, 

cilësisë dhe profesionalizmit të gjyqtarëve. 

 Sistemi gjyqësor luan një rol të rëndësishëm në përmbushjen e aspiratave integruese të vendit 

tonë, dhe përsosja e vazhdueshme e tij do të rriste edhe prestigjin e Kosovës në arenën 

ndërkombëtare. Me qëllim të ngritjes së efikasitetit dhe transparencës KGJK-së, janë 

nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me institucione dhe organizata joqeveritare të cilat i kemi 

bërë publike. Kemi organizuar aktivitete me qytetarë dhe organizata të shoqërisë civile të 

mbështetura nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare. 

Megjithatë, përveç sukseseve, viti 2017 ka qenë edhe vit i shumë sfidave në raport me 

integrimin e sistemit gjyqësor në veri të vendit, por i kemi tejkaluar këto sfida në mbështetje 

politike dhe financiare.  
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Duke pasur parasysh konfuzionin nga radhët e qytetarëve në raport me gjyqësorin, jam 

besimplotë se gjyqësori në Republikën e Kosovës, do të kapërcej çdo sfidë, ashtu siç ka bërë 

ndër vite që nga paslufta. Andaj, suksesi që synojë të arrijmë me punën tonë do të rimëkëmbë 

besimin e humbur, do të rikthen shpresën se Kosova ka një të ardhme të sigurt, demokratike 

dhe një gjyqësor të pavarur e të paanshëm. 

  

Ju faleminderit 

  

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës                                                                   

Nehat Idrizi 
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INFORMATA TË PËRGJITHSHME PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË KOSOVËS  

 

Me 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. 
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KAPITULLI i I 

 

ORGANIZIMI DHE VEPRIMTARIA E KGjK-së 

 

ROLI DHE KOMPETENCAT E KGjK-së 

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. 

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.  

Anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës në vitin 2017 janë: 

  

          Nehat Idrizi                       –      Kryesues i Këshillit, gjyqtar, Gjykata 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 Apelit Prishtinë 

          Makifete Saliuka                –     Gjyqtare, Gjykata Apelit Prishtinë 

          Manushe Karaqi                 –     Gjyqtare, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme   

          Muhamet Rexha                 –     Gjyqtar, Gjykata Supreme e Kosovës 
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          Skender Çoçaj                    –     Gjyqtar, Gjykata Themelore Prizren  

          Ćerim Fazliji                       –     Gjyqtar, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme 

          Radojka Trifunovic              –         
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AKTIVITETET E KGJK-së 

 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit 2017 ka mbajtur 26 mbledhje, në të cilat janë nxjerr 

treqind e shtatëdhjetë e nëntë (379) vendime, janë miratuar dhjetë (10) rregullore, tre (3) 

udhëzime administrative, një (1) Matricë  lidhur me rishikimin e Strategjisë kundër korrupsionit 

2013-2017 dhe një (1) Udhëzuesit 01/2017 për zbatimin e nenit 12, 13 dhe 19 te Ligjit 

nr.05/L-129 për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit Nr.04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve 

penale. 

 

KOMISIONET E KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS 

 

Duke u bazuar në nenin 9 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës ka themeluar këto 

komisione të përhershme: 

 Komisionin për Çështje Normative; 

 Komisionin për Buxhet, Financa dhe Personel; 

 Komisionin për Administrimin e Gjykatave; 

 Komisionin Disiplinor dhe 

 Komisionin për Vlerësimin e Performancës së gjyqtarëve. 

Me 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. 

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

Secili Komision ka së paku tre (3) anëtarë, të cilët KGJK i zgjedh me mandat prej dy (2) 

vitesh. 
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KOMISIONI PËR ÇËSHTJE NORMATIVE 

 

Anëtarët: 

Armend Berisha - gjyqtar, Gjykata Themelore në Pejë; 

Muhamet Rexha - gjyqtar, Gjykata Supreme e Kosovës; 

Xhimshit Galushi - gjyqtar, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni për Kundërvajtje, Gjykata 

Themelore, Prizren. 

Komisioni gjatë kësaj periudhe ka organizuar dhe mbajtur dhjetë (10) takime në të cilat i ka 

shqyrtuar të gjitha rregulloret dhe udhëzimet administrative të miratuara në mbledhje të 

KGJK-së. Gjatë këtij viti ky komision ka shqyrtuar dhe rekomanduar në KGJK  dhjetë (10) 

rregullore dhe tre (3) udhëzime administrative. 

KOMISIONI PËR BUXHET FINANCA DHE PERSONEL 

 

Anëtarët: 

Nehat Idrizi, gjyqtar - Kryesues i KGJK-së; 

Gjimshit Galushi - gjyqtar, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni për Kundërvajtje, Gjykata 

Themelore, Prizren. 

 

Komisioni gjatë vitit 2017 ka shqyrtuar dhe rekomanduar për aprovim në Këshillin Gjyqësor 

të Kosovës buxhetin e gjyqësorit për vitin 2018. 

KOMISIONI PËR ADMINISTRIMIN E GJYKATAVE 

 

Anëtarët: 

Makifete Saliuka -  gjyqtare, Gjykata e Apelit-kryetare; 

Muhamet Rexha - gjyqtar, Gjykata Supreme e Kosovës; 
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Gjimshit Galushi - gjyqtar, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni për Kundërvajtje, Gjykata 

Themelore, Prizren-anëtar. 

Gjatë periudhës raportuese, KAGJ ka mbajtur dymbëdhjetë (12) takime punë dhe ka trajtuar 

me profesionalizëm, dhe kujdes të veçantë nevojën e unifikimit të praktikës së administratës 

në të gjitha gjykatat e Kosovës. 

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 lidhur me nenin  12.14 dhe 12.15 të  Udhëzimit  

Administrativ nr.01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore; 

 Draft-Certifikatë e  Departamentit për Çështje Ekonomike  e cila lëshohet në bazë 

të kërkesës së palës, në kuptim të nenit 65 paragrafi 4 nën paragrafi 4.1 dhe 4.2 i 

Ligjit  Nr.04/L-042  për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës; 

 Draft-Certifikatë nga evidenca e personave  kundër të cilëve është duke u zhvilluar 

procedura penale dhe personave të dënuar nga kjo gjykatë;   

 Memorandum shpjegues për tërheqjen e propozimeve për përmbarim ku kreditore 

janë gjykatat, në lëndët e të gjitha procedurave  në të cilat kërkesë për përmbarim 

janë taksat gjyqësore dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor në vlerë prej 50 €, ose 

më pak, të parashtruara nga ato (gjykatat), para dhe deri më 31 Dhjetor 2016; 

 Memorandum shpjegues për  formimin e grupit punues për hartimin e draft-

Rregullores për Arkivimin dhe lejimin e asgjësimit të regjistrave/lëndëve, si dhe 

krijimit të hapësirave në gjykata; 

 Memorandum Shpjegues për mbylljen e lëndëve kundërvajtës të cilat kanë arritur 

afatin e parashkrimit, por janë pjesë në inventarin e lëndëve në pritje ( lëndë të 

hapura); 

 Memorandum shpjegues të programit për Përmbarim dhe Legjislacion (CLE) i USAID-

it, lidhur me Pranimin dhe Instalimin e Bazës së të Dhënave për lëndët civile 

përmbarimore të krijuar nga USAID-CLE Program; 
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 Ofrimi i  komenteve lidhur me dokumentin e parë planifikues “Drejtësia” si dhe ofrimi 

i ndonjë projekti eventual i cili do mund të mbështetet nga ana e donatorëve; 

 Nxjerrjen e nëntë (9) kërkesa për vërejte dhe sugjerime drejtuar Kryetarëve të 

Gjykatave dhe Gjyqtarëve Mbikëqyrës, lidhur me Rekomandimet që janë përgatitur 

për KGJK-në; 

 Dhënia e pesë (5) përgjigjeve në pyetjet e institucioneve dhe Gjykatave  lidhur me 

Vendimet mbi miratimin e Rekomandimeve nga KAGJ.    
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KOMISIONI DISIPLINOR 

 

Anëtarët: 

Nenad Lazic - gjyqtar, Gjykata e Apelit- kryetar; 

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

Skender Çoçaj - gjyqtar, Gjykata Themelore në Prizren-anëtar. 

 

Komisioni Disiplinor i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në vitin 2017, ka pranuar nga Zyra e 

Prokurorit Disiplinor gjithsej njëmbëdhjetë (11) raporte përfundimtare, dhe një (1) 

rekomandim për suspendim. Pesë (5) raporte janë bartur nga viti 2016. Ka mbajtur 

njëmbëdhjetë (11) seanca dëgjimore të rregullta dhe një (1) të jashtëzakonshme, në të cilën 

ka shqyrtuar gjithsej gjashtëmbëdhjetë (16) raporte përfundimtare, dhe një (1) rekomandim 

për suspendim.  

Me rastin e shqyrtimit të këtyre raporteve, në seancat e caktuara me lart janë marrë dhe 

hartuar gjithsej 17 vendime: 

 Qortim – dy (2) vendime; 

 Lirim nga Përgjegjësia, tetë (8) vendime; 

 Qortim me Udhëzim për ndërmarrjen e Veprimeve Korrigjuese, një (1) vendim; 

 Ulje e pagës për tre (3) muaj 30% nga paga mujore, një (1) vendim; 

  Ulje e pagës për gjashtë (6) muaj 30% nga paga mujore një, (1) vendim; 

  Ulje e pagës për 25 % nga paga mujore për katër (4) muaj, një (1) vendim; 

 Suspendim deri në marrjen e një vendimi tjetër, një (1) vendim; 

 Pushohet Procedura disiplinore për pretendim për Sjellje të Pahijshme, për shkak të 

Parashkrimit, një (1) vendim; 

 Hidhet poshtë si i pa lejuar raporti i Zyrës se Prokurorit Disiplinor një (1) vendim; 
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Kundër këtyre vendimeve palët kanë ushtruar ankesa. KGJK pasi i ka shqyrtuar të gjitha 

ankesat i ka refuzuar, përveç një ankese, të cilën KGJK  pasi qe ka shqyrtuar ankesën dhe 

vendimin e atakuar, e ka ndryshuar vendimin e komisionit. 

 

KOMISIONI PËR VLERËSIMIN E PËRFORMANCËS SË GJYQTARËVE 

 

Anëtarët: 

Muhamet Rexha, gjyqtar  në Gjykatën Supreme-Kryetar, 

Gyltene Sylejmani, gjyqtare në Gjykatën Supreme te Kosovës-anëtare, 

Nesrim Lushta, gjyqtare në Gjykatën Supreme te Kosovës-anëtare, 

Erdogan Haxhibeqiri, gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës-anëtare, 

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

Sabri Halili, gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës-anëtare, 

Mejreme Memaj, gjyqtare në Gjykatën e Apelit – anëtare, 

Hava Haliti, gjyqtare në Gjykatën e Apelit – anëtare, 

Gëzim Llulluni, gjyqtar në Gjykatën e Apelit-anëtar, 

Rasim Rasimi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit-anëtar, 

Afrim Shala, gjyqtar, Gjykata Themelore në Gjilan-anëtar, 

Delushe Halimi, gjyqtare, gjykata Themelore në Prishtinë-anëtare dhe 

 Aferdita Bytyqi, gjyqtare, Gjykata Themelore në Prishtinë- anëtare. 

 

Lidhur me vlerësimin e performancës së gjyqtarëve  për vitin 2017, janë monitoruar gjashtë 

dhjetë e  gjashtë (66)  gjyqtar, ku dy (2) gjyqtarë, kanë qenë me mandat fillestar, pesëdhjetë 

e katër (54)  me mandat të përhershëm, të përzgjedhur sipas metodës RANDOM, dhe dhjetë 

(10) gjyqtarë që kanë kandidatë për ngritje në detyrë. Komisioni për Vlerësimin e 
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Performancës së Gjyqtarëve,  ka mbajtur rreth tridhjetë (30) takime. Anëtarët raportues të 

Komisionit kanë monitoruar gjashtë dhjetë e gjashtë (66) gjyqtarët që kanë qenë pjesë e 

procesit të vlerësimit të performancës, po ashtu kanë realizuar intervista me gjyqtarët, subjekt 

të vlerësimit. 

 

KOMISIONI PËR KOMPENSIMIN E DËMIT PËR PERSONAT E DËNUAR, OSE ARRESTUAR PA 

ARSYEJE 

 

Anëtarët: 

Gyltene Sylejmani, gjyqtare, Gjykate Supreme e Kosovës-kryetare, 

Mejreme Memaj, gjyqtare, Gjykata e Apelit- anëtare dhe  

Faton Bajrami, gjyqtar, Gjykata Themelore Prishtinë-anëtar. 

Ka organizuar dhe koordinuar njëzet e shtatë (27) takime të Komisionit për Kompensimin e 

dëmit për personat e dënuar ose arrestuar pa arsye me të cilën janë shqyrtuar 153 raste dhe 

janë paguar shuma e tërësishme prej 385,470.30 €. 
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KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS GJATË KËTIJ VITI KA MIRATUAR KËTO AKTE NËNLIGJORE  

 

 Rregulloren (Nr. 01/2017) për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr. 03/2016  

mbi Rolin dhe Veprimtarinë e Bordit Drejtues të Projektit (TIK/SMIL),  

 Rregulloren Nr.02/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr.11//2016  

për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve, 

 Rregulloren e Nr. 03 / 2017për Procedurën e Përzgjedhjes dhe Emërimit të Drejtorit 

të Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

 Rregulloren Nr. 04/2017 për  Protokollimin e Dokumenteve,  Mënyrën e Ruajtjes  dhe 

të Shfrytëzimit  të  Materialit  Arkivor  të  Këshillit  Gjyqësor të Kosovës, 

 Rregulloren Nr. 05/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (14/2016) për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (09/2017) për Procedurat e Zgjedhjes, 

Emërimit, Vlerësimit, Pezullimit dhe Shkarkimit e Kryetarëve të Gjykatave dhe 

Gjyqtarëve Mbikëqyrës, 

 Rregulloren Nr. 06/2017 për Trajnimin e Gjyqtarëve Miratuar, 

 Rregulloren  Nr.07/2017 për Organizimin dhe Funksionimin e Asamblesë së 

Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve  Mbikëqyrës, 

 Rregulloren Nr.08/2017 për Praktikantë në Gjykata dhe Sekretariatin E KGJK-së, 

 Rregulloren  Nr.09/2017 për Realizmin e Mandatit të  Komisionerit për Mbikëqyrjen 

e Procesit të Përgjimit të Komunikimeve Elektronike, 

 Rregulloren Nr. 10/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (Nr.11/2016) 

për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve, 

 Udhëzimi administrativ  nr. 01/2017  për unifikimin e taksave gjyqësore, 

 Udhëzimi Administrativ Nr.02/2017 për Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ 

01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore, 

 Udhëzimi Administrativ Nr. 03/2017 për Caktimin e Lartësisë së Shpenzimeve dhe 

Mënyrës së Pagesës së Dëshmitarëve në Procedurën Penale Miratuar, 

 Miratimi i Matricës  lidhur me rishikimin e Strategjisë kundër korrupsionit 2013-2017, 
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 Miratimi i Udhëzuesit 01/2017 për zbatimin e nenit 12, 13 dhe 19 te Ligjit nr.05/L-

129 për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit Nr.04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve 

penale. 

 Hartimi i Rregullores (Nr. 01/2017) për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr. 

03/2016  mbi Rolin dhe Veprimtarinë e Bordit Drejtues të Projektit (TIK/SMIL),  

 Hartimi i Rregullores Nr.02/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores 

Nr.11//2016  për Vlerësimin e Përformancës së Gjyqtarëve, 

 Hartimi i Rregullores e Nr. 03 / 2017për Procedurën e Përzgjedhjes dhe Emërimit të 

Drejtorit të Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

 Hartimi i Rregullores Nr. 04/2017 për  Protokollimin e Dokumenteve,  Mënyrën e 

Ruajtjes  dhe të Shfrytëzimit  të  Materialit  Arkivor  të  Këshillit  Gjyqësor të Kosovës, 

 Hartimi e Rregullores Nr. 05/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores 

(14/2016) për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (09/2017) për Procedurat e 

Zgjedhjes, Emërimit, Vlerësimit, Pezullimit dhe Shkarkimit e Kryetarëve të Gjykatave 

dhe Gjyqtarëve Mbikëqyrës, 

 Hartimi i Rregullores Nr. 06/2017 për Trajnimin e Gjyqtarëve Miratuar, 

 Hartimi i Rregullores  Nr.07/2017 për Organizimin dhe Funksionimin e Asamblesë së 

Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve  Mbikëqyrës, 

 Hartimi i Rregullores Nr.08/2017 për Praktikantë në Gjykata dhe Sekretariatin E 

KGJK-së, 

 Hartimi i Rregullores  Nr.09/2017 për Realizmin e Mandatit të  Komisionerit për 

Mbikëqyrjen e Procesit të Përgjimit të Komunikimeve Elektronike, 

 Hartimi i Rregullores  Nr. 10/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores 

(Nr.11/2016) për Vlerësimin e Përformancës së Gjyqtarëve, 

 Hartimi  i Udhëzimit i administrativ  nr. 01/2017  për unifikimin e taksave gjyqësore, 

 Hartimi  i Udhëzimit Administrativ Nr.02/2017 për Ndryshimin e Udhëzimit 

Administrativ 01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore, 

 Hartimi  i Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2017 për Caktimin e Lartësisë së 

Shpenzimeve dhe Mënyrës së Pagesës së Dëshmitarëve në Procedurën Penale 

Miratuar, 

 Hartimi i matricës  lidhur me rishikimin e Strategjisë kundër korrupsionit 2013-2017, 
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 Hartimi i udhëzuesit 01/2017 për zbatimin e nenit 12, 13 dhe 19 te Ligjit nr.05/L-

129 për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit Nr.04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve 

penale. 

 

Po ashtu, gjatë këtij viti ka dhënë komente dhe mendime të ndryshëm të cilat janë si vijim: 

 Përgjigje në tre (3) komenteve lidhur me rastin, KI 34/17 për Gjykatën Kushtetuese, 

 Përgjigje në komentet lidhur me rastin KI 5/17 për Gjykatën Kushtetuese, 

 Përgjigje në komentet lidhur me rastin KI 107/17 për Gjykatën Kushtetuese, 

 Komentet juridike lidhur me draft ligjin për përgjegjësin disiplinorë për gjyqtar dhe 

prokuror, 

 Përgatitja  në emër të Komisionit për Çështje Normative e Opinion ligjor në lidhje 

me propozimin e Komisionit për Vlerësimin e Përformancës së Gjyqtareve për 

ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr.11/2016,  

 Përgatitja për KGJK  e komenteve dhe sugjerimeve të dhëna nga gjykatat dhe 

komenteve të dhëna në emër të departamenti Ligjor  në tre (3) projektligjet e pakos 

së gjyqësorit, si dhe përgatitja në forme përfundimtare e këtyre komenteve për 

Ministrinë e Drejtësisë, 

 Dhënia  e komenteve lidhur më draft-Memorandumit ndërmjet  KGJK dhe KPK  për 

aplikimin nga ana e Prokurorëve dhe Vendosja nga ana e Gjykatave për shitjen e 

aseteve, dhënies në Shfrytëzim, apo Shkatërrimit, 

 Dhënia e komenteve rreth  draft-Memorandumit ndërmjet KGJK  ADRC-së dhe 

CSSP-së dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

 Hartimi i tre (3) raporteve lidhur më Direktivat e Shërbimeve, të drejtat pronësore 

për personat e zhvendosur, takimet e organizuara nga Ministria e Drejtësisë etj. 
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AKTIVITETET E KRYESUESIT TË KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS 

Kryesuesi i Këshillit gjatë vitit 2017 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 

Në suaza të kompetencave ligjore Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës ka mbajtur takime 

të rregullta me EULEX-in, në kuadër te bashkëpunimit dhe koordinimit te punëve në mes të 

sistemit gjyqësor të Kosovës dhe EULEX-it. 

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

Britanisë së Madhe në Kosovë të cila janë zhvilluar në suaza te bashkëpunimit dhe mbështetjes 

që këto shtete japin për sistemin gjyqësor në Kosovë. 

Po ashtu, Kryesuesi ka zhvilluar takime edhe me Zyrën e BE-se në Prishtinë, Këshillin e Evropës, 

Qeverinë Norvegjeze, USAID, UNDP, GIZ-in  gjerman, etj. 

Vizitat e punës në Gjykata 

Gjatë vitit 2017,  Kryesuesi ka vizituar  të gjitha Gjykatat e Republikës se Kosovës. Qëllimi i 

këtyre vizitave ishte identifikimi nga afër i nevojave te gjykatave, dhe ndërmarrja e veprimeve 

përkatëse në bazë të të gjeturave nga Këshilli. 

Vizitat jashtë vendit 

- Me ftesë nga Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me projektin e Binjakëzimit në 

IGJK, kryesuesi në shkurt të vitit 2017, ka marr pjese në një vizitë studimore në Berlin të 

Gjermanisë. 

- Kryesuesi ka zhvilluar vizitë Studimore mbi Drejtësinë Kibernetike ne Estoni, me ftesë të 

projektit, Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë në Kosovë (KoSEJ). Qëllimi i kësaj 

vizite ishte të njoftohen se si gjykatat dhe prokuroritë në Estoni e përdorin sistemin 

informativ si dhe impaktin e përdorimit të këtij sistemi në punën e tyre të përditshme. 

- Gjithashtu, Kryesuesi ka zhvilluar vizitë studimore në Oslo të Norvegjisë – e financuar 

nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë. Qëllimi i kësaj vizite ishte që të 
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asistohen/ndihmohen Udhëheqësit e Gjyqësorit që t’i kuptojnë aspektet më relevante të 

Sistemit për Menaxhim të Lëndëve dhe mënyrën se si të avancojnë përdorimin e sistemit 

në funksionim të gjyqësorit. 

                      

Pjesëmarrja e Kryesuesit ne konferenca dhe tryeza 

Gjatë vitit 2017, Kryesuesi i KGjK-së në përmbushje te mandatit për përfaqësim të Këshillit ka 

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

vijim: 

- Konferenca e XII Ndërkombëtare e Rrjetit Ballkanik dhe Euro-Mediteran e Këshillave të 

Gjyqësorit “Roli i Këshillave të Gjyqësorit në luftën kundër terrorizmit” e cila është 

mbajtur në Burgas të Bullgarisë. 

- Pjesëmarrje në Konferencën e shtatë (7) Vjetore Gjyqësore. 

-  Pjesëmarrës në Konferencën vjetore të Prokurorit të Shtetit. 

- Konferenca “Lansimi i Programit për Kompensimin e Viktimave të Krimit”, organizuar 

nga Ministria e Drejtësisë së Republikës së Kosovës. 

- Konferenca për rritje të cilësisë dhe efekteve të donacioneve të jashtme, organizuar 

nga Ministria e Drejtësisë e Republikës se Kosovës. 

- Konferenca “Publikimi i Raportit Vjetor të Monitorimit të Gjykatave 2016 BIRN dhe I/KS, 

organizuar nga BIRN dhe Internews Kosova. 

- “Forumi i Katërt Rajonal mbi Sundimin e Ligjit ne 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 të Bashkëpunimit dhe të GIZ-it 

(Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit), 

- Tryeza “Një intervistë me gjyqësorin”, organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në 

Kosovë. 

- Tryeza  për Funksionalizimin e Programit për Kompensimin e Viktimave të Krimit,  e 

organizuar nga Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Ambasadën e Shteteve te 

Bashkuara të Amerikës në Kosovë. 

- Takimet e përbashkëta të Bordit për Sundimin e Ligjit. 
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 Aktivitete të tjera 

Gjatë vitit 2017, Kryesuesi ka zhvilluar edhe takime tjera të rëndësishme ndër të tjera janë: 

- Takimet me Akademinë e Drejtësisë- përfshirë edhe seminarin e organizuar nga AD  

“Zbatimi gjyqësor i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe garancinë ligjore 

për mbrojtjen kundër diskriminimit”,  mbajtur në muajin tetor të vitit 2017, në Tiranë. 

- Pjesëmarrës ne prezantimin e hulumtimit “Skanimi i Integritetit në Sektorin e Drejtësisë”, 

të përgatitur nga CILC, FOL dhe KDI, të cilët  kanë realizuar një skanim të integritetit në 

sektorin e drejtësisë ku janë përfshirë 229 gjyqtarë dhe 112 prokurorë. 

- Takim me projektin e mbështetur nga BE-ja “Sistemi Kombëtar Qendror i Evidencës 

Penale” – NCCR. 

- Takimet kontinuele 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 te aktiviteteve të tjera të Kryesuesit zënë vend edhe pritja e delegacioneve nga 

vende të ndryshme siç janë: 

- Delegacioni nga Shqipëria      - Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë,  maj 2017; 

- Delegacioni nga Mali i Zi        -  Këshilli Gjyqësor i Malit te Zi, shtator 2017; 

- Delegacioni nga Maqedonia   - Këshilli Gjyqësor i Maqedonisë, nëntor 2017.  
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PANELI I LIRIMIT ME KUSHT 

  

Vendimi për lirim me kusht në Kosovë merret nga një autoritet i pavarur. Paneli për lirim me 

kusht themelohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) në pajtim me ligjin. Nga data 27 maj 

2017 Paneli i lirimit me kusht ka filluar me përbërje të re tërësisht nga gjyqësori. 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 fuçi është krejtësisht i pavarur në punën e tyre, ndërsa vendimet e këtij Paneli janë të 

formës së prerë dhe të pa ankimueshme. 

 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-ja, gjithashtu, ka 

emëruar 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. 

 Prej datës 1 janar 2017 e deri më 31 dhjetor 2017, Paneli mbajti katër dhjet e tri (43) seanca. 

Kanë aplikuar katërqind e tridhjetë dhjetë e gjashtë (436) persona të dënuar. Të gjitha rastet 

e pranuara për vitin 2017 janë shqyrtuar. Prej katërqind e tridhjetë gjashtë rasteve të 

shqyrtuara, dyqind e pesëmbëdhjetë (215) janë liruar me kusht, ndërsa janë refuzuar kërkesat 

për lirim me kusht për dyqind e njëmbëdhjetë (211). Sipas ligjit në fuqi, Paneli ka caktuar edhe 

periudhën kohore të rishqyrtimit të rasteve të refuzuara. 

Janë pushuar procedurat për katër (4) çështje, është shtyrë shqyrtimi për tridhjetë (30) ditë për 

tre (3) çështje, është pezulluar procedura në një (1) çështje, ndërsa janë hedhur poshtë si të 

papranueshme dy (2) çështje. Vlen të përmendet se trajtimi i rasteve është monitoruar nga 

gjyqtar të EULEX-it të caktuar për monitorimin e seancave të Panelit për lirim me kusht. 

Gjithashtu, për secilën seancë ftohet Avokati i Popullit për të vëzhguar shqyrtimin e rasteve. 

Nga Shërbimi Sprovues i Kosovës në vitin 2017 janë mbikëqyrur treqind e njëzetë e një (321) 

persona të dënuar, të liruar me kusht nga Paneli për Lirim me Kusht, duke përfshirë edhe rastet 

liruara me kusht në vitet paraprake. Prej tyre, njëqind e pesëdhjetë e pesë (155) raste e kanë 
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përfunduar mbikëqyrjen me sukses, ndërsa njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë (166) raste 

vazhdojnë të jenë nën mbikëqyrjen dhe kontrollin e Shërbimit Sprovues të Kosovës, respektivisht 

nga Drejtoritë Regjionale.  

 Gjatë kësaj periudhe Shërbimi Sprovues nuk ka raportuar apo propozuar ndonjë rast të 

shkeljes së kushteve nga të liruarit me kusht. Prandaj, viti 2017 ka qenë i suksesshëm.  
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KAPITULLI i II 

PLANI STRATEGJIK 2014 – 2019  

 

Plani Strategjik i Gjyqësorit të Kosovës i miratuar në prill të vitit 2014 dhe që përfshinë 

periudhën 2014-2019, ka si për qëllim kryesor që të shërbej si një mjet orientues i Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës lidhur me qëllimet dhe objektivat që synohen të arrihen në periudhën 

2014-2019. Ky Plan është ndarë në pesë (5) shtylla kryesore, e ku në secilën shtyllë janë 

vendosur objektiva dhe plane të detajuara të veprimit për realizimin e objektivave përkatëse. 

Deri sot, KGJK ka realizuar më shumë se gjysmën objektivave të paraparë në Plan. Megjithatë, 

duke pasur parasysh që disa nga qëllimet kanë karakter të vazhdueshëm, duhet të punohet 

ende në mënyrë sistematike në realizimin e tyre.  

 

Shtyllat në Planin Strategjik janë:  

- Krijimi i besimit dhe mbështetjes; 

- Avancimi i administrimit të drejtësisë;  

- Shtimi i qasjes në drejtësi dhe në shërbimin për qytetarë; 

- Promovimi i kompetencës, profesionalizmit dhe mirësjelljes dhe 

- Përmirësimi i objekteve dhe teknologjisë së gjykatave; 

 

Qëllimi i kësaj pjese të raportit vjetor 2017 është të paraqesë të arriturat e KGJK-së drejtë 

përmbushjes së qëllimeve dhe objektivave gjatë vitit që lëmë pas. 
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PROCESI I INTEGRIMIT EVROPIAN 

  

Këshilli 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 2017 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, konkretisht propozimin e masave afat shkurtra dhe atyre afat-mesme për tre (3) 

vitet e ardhshme. 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) etj.  

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. 

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. 
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STUDIMI I FIZIBILITETIT, DIALOGU I STABILIZIM ASOCIIMIT DHE ÇËSHTJE TJERA 

Gjatë vitit 2017, 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 

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. 

Me datën 26 shtator 2017 është mbajtur takimi i radhës i Bordit Bashkërendues për Sundimin 

e  Ligjit i organizuar për herë të parë nga Këshillit Gjyqësor i Kosovës (KGjK) dhe i kryesuar 

nga kryesuesi i KGjK-së. 

 

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. 

Në lidhje me atë që u tha më lart, që nga viti 2016 ka filluar të zbatohet Projekti i Binjakëzimit 

të BE-së, si mbështetje Këshillit Gjyqësor dhe atij Prokurorial të Kosovës. Ky projekt ka për 

qëllim sigurimin e efikasitetit dhe transparencës të sistemit gjyqësor në tërësi, duke mundësuar 

që përmes praktikave më të mira dhe arritjes së standardeve të shteteve evropiane, të ndikohet 

në anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian. 

Më tutje, programi për fuqizimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë i USAID-it, vazhdon të 

përkrah Këshillin Gjyqësor të Kosovës në shumë fusha, duke përfshirë hartimin e strategjive për 

reduktimin e lëndëve të vjetra, hartimin e legjislacionit sekondar, këshillë dhënien dhe ngritjen 
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e kapaciteteve brenda KGJK-së. Nga ky program përfitues nuk është vetëm Këshilli Gjyqësor 

i Kosovës por edhe gjykatat në tërësi. 

Në këtë drejtim, nuk mund të anashkalohet edhe përpjekja e vazhdueshme e UNDP-së, e cila e 

përkrah Këshillin Gjyqësor të Kosovës në masë të madhe.  

Këshilli Gjyqësor i Kosovës e vlerëson rëndësinë e bashkëpunimit me Misionin e EULEX-it për 

Sundimin e Ligjit, në të cilin mund të llogarit për çdo asistencë në drejtim të krijimit të politikave 

dhe zbatimit sa më të mirë të tyre, në pajtim me standardet ndërkombëtare. 

Gjatë vitit 2017, është hartuar edhe dokumenti për veprimin e IPA 2018 në fushën e gjyqësorit, 

ku bashkërisht me institucionet e tjera si KPK dhe MD janë mbajtur disa punëtori dhe është 

hartuar drafti i parë i këtij dokumenti i cili pastaj është dërguar për komente te Kryesuesi i 

KGJK-së, Drejtori i SKGJK-se dhe Drejtori i IT-se.  Aktualisht draft-i është dërguar ne Ministrin 

e Integrimeve Evropiane. Zyrtarja për Integrime Evropiane gjithashtu ka marre pjese ne takimet 

konsultative ku është punuar ne mënyre aktive ne finalizimin e dokumentit programues te 

zbatimit te Strategjisë se Evropës Juglindore 2018-2020. 

 

Misioni vlerësues i sistemit të drejtësisë 

Nga ana e misionit të TAIEX 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  i organizuar në 

bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Evropian. Ekspertët janë takuar me gjyqtarë të rasteve 

të përzgjedhura paraprakisht nga ana e gjykatave dhe prokurorëve dhe janë intervistuar 

sikundër edhe takimet individuale të ekspertëve me kryesuesin e KGJK dhe kryetarin e 

Gjykatës Supreme.  
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BASHKËPUNIMI INSTITUCIONAL I KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS 

  

KGjK gjatë vitit 2017 i ka nënshkruar gjithsejtë, trembëdhjetë (13) Marrëveshje  Mirëkuptimi. 

Më saktësisht janë nënshkruar: 

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së dhe GIZ- Projekti për Reformë Ligjore dhe 

Administrative në Kosovë, qëllimi i të cilit të forcojë kapacitetet e gjyqësorit dhe 

administratës së Kosovës që kanë të bëjnë me vendimmarrjen për çështje gjinore, 

administrative dhe me administrimin e Gjykatës. 

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së dhe Qendrës Ligjore për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar (CILC), Lëvizjes FOL (FOL) dhe Institutit Demokratik të Kosovës (KDI). Qëllimi i 

kësaj Marrëveshje është promovimi i integritetit të sistemit gjyqësor për avancimin e sistemit 

të drejtësisë dhe sundimit të ligjit në Kosovës përmes bashkëpunimit reciprok të palëve.  

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së dhe  Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të 

mbijetuarve të Torturës (QKRMT), ky bashkëpunim ka për qëllim ngritjen e efikasitetit të 

sistemit penal gjyqësor të gjykatave në Kosovë përmes monitorimit kualitativ dhe profesional 

të proceduarave dhe proceseve gjyqësore dhe raportimit mbi indikacionet dhe gjetjet e 

tyre. 

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së dhe Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në 

Kosovë (ARBK), qëllimi i të cilit është shkëmbimin elektronik të informatave në mes të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës (KGjK) - Gjykatave, në njërën anë dhe Agjencisë së Regjistrimit të 

Bizneseve të Kosovës (ARBK) në anën tjetër. 

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së dhe Lëvizjes Fol (FOL), me qëllim të 

bashkëpunimit reciprok në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) dhe Lëvizjes Fol (FOL) 

për monitorimin e procedurave gjyqësore me qëllim të kontributit të përbashkët për interesin 

më të mirë për publikun dhe gjyqësorin. 
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- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së dhe KPK-së, qëllimi i të cilit është përcaktimi i 

procedurës së rregullave të bashkëpunimit dypalësh n mënyrë që të sigurohet shfrytëzimi i 

përbashkët i hapësirës (lokacionit) së qendrës së të dhënave. 

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së dhe Universitetit të Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’ 

(UP), me qëllim të bashkëpunimit në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) dhe 

Universitetit të Prishtinës (UP), përmes mundësimit të kryerjes së ekspertizave dhe super 

ekspertizave nga ana e ekspertëve të Fakulteteve të Universitetit të Prishtinës.  

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së dhe Universitetit të Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, 

përkatësisht Fakultetit Juridik, me qëllim të bashkëpunimit ndërmjet Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës dhe Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, të ngritjes së 

cilësisë së mësimdhënies për të përgatitur jurist të diplomuar të cilët janë të gatshëm të hynë 

në tregun dinamik të punës, duke marrë në konsideratë që studimet e nivelit bachelor dhe 

master janë esenciale për studentët që të zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale juridike. 

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së dhe Fondit Për Të Drejtën Humanitare Në 

Kosovë, (FDHK) që ka për qëllim qasjen e Fondit në komplet dokumentacionin e rasteve 

gjyqësore duke filluar nga procedura paraprake deri tek vendimi i formës së prerë, që 

gjykohen pranë gjykatave të Republikës së Kosovës në të tria shkallët, në gjykimet për 

veprat penale: krimet e luftës dhe veprave penale me prapavijë politike dhe etnike në bazë 

të ligjeve në fuqi. 

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së dhe Agjencisë së Regjistrimit Civil (ARC), i cili 

ka për qëllim shkëmbimin e të dhënave në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Agjencisë 

së Regjistrimit Civil. Ofrimi i këtyre informatave për gjykata është me rëndësi sepse 

mundëson identifikimin  e saktë të personave të cilët paraqiten si palë ose pjesëmarrës në 

procedurat gjyqësore.  

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së, Kryeprokurorisë së Shtetit (PSh) dhe Këshilli 

Prokurorial i Kosovës (KPK), i cili ka për qëllim aplikimin nga prokurorët dhe vendosja nga 

ana e gjykatave për shitjen e aseteve, dhënies të shfrytëzimit apo shkatërrimit. 

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së, Qendrës së Berlinit për Ndërmjetësim 

Integrues (CSSP) dhe Qendrës për Zgjidhje Alternative të Kontesteve (ADRC), ka për qëllim 
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vazhdimin  e bashkëpunimit edhe më tutje për referimin e rasteve nga Gjykata Themelore 

në Mitrovicë tek Qendra për Zgjidhje Alternative e Kontesteve (ADRC). 

- Marrëveshje Mirëkuptimi në mes të KGJK-së dhe Këshillit Prokurorial (KPK), i cili kishte për 

qëllim zgjidhjen e përkohshme të sigurimit të hapësirave për nevojat e Gjykatës Themelore 

në Pejë – Divizioni për Kundërvajtje. 
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PROJEKTI TIK/SMIL 

 

Gjatë vitit 2017, projekti ka punuar në realizimin e Planin e Punës së Projektit TIK/SMIL për 

Periudhën Janar -Dhjetor  2017. Gjatë kësaj periudhe janë realizuar aktivitete me rëndësi në 

përgatitjen e infrastrukturës së duhur. Aktivitetet kryesore kanë të bëjnë me përgatitjen e 

infrastrukturës harduerike dhe softuerike si dhe përgatitjen e bazës rregullative për përdorimin 

e SMIL nëpër gjykata.  

Zhvillimi i SMIL: 

Aktivitetet kryesore të realizuara: 

 Rishikimi i kërkesave Funksionale të SMIL, i kompletuar. 

 Prototipi i SMIL për gjykata, i kompletuar. 

 Zhvillimi i SMIL Lëmia Penale departamenti i përgjithshëm, i kryer.  

 Zhvillimi i SMIL, lëmia penale për të mitur dhe krimet e rënda. Sistemi është zhvilluar, 

aktualisht projekti është në fazën e testimit të sistemit. Nga shkurti 2018, do të 

vazhdohet me trajnimet dhe zgjerimin e planit të vënies në zbatim të sistemit në 

regjionet; Ferizaj, Gjilan, Prizren, Pejë dhe Gjakovë.  

 

I tërë procesi i zhvillimit të SMIL për gjykata pritet të zgjasë deri në Gusht të vitit 2018, krahas 

zhvillimit do të punohet edhe trajnime dhe vënien në zbatim të sistemit nëpër gjykata. 

Ndërtimi i qendrës së të dhënave 

Në objektin e pallatit të drejtësisë ka përfunduar ndërtimi i qendrës së re të të dhënave për 

gjykata dhe prokurori. Qendra e të dhënave është lëshuar në funksion më datë 20 Nëntor. 

Kontrata është nënshkruar në Shkurt 2017, përfundimi i punëve pritet të jetë në Tetor 2017. 

Ngritja e kapaciteteve të rrjetave WAN/LAN për gjykata dhe prokurori. 

Për shkak të mungesës së fondeve, ka pasur vonesa në nënshkrimin e kontratës, në Dhjetor 2017 

projekti i SMIL ka marrë konfirmimin nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë se do të 
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sigurohen mjetet. Kontrata për kryerjen e punëve është nënshkruar në Dhjetor 2017, ndërsa 

përfundimi i punëve pritet të zgjasë deri në fund të Marsit 2018. 

Trajnimi i përdoruesve dhe vënia në zbatim e SMIL 

Për trajnimin aftësimin dhe vënien në zbatim të SMIL në gjykata dhe prokurori, projekti ka një 

plan të veçantë. Në kuadër të realizimit të planit deri më tani janë realizuar aktivitetet si në 

vazhdim: 

 Janë rekrutuar dhe trajnuar pesë ekipe të trajnimi me gjithsejtë 20 trajnerë për 

regjionet: regjionin e Ferizajt, Gjilanit, Prizrenit, Gjakovës dhe Pejës. Secila ekipe e 

trajnimit ka udhëheqësin e ekipit dhe tre trajnerë.    

 Është testuar dhe pilotuar SMIL për lëmine penale në Gjykatën Themelore në Ferizaj si 

gjykatë pilote. Pilotimi i sistemit është bërë gjatë muajit Mars 2017. Komentet dhe  

sugjerimet që kanë dalë gjatë pilotimit janë duke u zhvilluar në SMIL. 

Për realizimin e plotë të planit të trajnimit dhe vënies në zbatim të SMIL në të gjitha gjykatat 

dhe prokuroritë, projekti nuk ka buxhet për të angazhuar tre ekipe të trajnimit. Këto ekipe të 

trajnimit janë të dedikuara; dy ekipe për regjionin e Prishtinë dhe një ekip për regjionin e 

Mitrovicës. Për këtë qëllim, projekti nuk do të mund të zgjeron planin në këto dy regjione, për 

së paku deri në fund të Qershorit 2018.   

Përgatitja e bazës rregullative,  

Për të përgatitur bazën ligjore dhe rregullative për zbatimin e SMIL në gjykata janë nënshkruar 

memorandumet si në vazhdim: 

        - MoU, KGJK – KPK për mirëmbajtjen e qendrës së të dhënave, 

        - MoU, KGJK – ARC për ndërlidhjen e SMIL me sistemin e ARC,  

        - MoU, KGJK – ARBK për ndërlidhjen e SMIL me sistemin e ARBK, 

Është punuar në përgatitjen e draftit të rregullores për organizimin e brendshëm të gjykatave 

për mes së cilës do të rregullohet përdorimi i SMIL në gjykata. Rregullorja pritet të aprovohet 

gjatë pjesës së parë të vitit 2018.  
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Janë përgatitur edhe rregulloret dhe procedurat si në vazhdim,: 

       - Politikat e Departamentit të TI-së, 

       - Rregullore për shfrytëzimin e TIK-ut 

       - Procedurat e Departamentit të TI-së 

Aktivitetet për koordinim të donatorëve dhe komunikimi me publikun, 

Për qëllim të koordinimin të projektit të SMIL me projektet e tjera që janë në zbatim e sipër në 

KGJK janë organizuar dy takime gjatë vitit. Ndërsa për qëllime e komunikimit me publikun dhe 

me organizatat e ndryshme nga shoqëria civile është organizuar një takim në Maj 2017, në të 

cilin takim është prezantuar projekti. 

Gjatë vitit projekti ka përgatitur edhe broshura dhe një video promovuese të projektit, video 

është publikuar youtoobe në linkun 

https://www.youtube.com/watch?v=HvAiVn1mDxM&t=198s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HvAiVn1mDxM&t=198s
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STRATEGJIA PËR REDUKTIMIN E LËNDËVË TË VJETRA  

 

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 te vitit 2017 gjykatat kanë trashëguar 58.464 lende te vjetra1,  ku gjatë kësaj 

periudhe gjykatat kanë arritur qe ti zgjidhin rreth 21.666 lende me te vjetra se 24 muaj. 

Pra gjykatat e Kosovës ne fillim te vitit 2018 në sirtarët e tyre lende te vjetra janë 36.798 

lende. 

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

besueshmëri palëve dhe qytetarëve të Kosovës.  

(lende te vjetra në punë nënkuptohet për lendet qe janë me te vjetra se 24 muaj, ky numër i 

lendeve nxirret nga numri i përgjithshëm i lendeve qe janë në punë. 

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

në Republikën e Kosovës. 
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NJËSIA PËR SHQYRTIMIN E PERFORMANCËS GJYQËSORE 

 

Sipas 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. 

Gjatë vitit 2017 NjShPGj-ja, ka prezantuar dhe ishin miratuar nga KGjK-ja, tre (3) raporte të 

performances së vitit 2015 dhe një raport të vitit 2017, si raporte finale: 

 Performanca gjyqësore # 2015/01 “ Rishikimi i procesit të qarkullimit dhe lëvizjes 

së lëndëve gjyqësore prej njërës gjykatë në gjykatën tjetër”, në gjykatat: Gjykata 

Themelore Gjakovë; Rahovec-Degë e Gjykatës Themelore Gjakovë; Gjykata 

Themelore Ferizaj; Kaçanik-Degë e Gjykatës Themelore Ferizaj; Gjykata Themelore 

Prizren dhe Dragash-Degë e Gjykatës Themelore Prizren. 

 Performanca gjyqësore # 2015/02 “Rishikimi i procesit të shpërndarjes së lëndëve 

me short tek gjyqtarët”, në gjykatat: Gjykatën Themelore në Prishtinë; Gjykatën 

Themelore në Mitrovicë; Gjykatën Themelore në Pejë dhe Gjykatën Themelore në 

Gjilan. 

 Performanca gjyqësore # 2015/03 “Rishikimi në Gjykatën e Apelit për lëndët 

penale të vërtetuara, të ndryshuara dhe të anuluara - të paraqitura në pasqyrë 

numerike krahasimore. 

 Performanca gjyqësore # 2017/02 “ Rishikimi se a po mund të funksionojë-zbatohet 

delegimi i disa autorizimeve nga KGjK-ja tek Gjykatat (decentralizimi i gjykatave)” 

I. Për nevoja të Prokurorisë Themelore të Pejës, në Kërkesë të Kryetarit të Gjykatës 

Themelore të Pejës dhe në miratim të Kryesuesit të KGjK-së, nga NjShPGj-ja është 

përgatitur dhe dorëzuar Informatë me të gjetura nga performanca e kryer në  Deçan-

degë e Gjykatës Themelore të Pejës. 

II. Ka finalizuar dy (2) raporte për të cilat ishte punuar gjatë vitit 2016 në  subjekte 

gjyqësore të Kosovës, dhe të njëjtat në janar të vitit 2018, i janë dorëzuar KGjK-së për 

shqyrtim dhe miratim: 
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1. “Rishikimi i procesit të sigurisë së gjyqtarëve dhe stafit mbështetës në gjykata”, në 

gjykatat: Gjykata Themelore në Prishtinë; Gjykata Themelore në Pejë dhe Gjykata 

Themelore në Prizren. 

 

2. “Rishikimi i procesit të dhënies së certifikatave për qytetar se janë apo nuk janë nën 

hetime”, në gjykatat: Gjykata Themelore në Prishtinë; Gllogoci-Degë e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë; Graqanicë-Degë e Gjykatës Themelore të Prishtinës; 

Gjykata Themelore në Pejë dhe Istogu-Degë e Gjykatës Themelore të Pejës. 

 

III. Gjithashtu, NjShPGj-ja, prej muajit gusht 2017 (ende në vazhdimësi), ka pasur aktivitet 

në përgatitje të Rregullores së KGjK-së për Arkivin e gjyqësorit të Kosovës. Ky aktivitet 

gjithherë është kryer në mbikëqyrje të Komisionit të KGjK-së për Administrimin e 

gjykatave. 

 

IV. Në fund vitin e 2017 NjShPGj-ja, ka organizuar Konferencë vjetore me Menaxhmentin 

e gjyqësorit të Kosovës.  
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VLERËSIMI DHE VERIFIKIMI I GJYQTARËVE 

 

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 i shpallur datë: 25 prill 2016 deri më 25 maj 2016.  

Për gjashtëdhjet e një (61) pozita të hapura kanë aplikuar dyqind e shtatëdhjetë e dy (272) 

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

dokumentacionit të domosdoshëm për tu marruar në konsideratë për faza të mëtutjeshme, 

përzgjedhja preliminare nga ana e anëtarëve të komisioneve për Emërim.  

Pas vlerësimit dhe verifikimit te kryer është konstatuar se : Nuk i kanë plotësuar kushtet e 

parapara me konkurs pesëdhjetegjashtë (56) kandidatë, kurse janë tërhequr gjatë procesit në 

faza të ndryshme dy (2) kandidatë. 

Konkurset e brendshme 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) ka shpallur konkurs të brendshëm për gjyqtar për Gjykatën 

Supreme, dy (2) pozita të lira dhe Gjykatën e Apelit, katër (4) pozita të lira.  

Konkursi për Kryetar të Gjykatës Supreme, Gjykatës së Apelit Gjykatave Themelore dhe 

Mbikëqyrës të degëve të Gjykatave Themelore: 

Në tërësi janë trajtuar pesëdhjetë (50) aplikacione për Kryetar të Gjykatave të sipër cekura 

dhe degëve të gjykatave themelore.   

Gjithashtu, bazuar në Vendimin K/KGJK, Nr. 0284 e datës 05.07.2017, kemi bërë verifikimin 

e njëqind e një (101) pjesëtarëve të FSK-së lidhur me praktikat dhe procedurat e tyre të 

brendshme të cilat i aplikojnë për verifikim e pjesëtarëve të FSK-së. 

Bazuar në Vendimin K/KGJK, Nr. 0285 e datës 18.07.2017, po ashtu ka bërë verifikimin e 

tetë (8) kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozitën e Drejtorit të SKGJK-së. 

Në vazhdimësi të punës sonë, kemi bërë verifikimin e pesëdhjetë e katër (54) kandidatëve 

gjyqtar bazuar në Rregullore 11/2016 Për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve neni 11 
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paragrafi 2 ku “ Para fillimit te secilit vit kalendarik KGJK, nga lista e përgjithshme e 

gjyqtarëve të radhitur sipas gjykatave ne EXCEL përmes komandës RANDOM përzgjidhen 1/3 

e gjyqtarëve të cilët do ti nënshtrohen vlerësimit në vitin vijues”.  

Konkurset e brendshme 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka shpallur konkurs të brendshëm për gjyqtar për Gjykatën 

Supreme, katër (4) pozita të lira dhe Panelin Ankues të Agjencionit Kosovar të Pronave një (1) 

pozitë të lirë dhe  Gjykatën e Apelit, pesë (5) pozita të lira. Afati i fundit për aplikim për 

Gjykatën Supreme 08.06.2017 kurse për Gjykatën e Apeli 19.07.2017.  

Gjykata Supreme e Kosovës 

Gjykata Supreme e Kosovës dhe Panelin Ankues të agjencionit Kosovar te Pronave, pesë (5) 

pozita të lira. Për këtë pozitë kanë aplikuar tetëmbëdhjetë (18) kandidat - gjyqtar. Dy (2) 

kandidatë janë tërhequr gjatë procesit në faza të ndryshme. Një (1) kandidat nuk i plotëson 

kushtet formale të kërkuara. Intervistat për këto pozita janë zhvilluar dhe jemi ne procedura të 

mëtejme.  

Gjykata e Apelit 

Gjykata e Apelit e Kosovës, pesë (5) pozita të lira. Për këto pozita kanë aplikuar njëzet e nëntë  

(29) kandidat – gjyqtar. Pesë (5) kandidatë gjyqtar nuk i kanë plotësuar kushtet e parapara 

me konkurs. ZVVGJ, ka përfunduar ketë proces dhe është në pritje të caktimit të intervistave.  
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KAPITULLI i III 

 

AKTIVITETET E SEKRETARIATIT TË KGJK-së  

 

ADMINISTRATA DHE PERSONELI 

Departamenti i Administratës së Përgjithshme është një prej njësive në kuadër të Sekretariatit 

të KGJK.  Të gjitha aktivitetet e punës së tij i ka bazuar dhe i bazon në dispozitat juridike të 

Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës nr.03/L-149 , Rregulloreve të aprovuara 

nga Qeveria, apo Ministria e Administratës Publike që rezultojnë nga Ligji, dhe ligjeve tjera të 

aplikueshme. 

Departamenti i Administratës së Përgjithshme,  punët të cilat i ka  krye  nga fushë veprimtaria 

e vet  gjatë vitit 2017 do t’i parashtroj në pika të shkurtra dhe ato që konsiderohen se janë më 

të rëndësishme me qëllim që të jep një pasqyrë të shkurtër dhe  me  përmbajtje lidhur me punën 

e kryer nga ana e këtij departamenti. 

Pozitat e aprovuara 

 

Me Ligjin mbi Buxhetin të vitit 2017 për vijën buxhetore të Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë 

lejuar gjithsejtë:  2159 pozita, si në vijim: 

Për gjyqtar janë lejuar, katër gjind e pesëdhjetë e dy (452) pozita (nga këto pozita 

trembëdhjetë (13) janë për Dhomën e Veçantë të Gjykatës Supreme dhe dyzet e tetë (48) 

pozita për implementimin e Marrëveshjes së Brukselit për Gjykatën Themelore në Mitrovicë dhe 

gjykatat tjera). 

Për staf administrativ në gjykata, Sekretariat dhe njësitë e Këshillit janë lejuar gjithsej: njëmijë 

e shtat qind e shtatë (1707) pozita. Prej tyre, njëqind e pesëmbëdhjetë (115) pozita janë për 

implementimin e Marrëveshjes së Brukselit për Gjykatën Themelore në Mitrovicë dhe gjykatat 

tjera;  Për programin buxhetor të Zyrës së  Prokurorit Disiplinor, njëzet (20) pozita dhe Për 

programin e  Njësinë për Shqyrtimin e Performansës,  shtatë (7) pozita. 
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Në kuadër të KGJK kemi këto programe buxhetore 

 

 Programi buxhetor i Sekretariatit të KGJK tetëdhjetë e shtatë (87) pozita (prej tyre dy 

(2) pozita janë të rezervuara për kryesues dhe zëvendës/kryesues dhe tre (3) pozita u 

janë huazuar Zyrës së Prokurorit Disiplinor deri sa asaj t’i sigurohen pozita të reja me 

buxhet); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Supreme me Dhomën e Veçantë,  nëntë dhjetë e katër 

(94) pozita ( prej tyre tridhjetë e katër (34) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës së Apelit, njëqind e tridhjetë e dy (132) pozita (prej tyre 

dyzet e gjashtë (46) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Prishtinë, katër qind e shtatëdhjetë e tetë (478) 

pozita (prej tyre njëqind e shtatë (107) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Prizren, dyqind e njëzet e gjashtë (226) pozita 

(prej tyre dyzet e tetë (48) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Pejë,  dyqind e tridhjetë e një (231) pozita 

(prej tyre dyzet e tri (43) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Mitrovicë, treqind e tridhjetë e shtatë (337) 

pozita (prej tyre gjashtë dhjetë e shtatë (67) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Gjilan, dyqind e katërmbëdhjetë (214) pozita 

(prej tyre dyzet e tre (43) pozita për gjyqtar);  

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Ferizaj, njëqind e shtatëdhjetë e tre (173) 

pozita (prej tyre tridhjetë e katër (34) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Gjakovë, njëqind e gjashtë dhjetë (160) pozita 

(prej tyre njëzet e nëntë (29) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Zyrës së Prokurorit  Disiplinor, (ZPD ) njëzet (20) pozita; 

 Programi buxhetor i Njësisë për Shqyrtimin e  Performacës, shtatë (7) pozita; 

Numri pozitave në  vitin 2017 në krahasim me vitin 2016 nuk është rritur. Pra, numri  i pozitave 

si për gjyqtar, si për staf administrativ ka ngelur i njëjtë në raport me vitin 2016, edhe pse 

janë kërkuar pozita të reja për staf administrativ (pozita për bashkëpunëtor profesional, zyrtar 

ligjor, referentë etj) nuk janë lejuar. 
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Sipas strukturës organizative aktuale të aprovuar nga ana e Këshillit  për Programin buxhetor 

të SKGJK,  janë të aprovuara tetëdhjetë e shtatë (87) pozita, prej tyre janë të plotësuara 

gjashtë dhjet e tetë (68). Pra,  pozita  të lira janë nëntëmbëdhjetë (19).  

Sipas strukturës aktuale të organizimit të vendeve të punës në Sekretariat e KGJK të lira 

janë këto pozita si në vijim: 

 

 Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave; 

 Zyrtar i Lartë për Integrime Evropian; 

 Zyrtar Ekzekutiv; 

 Menaxher për Administratë të Përgjithshme; 

 Udhëheqës i divizionit për arkiv; 

 Arkivist; 

 Recepsionist; 

 Mbikëqyrës për Çështje të Sigurisë së Gjykatave; 

 Zyrtar i Teknologjisë Informative – një (1) pozitë; 

 Menaxher për Çështje Ligjore dhe Zhvillim të Politikave; 

 Zyrtar i Lartë Ligjor – tre (3) pozita; 

 Zyrtar i Lartë për Hulumtim; 

 Zyrtar për Hulumtim; 

 Analist i Proceseve (SMIL) – dy (2) pozita; 

 Administrator i TI-së për Baza të Dhënave për Evidencë Penale. 

Pra, gjithsejtë: nëntëmbëdhjetë (19) pozita të lira. 

 

Rekrutimet 

 

 Gjatë këtij viti janë bërë rekrutimet e kandidatëve në SKGJK për këto pozita: 
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 Operator teknik; 

 Zyrtar administrativ në zyrën e Kryesuesit; 

 Shofer i Kryesuesit; 

 Zyrtar i TIK; 

 Zyrtar për integrime evropiane; 

 Katër (4) pozita të praktikantëve vullnetar në SKGJK. 

Të gjitha këto pozita janë rekrutuar përmes konkursit të jashtëm, përpos pozitës së operatorit 

teknik me konkurs të brendshëm përmes procedurës së avancimit. Për asnjë procedurë të 

rekrutimit nuk kemi pasur ankesa nga ndonjë kandidat i pakënaqur. 

Pozitat tjera nuk kemi mundur me i rekrutuar për shkak  se ende nuk  është harmonizuar 

Rregullorja mbi Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në SKGJK 

dhe organogrami që është pjesë përbërëse e kësaj rregullore me emërtimet e pozitave në 

harmoni me Katalogun e Vendeve të Punës në Shërbimin Civil. Kjo ka ndikuar që edhe 

përkundrejt nevoja për rekrutimin e disa pozitave, nuk kemi mundur me i rekrutuar. Mirëpo, 

jemi në proces të strukturës së re organizative të SKGJK me emërtimet e pozitave komfor 

Katalogut. 

Në Zyrën e Prokurorit Disiplinor janë rekrutuar këto pozita si në vijim: 

 

 Praktikantë – dhjetë (10) pozita; 

 Drejtor i Zyrës për Shërbime të Përgjithshme; 

Në ZPD,  pozitat e praktikantëve kanë qenë me konkurs të jashtëm, kurse pozita e Drejtorit të 

Zyrës për shërbime të përgjithshme me konkurs të brendshëm.  

Procedurën e rekrutimit për pozitën  e Drejtorit të Zyrës për Shërbime të Përgjithshme  herën e 

parë e ka anuluar Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil ( KPMSHC ), me arsyetim të 

disa lëshimeve gjatë procedurës së rekrutimit. Pas ri shpalljes së kësaj pozite është përfunduar 

e gjithë procedura e rekrutimit dhe jemi në pritje të marrjes së rekomandimit nga KPMSHC. 

Varësisht rekomandimeve do të ndërmerren veprimet e mëtejme. 
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Kontratë në vepër 

 

Deri më 31 dhjetor të këtij viti kemi pasur punëtor me kontrata në vepër të cilat kanë qenë të 

domosdoshme për procesin normal të punës. 

kemi pasur gjashtë (6) punëtor me kontratë vepër  në pozitën e referentit të lartë në Njësisë 

për Evidencë Penale. Gjithashtu, kemi pasur një (1) përkthyes shqip – serbisht dhe anasjelltas  

në zyrën e përkthimeve, një (1)  kontratë në vepër për një zyrtare administrative. 

Për pozitat e rekrutuara me kontratë në vepër nuk kemi pasur ndonjë ankesë nga kandidatët 

e pakënaqur. Pra, gjithsejtë gjatë këtij viti kanë qenë tetë (8) pozita. 

Akt emërimet 

 

Janë lëshuar akt emërimet dhe kontratat e punës për njëqind e shtatë (107) të punësuar sipas 

Marrëveshjes së Brukselit në Gjykatën Themelore në Mitrovicë dhe gjykatat tjera. Akt emërime 

janë lëshuar për tetëdhjetë e tre (83) shërbyes civil dhe kontrata të punës për njëzet e katër 

(24),  jo shërbyes civil. 

Gjithashtu, gjykatave ju është ndihmuar në përgatitjen e gjithë dokumentacionit të nevojshëm 

për futjen në listën e pagave të gjithë të punësuarve sipas Marrëveshjes  së Brukselit. 

Të gjitha akt emërimet e nëpunësve civil, për pozitat të cilat për nga natyra, funksionimi dhe 

detyrat janë pozita të përhershme të punës dhe janë lëshuar me kohë të pacaktuar. 
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TEKNOLOGJIA INFORMATIVE 

 

Teknologjia Informative gjatë periudhës kohore janar – dhjetor 2017 ka paraqitur edhe 

aktivitetet që janë filluar në këtë periudhë dhe janë në realizim e sipër në periudhën e 

ardhshme.  

Aktivitetet e paraqitura në raport janë të paraqitura në tre (3) kategori kryesore; në zbatimin 

e projektit të SMIL, aktivitetet dhe punët e rregullta të zyrës. 

Projekti TIK/SMIL 

Zyra e TI gjatë vitit ka punuar në zbatimin e projektit të SMIL, të arriturat kryesore në zbatimin 

e projekti janë në zhvillimin e SMIL, përgatitjen e infrastrukturës harduerike, trajnimin e 

përdoruesve ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe bazës ligjore dhe rregullative, të 

paraqitura në raport në pikën PROJEKTI TIK/SMIL.   

Sisteme të tjera në zbatim 

Për herë të parë është vënë në zbatim sistemi i E-arkivës në KGJK, është punuar në vënien në 

zbatim të sistemit të vijueshmërisë në punë në gjykata.   

Mirëmbajtja e rregullt sistemit kompjuterikë dhe rrjetave  

Mirëmbajta e sistemit kompjuterikë dhe rrjetave WAN/LAN për KGJK dhe gjykata. 

Administratorët e sistemeve në kanë punuar në mirëmbajtjen dhe administrimin e kompjuterëve 

server; AD, DNS, app/dtb srv, backup, antivirus, update, pajisjeve aktive për rrjeta etj. me 

këtë rast është siguruar funksionim i rregullt dhe është ofruar qasje në sisteme dhe shërbime të 

Internetit, Email, ueb faqen e KGJK-së, sistemin e të hyrave gjyqësore, evidencës penale, 

sistemin e publikimit të orareve të seancave gjyqësore.  

Me rastin e integrimit të gjykatave në veri të vendit, ka lindur nevoja për ofrimin e Trajnimeve 

Bazike në fushën e TIK për stafin e gjykatave, që është angazhuar me rastin e integrimit të tyre 

në sistemin e rregullt gjyqësor të Kosovës. Me këtë rast, janë përgatitur materialet e duhura 

për trajnime dhe është krijuar edhe një sallë e trajnimit në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. 
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Trajnimet kanë filluar në dhjetor 2017 dhe pritet të zgjasin deri në Shkurt 2018. Gjatë tërë 

kësaj periudhe, janë trajnuar njëzet (20) persona, ndërsa pritet të ndjekin trajnimet rreth dyqind 

(200) të punësuar deri në fund të marsit. 

Është punuar në përgatitjen e bazës rregullative në fushën e TIK dhe janë nënshkruar edhe 

memorandume të ndryshme për të realizuar interoperabilitetin e sistemeve të TIK-ut. Në kuadër 

të ngritjes së kapaciteteve janë ofruar trajnime për stafin e TIK-ut. Zyra e TI ka qenë e 

angazhuar në aktivitetet e Komitetin Koordinues për TIK në kuadër të Institucioneve për 

Sundimin e Ligjit. 

 

  



 

49 
 

LOGJISTIKA 

 

Logjistika ofron shërbime të përgjithshme për të gjitha gjykatat dhe administratën qendrore të 

KGjK-së. Në kuadër të këtyre shërbimeve janë infrastruktura e objekteve te gjykatave, sigurimi 

i objekteve të gjykatave, furnizimi i gjykatave me material administrativ dhe transporti i 

automjete të gjykatave.  

Një ndër objektivat kryesore gjatë vitit 2017,  ka qenë investimet kapitale në realizimin e 

kërkesave nga ana e gjykatave për krijimin e kushteve sa më të mira për punë. Në këto 

aktivitete hyn shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve në objektet e gjykatave.  

Janë realizuar njëzet e një (21) kërkesa te gjykatave ne kuadër te investimeve kapitale për 

riparime dhe renovime te objekteve te gjykatave ne gjithë territorin e Kosovës. Në kuadër të 

këtyre investimeve ka filluar edhe ndërtimi i objektit të ri të Gjykatës në Graçanicë, i cili pritet 

të përfundoj në fund të vitit 2018.  

Po ashtu, investime janë bërë edhe në objektet e gjykatave në veri të Mitrovicës, Zubin Potok 

dhe Leposaviq të cilat objekte janë rinovuar dhe përgatitur për fillimin e punës së gjykatave 

në bazë të Marrëveshjes së Brukselit. 

Është me rëndësi të potencohet se mjetet buxhetore të planifikuara në projektet kapitale për 

vitin 2017 janë shpenzuar mbi 90 % me të cilat janë kryer punimet e nevojshme në objektet e 

gjykatave e të cilat kanë ndikuar drejtpërdrejt në përmasimin e kushteve të punës për gjyqtarë 

dhe staf administrativ. Në përgjithësi të gjitha shërbimet logjistike që kanë qenë të parapara 

të kryhen nga logjistika për vitin 2017 janë realizuar në nivel te kënaqshëm.  

Logjistika është kujdes që në aspektin e furnizimit me material të ndryshëm  zyrtarë dhe të 

shtypur të kryejë detyrën e saj në realizimin e kërkesave nga zyrtarët brenda SKGK-së, po 

ashtu edhe nga ZPD, NJSHPGJ dhe ZVVGJ dhe gjykatat. Është bërë furnizimi me inventar, 

furnizimi me detektor për sigurim si dhe uniformat për punëtorët e Shërbimit të Sigurimit në 

Gjykata është një nga aktivitetet e shumta që është kryer me mjaft sukses në vitin e kaluar.  
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Vëmendje të veçantë i është kushtuar krijimit të kushteve për operim në sistemin elektronik E-

pasuria për gjithë zyrtarët e logjistikës dhe zyrtarët e pasurisë në gjykata. Janë kryer trajnime 

të zyrtarëve në gjykata për përdorimin e sistemit elektronik E-pasuria. 

Është kryer regjistrimi i raporteve të pranimit në FreeBalance konsideroj se ka qenë gjithmonë 

në kohë duke mos krijuar vonesa dhe sipas statistikave të përafërta janë diku rreth 250 lëndë 

të regjistruara. 

Është bërë menaxhimi  i 125 automjeteve të gjykatave dhe KGjK-së që kanë qenë në përdorim 

zyrtarë për vitin 2017. Në kuadër të kësaj janë shpenzuar për mirëmbajtje të automjeteve të 

gjykatave dhe KGjK-së, 60.235,00 €, ndërsa shpenzimet e karburantit të automjeteve për vitin 

2017 kanë qenë  126.756,00 €. 
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KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN 

 

Gjatë periudhës raportuese, komunikimi me publikun dhe mediat i mbështetur në parimin e të 

informuarit sa më të mirë,  ka pasur mjaft aktivitete të cilat rezultuan me transparencë dhe 

bashkëpunim të ndërsjellë, si ndërmjet medies së shkruar dhe vizuale, ashtu edhe  me organizatat 

jo qeveritare (OJQ).  

Aktivitetet kryesore të komunikimit me publikun paraqiten në vijim:   

- Ftesat apo njoftimet për media për të përcjellë aktivitetet e Këshillit; -  

- Komunikatat e lëshuara për media lidhur me aktivitetet e Këshillit, Kryesuesit të Këshillit 

dhe komisioneve të Këshillit; -  

- Komunikatat e publikuara në ueb faqe të Këshillit;  

- Reagimet – Sqarimet lidhur me publikimet jo të drejta dhe të cilat kanë mund të dëmtojnë 

interesin e përgjithshëm të sistemit gjyqësor dhe gjykatave  

- Përgjigjet në pyetjet e mediave drejtuar Këshillit; 

- Përgjigjet në pyetjet e OJQ-ve drejtuar Këshillit;  

- Bashkë-organizimi i konferencës vjetore me media të Kryesuesit të Këshillit;  

-  Monitorimi i mediave në baza ditore;  

- Bashkërendimin dhe bashkëpunimin në përgjigje mediave, OJQ-ve dhe personave tjerë të 

interesuar etj. 

 

Përveç këtyre aktiviteteve, ne iu kemi përgjigjur me korrektësi të gjitha kërkesave të vazhdueshme 

të mediave të shkruara dhe vizuale, OJQ-ve që punojnë dhe veprojnë në Kosovë, të cilat kanë 

monitoruar punën e gjyqësorit, në veçanti punën e gjykatave. Duke filluar nga organizata 

joqeveritare (OJQ), Fol, BIRN, ATRC, Jeta, IKD, KDI, etj,  

Në veçanti kemi mbështetur Organizatën jo Qeveritare (OJQ) “Jeta” në Deçan, e cila në 

mbështetje të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës (ShBA) ka organizuar takime 

(punëtori) me nxënës të shkollave të mesme me temën: “Njohja dhe respektimi i të drejtave 
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pronësore dhe trashëgimore të femrave’’, i cili projekt është duke vazhduar edhe këtë vit. Gjatë 

vitit raportues, janë mbajtur tetë (8) takime. 

Qëllimi kryesor i këtyre punëtorive ka qenë rritja e njohurive rreth funksionimit të sistemit të 

drejtësisë, për të inkurajuar diskutimin mbi çështjet kyçe që ndikojnë në besimin e  qytetarëve 

në sistemin e drejtësisë dhe për të zhvilluar zgjidhje të përshtatshme dhe qasje për të çuar më 

tej besimin e publikut në sistemin e drejtësisë. 

Një tjetër projekt ku ishim prezentë është edhe, prezantimin e hulumtimit “Skanimi i Integritetit 

në Sektorin e Drejtësisë” në bashkëpunim të këtyre OJQ-ve, CILC, FOL dhe KDI. Të gjitha këto 

ojq, kanë realizuar një skanim të integritetit në sektorin e drejtësisë ku janë përfshirë dyqind e 

njëzet e nëntë (229) gjyqtarë dhe njëqind e dymbëdhjetë (112) prokurorë, në një hulumtim që 

për herë të parë vë në dukje pjesë të ndjeshme të sektorit të drejtësisë. 

Si aktivitet që e specifikon këtë zyrë, është edhe Konferenca  Vjetore Gjyqësore e mbështetur, 

organizuar dhe moderuar nga kjo zyrë në bashkëpunim me Misioni i OSBE-së në Kosovë. Kjo ishte 

Konferenca e shtatë (7) vjetore e gjyqësorit, e cila është cilësuar si më e suksesshmja ndër vite.  
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BUXHET DHE FINANCA  

 

Departamenti për Buxhet dhe Financa sipas planit te punës dhe objektivave të përcaktuara 

paraprakisht, gjatë vitit 2017 ka kryer këto punë të prezantuara shkurtimisht si në vijim: 

 

 Është bërë zotimi dhe ekzekutimi i buxhetit të KGjK-së sipas ndarjeve buxhetore në 

Ligjin Nr. 05/L-125 dhe Ligjit te rishikuar Nr.06/L-002, për “Buxhetin e Republikës së 

Kosovës për vitin 2017”; 

 

 Janë regjistruar të gjitha transaksionet në regjistrin e Kontabilitetit të Thesarit (SIMFK) 

si dhe është mbajtur evidenca kontabël në formatin e raportimit sintetik dhe analitik në 

Sekretariatin e KGjK-së; 

 

 Planifikimi dhe përgatitja e kërkesave buxhetore për vitin 2018 në bashkëpunim me 

gjykatat sipas qarkoreve buxhetore 2018/01;02;03, si dhe harmonizimi dhe 

kompletimi i kërkesës së përgjithshme buxhetore për KGjK dhe gjykatat; 

 

 Përgatitja dhe dorëzimi i pasqyrave financiare nëntëmujore të KGjK dhe gjykatave, 

sipas Rregullores së MF-Nr.03/2013, për “Pasqyrat Financiare Vjetore të 

Organizatave Buxhetore”; 

 

 Përgatitja e raporteve mujore financiare të buxhetit dhe të hyrave si dhe shpërndarja 

e këtyre raporteve njësive të KGjK-s dhe SKGjK; 

 

 Përgatitja e raporteve mujore për obligimet e papaguara dhe dërgimi i raporteve në 

Ministrinë e Financave; 

 

 Përgatitja e raporteve për barazimin tremujor të hyrave dhe shpenzimeve si dhe 

dërgimi i raporteve në Ministrinë e Financave; 
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 Përgatitja në bashkëpunim me Departamentin e Logjistikës e raporteve tremujore për 

realizimin e projekteve kapitale dhe dërgimi i këtyre raporteve në Ministrin e 

Financave; 

 

 Janë regjistruara të gjitha Pasuritë Jo Financiare Kapitale (1,000.00 €, apo më shumë) 

në SIMFK (Ministria e Financave) si dhe është bërë azhurnimi i përhershëm i “Regjistrit 

të Pasurive jo Financiare Kapitale“ në këtë sistem, janë regjistruar të gjitha Pasuritë Jo 

Financiare, Jo Kapitale (më pak se 1,000.00 €) në programin “e-pasuria” (Ministria e 

Administratës Publike) si dhe është bërë azhurnimi i përhershëm edhe i “Regjistrit të 

Pasurisë Jo Financiare, Jo Kapitale” në këtë program. Njëkohësisht është duke u punuar 

së bashku me zyrtarët e MAP-it për krijimin e mundësive programore që programi “e-

pasuri” të jetë i qasshëm dhe të përdorët nga të gjitha gjykatat e Kosovës. 
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BUXHETI 2017 

 

Buxheti i përgjithshëm 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 2017, sipas Ligjit fillestar të buxhetit Nr.05/L-125, ka qenë 21,797,640.00 € për 

gjithsej: dymijë e njëqind e pesëdhjetë e nëntë (2159) pozita, prej tyre katër qind e pesëdhjetë 

e dy (452) gjyqtar dhe njëmijë e shtatëqind e shtatë (1707) pozita administrative. 

Pas rishikimit të buxhetit sipas ligjit Nr.06/L-002 dhe ndryshimeve të ndodhura gjatë vitit me 

rastin e kursimeve dhe shkurtimeve sipas vendimeve të Qeverisë, buxheti përfundimtar (final) i 

KGjK,  për vitin 2017 në SIMFK me të hyrat dhe donacionet e bartura është: 21,793,948.18 

€. 

Pjesëmarrja e buxhetit të KGjK-së në buxhetin e Kosovës shprehur në përqindje është 1.20 

%. 

Të hyrat gjyqësore të gjeneruara nga Këshilli, përkatësisht nga gjykatat, Sekretariati i KGjK 

dhe Dhoma e Posaçme në vitin 2017 janë gjithsej: 7,709,127.66 €. Plani i realizimit të të hyrave 

është 105.46 %  në krahasim me planifikimin për vitin 2017 (7,310.000.00 €). 

BUXHETI I KGJK-së 2017 

Kategoritë 

ekonomike 

Buxheti 

fillestar 

2017 

Buxheti 

Final 2017 

Buxheti  i 

zotuar 

Buxhe

ti i 

zotuar 

% 

Buxheti i 

shpenzuar 

Buxheti i 

shpenzu

ar % 

Paga dhe 

mëditje 

16,464,561.

00 

16,358,057.

83 

14,622,639.

97 

89.39 14,622,639.

97 

89.39 

Mallra dhe 

shërbime 

3,813,079.0

0 

3,875,328.70 3,646,107.77 94.09 3,536,881.92 91.27 
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Shpenzime 

komunale 

450,000.00 448,500.00 401,684.44 89.56 396,629.01 88.43 

Subvencione 

dhe transfere 

250,000.00 392,532.33 385,500.30 98.27 385,470.30 98.26 

Shpenzime 

kapitale 

820,000.00 710,000.00 709,746.30 99.96 651,922.40 91.82 

Donacione   9,529.32  9,000  94.45  9,000   94.45 

Gjithsej 21,797,640.

00 

21,793,948.

18 

19,774,678.

78  

90.69 19,602,543.

60 

89.94 

 

Siç shihet në tabelën e mësipërme buxheti i përgjithshëm i KGjK, 21,793,948.18 € në vitin 2017 

është zotuar në shumën prej 19,774,678.78 €, shprehur në përqindje 90.73 %, ndërsa është 

shpenzuar 19,602,543.60 €, shprehur në përqindje 89.94 %. 

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

vijim: 

 Paga dhe Mëditje: Nga shuma vjetore e buxhetit  prej 16,358,057.83 € janë zotuar 

dhe shpenzuar 14,622,639.97 €, shprehur në përqindje 89.39 %; 

 Mallra dhe Shërbime: Nga shuma vjetore e buxhetit prej 3,875,328.70 €  janë zotuar 

3,646,107.77 €  shprehur në përqindje 94.09 %, ndërsa janë shpenzuar 3,536,881.92 

€, shprehur në përqindje 91.27 %; 

 Shpenzimet e Komunalive: Nga shuma vjetore e buxhetit prej 448,500.00 € janë 

zotuar 401,684.44 € shprehur në përqindje 89.56 %, ndërsa janë shpenzuar 

396,629.01 €, shprehur në përqindje 88.43 %; 

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

transfere prej 392,532.33 € janë zotuar dhe shpenzuar 385,500.30 € shprehur në 

përqindje 98.27 % , ndërsa janë shpenzuar 385,470.30 €, shprehur në përqindje 98.26 

%; 
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 Shpenzimet Kapitale: Nga shuma vjetore e buxhetit 710,000.00 € janë zotuar 

709,746.30 € shprehur në përqindje 99.96 %, ndërsa janë shpenzuar 651,922.40 €, 

shprehur në përqindje 91.82%; 

Sqarim: Në donacione shuma prej 9,000 € është donacion nga “GIZ” për Gjykatën 

Themelore në Prishtinë, ndërsa shuma 529.32 € e cila figuron në SIMFK është e bartur nga 

vitet paraprake. 

 

BUXHETI SIPAS PROGRAMEVE TË KGjK - 2017 

Programet 

buxhetore 

Buxheti 

fillestar 2017 

Buxheti 

Final 2017 

Buxheti  i 

zotuar 

Buxheti i 

zotuar % 

Buxheti  i 

shpenzuar 

Buxheti i 

shpenzu

ar % 

Sekretariati i 

KGJK-së 

2,137,259.00 2,209,106.93 2,087,725.44 94.51 2,006,782.70 90.84 

ZPD 230,170.00 240,232.77 214,095.65 89.12 206,239.34 85.85 

NjShPGj 100,200.00 102,809.14 94,801.98 92.21 89,634.85 87.19 

Gjykata Supreme 

dhe  

Dhoma e Posaçme 

1,106,990.00 1,093,685.33 983,561.51 89.93 978,248.48 89.45 

Gjykata e Apelit 1,308,398.00 1,244,008.05 1,115,827.93 89.70 1,106,883.38 88.98 

Gjykata 

Themelore 

Prishtinë 

4,272,592.00 4,451,480.65 4,094,393.33 91.98 4,078,967.23 91.63 

Gjykata 

Themelore 

Prizren 

2,287,084.00 2,374,362.76 2,157,119.74 90.85 2,152,433.42 90.65 

Gjykata 

Themelore Gjilan 

2,016,864.00 2,168,024.45 1,962,214.21 90.51 1,943,087.31 89.62 

Gjykata 

Themelore 

Ferizaj 

1,597,510.00 1,632,797.49 1,562,731.30 95.71 1,561,052.23 95.61 
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Gjykata 

Themelore Pejë 

2,154,704.00 2,238,277.41 2,016,797.15 90.10 2,014,321.40 89.99 

Gjykata 

Themelore 

Gjakovë 

1,501,096.00 1,573,259.26 1,395,967.48 88.73 1,381,106.93 87.79 

Gjykata 

Themelore 

Mitrovicë 

3,084,772.00 2,456,903.94 2,080,443.06 84.68 2,074,786.33 84.45 

Totali 21,797,639.00 21,784,948.1

8 

19,765,678.7

8 

90.73 19,593,543.60 89.94 

 

Siç shihet në tabelën e mësipërme, sipas programeve buxheti i KGjK-së 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 

94.51 %, ndërsa është shpenzuar 94.84 %. 

Buxheti për programin e Zyrës së Prokurorit Disiplinor: 

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

89.12 %, ndërsa është shpenzuar 85.85 %. 

Buxheti për programin e Njësisë për Shqyrtimin e Performancës Gjyqësore: 

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

92.21 %, ndërsa është shpenzuar 87.19 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Supreme dhe Dhomës së Posaçme: 

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

89.93 % ndërsa është shpenzuar 89.45 %. 

 

Buxheti për programin e Gjykatës së Apelit Prishtinë: 
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 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 

89.70 %, ndërsa është shpenzuar 88.98 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Prishtinë: 

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

91.98 %, ndërsa është shpenzuar 91.63 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Prizren: 

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

90.85 %, ndërsa, është shpenzuar 90.65 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Gjilan: 

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

90.51 % ndërsa është shpenzuar 89.62 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Ferizaj: 

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

95.71 %, ndërsa është shpenzuar 95.61 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Pejë: 

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

90.10 %, ndërsa është shpenzuar 89.99 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Gjakovë: 

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

88.73 %, ndërsa është shpenzuar 87.79 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Mitrovicë: 

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

84.68 %, ndërsa është shpenzuar 84.45 %. 

  



 

60 
 

RAPORTI STATISTIKOR I GJYKATAVE 2017 

 

Gjendja më lende në të gjitha gjykatat e  Republikës së Kosovës gjatë vitit 2017 ka qenë: 

 618991 lëndë në punë  

Prej tyre: 

 399127 lëndë të trashëguara pra nga periudha paraprake, 

 219864 lëndë të pranuara, 

 311007 lëndë të zgjidhura dhe 

 307984 lëndë kanë mbetur të pazgjidhura në fund të vitit 2017. 

Në fund të vitit 2017 gjykatave i kanë ngelur të pazgjidhura 307984 lëndë ose -22.8 % më 

pak lëndë krahasuar me vitin paraprak 2016 (399127), 

 

Gjendja më lëndë për secilin nivele të gjykatave të Republikës së Kosovës gjatë vitit 2017 

ka qenë: 

Gjykata Supreme: 

 1275 lëndë në punë  

Struktura e lëndëve në punë: 

 31.4 %  Revizion ‘’REV’’ dhe REV II’’ 

 32.6 %  Kërkesa për Mbrojtjen e Ligjshmërisë, 

 14.3 % Zbutje e Dënimit Penal,  

 3.0 % Revizion Ekonomik,   

 18.7 % përkasin lendeve tjera 

(shikoni paraqitjen grafike ne vijim) 
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Prej tyre: 

 208 lëndë të trashëguara pra nga periudha paraprake, 

 1067 lëndë të pranuara, 

 1055 lëndë të zgjidhura dhe 

 220 lëndë mbetur të pazgjidhura në fund të vitit 2017.  

Lëndët e pazgjidhura në fund të vitin 2017 (220) janë rritur për 5.7 % krahasuar 

me vitin 2016 (208). 

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme: 

 23877  lëndë në punë  

Struktura e lëndëve në punë: 

 0.4 %  C – I, Paditë e Privatizimit, 

 12.9 %   C – II, Lista e Punëtorëve, 

 15.0 %  C – III, Paditë e Pronësore, 

 61.5 %  C – IV, Paditë e Likuidimit, 

 0.1 % C – V, Paditë e Riorganizimit, 
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 5.8 %  AC – I, Ankesat kundër Aktvendimeve Dhomës së 

Posaçme,  

 0.6 %  AC – II, Ankesat kundër Aktvendimeve të gjykatave 

tjera,  

 3.9 % përkasin lendeve tjera 

(shikoni paraqitjen grafike ne vijim) 

 

 
 

  
Prej tyre: 

 21581 lëndë të trashëguara pra nga periudha paraprake, 

 2296 lëndë të pranuara, 

 2577 lëndë të zgjidhura dhe 

 21300 lëndë kanë mbetur të pazgjidhura në fund të vitit 2013.  

Në fund të vitit 2017 kësaj Gjykatë i kanë ngelur të pazgjidhura 21300 lëndë ose -1.3% më 

pak lëndë krahasuar me vitin paraprak 2016 (21581), 
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Gjykata e Apelit: 

 24466 lëndë në punë  

Struktura e lëndëve në punë: 

 15.90 %  Penale II – Departamenti i Përgjithshëm , 

 4.16 %  Penale II – Departamenti  për Krime te Renda, 

 0.23 %  Penale II – Departamenti për të Mitur , 

 50.27 %  Civile II, , 

 2.37 % Konteste Administrative II, 

 3.88 % Konteste Ekonomike  II, 

 7.26 % Kundërvajtje II, 

 15.94 % Penale te Ndryshme.  

(shikoni paraqitjen grafike ne vijim) 
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Prej tyre: 

 11266 lëndë të trashëguara pra nga periudha paraprake. 

 13200 lëndë të pranuara, 

 11890 lëndë të zgjidhura dhe 

 12576 lëndë kanë mbetur të pazgjidhura në fund të vitit 2017. 

Lëndët e pazgjidhura në vitin 2017 (12576) janë  rritur  për 11.6 % krahasuar 

me vitin 2016 (11266).  

 

Gjykatat Themelore: 

 569373 lëndë në punë  

Struktura e lëndëve në punë: 

 0.02 %  Ankesat në Aktvendimin për caktimin e paraburgimit,  

 0.44 %  Procedura paraprake, 

 6.86 % Penale të shkallës së I -rë ( DP)   

 1.15 % Penale të shkallës së I -rë ( DKP)   

 0.06 % Penale për mitur në procedurën përgatitore, 

 0.24 % Penale për të mitur në procedurën para kolegjit, 

 7.75 %  Lëndë Civile të shkallës së I-rë, 

 0.62 % Trashëgimore, 

 1.05 % Jashtëkontestimore, 

 0.12 % Kontestet Ekonomike, 

 0.43 % Administrative, 

 64.70 % Kundërvajtje, 

 10.32 % Përmbarim i vendimit sipas dokumentit autentike, 

 2.80 % Përmbarim i vendimit sipas dokumentit përmbarues, 

 0.57 % Ekzekutimet e Kontesteve Ekonomike, 

 2.78 % Ekzekutimet  e lëndëve penale 

    (shikoni paraqitjen grafike ne vijim) 
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Prej tyre: 

 366072 lëndë të trashëguara pra nga periudha paraprake, 

 203301 lëndë të pranuara, 

 295485 lëndë të zgjidhura dhe 

 273888 lëndë kanë mbetur të pazgjidhura në fund të vitit 2017. 

Lëndët e pazgjidhura në vitin 2017 (273888) janë zvogëluar për -25.2 % krahasuar me vitin 

2016 (366072). 

 


