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1. Hyrje 
 

Plani Strategjik i Gjyqësorit të Kosovës 2022-2024 i kushton rëndësi të madhe 

marrëdhënieve me publikun dhe mediat për të rritur besimin e publikut, 

transparencën dhe llogaridhënien, si dhe qasjen në drejtësi, të cilat janë përcaktuar 

si shtylla strategjike institucionale. Për të siguruar përafrimin institucional me 

vizionin e përgjithshëm strategjik të gjyqësorit, Strategjia e Komunikimit bazohet 

në hierarkinë strategjike të mëposhtme dhe ndryshimet në dokumentet kryesore 

mund të rezultojnë në nevojën për të përditësuar dhe/ose përpunuar këtë strategji 

si dhe planin e veprimit të lidhur me të. 

Për gjyqësorin është e rëndësishme që publiku të informohet saktë dhe me kohë 

rreth zhvillimeve të sistemit të drejtësisë. 

Puna efektive me media është pjesë kyçe e punës së mëtejme të gjyqësorit në 

fushën e komunikimit për të njoftuar publikun rreth aktiviteteve të KGJK-së dhe 

gjykatave, politikave, proceseve si dhe procedurave që janë me interes të veçantë, 

me qëllim të ngritjes së besimit të qytetarëve në efikasitetin e sistemit të drejtësisë. 

Strategjia e Komunikimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës 2022-2024, do të 

zbatohet nga KGJK dhe gjykatat.  

 

Hierarkia Strategjike  

Misioni & Vizioni i Gjyqësorit 

 

 

Vlerat e Gjyqësorit 

 

 

Synimet Strategjike tё Gjyqësorit 

 

 

Synimet e Komunikimit tё Gjyqësorit 

 

 

Objektivat Specifike tё Komunikimit 

 

 

Plani i Veprimit pёr Komunikim1 

                                                           
1 Plani i Veprimit pёr Komunikim ёshtё i përfshirë nё njё dokument tё veçantë, tё rishikuar dhe 
përditësuar vazhdimisht.  
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Strategjia e Komunikimit për mbarë gjyqësorin ka për bazë shtyllat strategjike të 

mëposhtme:  

 

 

Shtylla Strategjike 1: 

 

Besimi i publikut: 

Besimi në sistemin 

gjyqësor ka rëndësi 

jetike për të siguruar 

efektivitetin e gjyqësorit 

si institucion i pavarur. 

Gjyqësori duhet 

perceptohet si i drejtë, i 

paanshëm, kompetent 

dhe i pavarur në 

vendimmarrje. 

 

 

Shtylla Strategjike 4: 

 

Transparenca dhe 

llogaridhënia: Pavarësia 

e gjyqësorit dhe besimi i 

publikut, varen nga 

gjyqësori që mban veten 

përgjegjës kryesor për 

cilësinë, efikasitetin dhe 

ndershmërinë në 

procesin e 

vendimmarrjes, si dhe 

për përdorimin e 

burimeve publike. 

Arsyetimi i vendimeve 

dhe menaxhimi i 

burimeve duhet të jetë 

transparent. 

 

Shtylla Strategjike 5: 

 

Qasja në drejtësi: Të 

gjithë qytetarët dhe 

subjektet publike duhet 

të kenë qasje në sistemin 

gjyqësor, pavarësisht 

nga statusi i tyre 

ekonomik, përkatësia 

etnike, gjinia ose 

karakteristikat e tjera 

personale. 

 

 

Plani Strategjik, nëpërmjet synimeve të përkufizuara mirë, njeh nevojën për 

ngritjen e kapaciteteve për ata që janë të ngarkuar të sigurojnë që publiku të jetë i 

informuar mbi rolin dhe funksionimin e gjyqësorit. Krijimi dhe forcimi i 

partneritetit efektiv me mediat dhe organizatat e shoqërisë civile është një synim i 

njohur për të përmirësuar qasjen në drejtësi dhe informimin e mirë të publikut. 

Konkretisht, objektivat strategjike që përkufizojnë më tej “Strategjinë e 

Komunikimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Planin e Veprimit” janë:   
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Synimi Strategjik # 1: 

 

Rritja e kapaciteteve të 

KGJK-së dhe gjyqësorit 

për të informuar në 

mënyrë proaktive 

publikun dhe organizatat 

e interesuara për rolin 

dhe funksionimin e 

gjyqësorit të Kosovës 

dhe performancën e tij.  

 

dhe 

 

Synimi Strategjik # 2: 

 

Forcimi i partneritetit 

efektiv me mediat dhe 

organizatat e shoqërisë 

civile.  

 

Synimi Strategjik # 14: 

 

Publikimi me kohë i 

vendimeve sipas 

legjislacionit në fuqi në 

faqen zyrtare të gjykatave.  

 

dhe 

 

Synimi Strategjik # 15: 

 

Rritja e informimit publik 

për performancën e 

gjyqësorit.  

 

 

 

Synimi Strategjik # 16: 

 

Përmirësimi i informimit 

publik për ndërgjyqësit për 

t’i ndihmuar ata të 

kuptojnë të drejtat e tyre 

dhe procedurat themelore 

gjyqësore.  

 

 

 

Strategjia e Komunikimit është hartuar për të siguruar që të gjitha synimet dhe 

objektivat e komunikimit të mbështesin aftësinë e gjyqësorit për të përmbushur 

dhe tejkaluar synimet institucionale. Si vazhdim dhe përditësim i Strategjisë së 

Komunikimit 2014-2019, kjo strategji është bazuar në mësimet e nxjerra dhe synon 

ngritjen e kapaciteteve të KGJK-së dhe gjykatave. Si plan i standardizuar dhe i 

strukturuar për zyrat e komunikimit të KGJK-së dhe gjykatave, strategjia 2022-

2024 synon të përkufizojë forcimin e marrëdhënieve në mes të gjyqësorit, 

partnerëve vendor dhe ndërkombëtar, shoqërisë civile dhe publikut, duke hartuar 

dhe zbatuar këtë plan strategjik të komunikimit. KGJK mbetet e përkushtuar të 

veproj në mënyrë transparente, duke siguruar që media dhe publiku të jenë 

plotësisht të informuar në gjyqësor. Ky plan mund të përditësohet sipas nevojave 

të KGJK-së dhe gjykatave. 

2. Synimet dhe objektivat  

 

Synimi i përgjithshëm i kësaj Strategjie është të ofrojë një udhërrëfyes nëpërmjet 

të së cilit gjyqësori i Kosovës do të rrisë besimin e qytetarëve, të krijojë mirëkuptim 

lidhur me qasjen e qytetarëve në drejtësi dhe të sigurojë që gjyqësori mbetet i 

angazhuar me qytetarët për të kuptuar dhe adresuar më mirë sfidat me të cilat 

përballen. Synimet dhe objektivat e shënuara më poshtë do të arrihen me veprimet 

dhe nismat e përshkruara në Planin e Veprimit në seksionin pesë (5) më poshtë.  
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Synimi i Komunikimit 1:  

Rritja e besimit dhe mirëkuptimit të publikut 
Gjyqësori do të ofrojë qasje me kohë, të saktë dhe të besueshme në informacion.  

 

Objektivi Specifik 1.1: Rritja e qasjes së publikut në informacion 
 

Qasja në informacionet e gjykatave është përmirësuar gjatë pesë (5) viteve të fundit 

me publikimin e pasqyrës së performancës (https://www.gjyqesori-rks.org/) dhe 

platformës Gjykata Ime (http://gjykataime.org/) ku mes informacioneve tjera, 

aktgjykimet dhe pasqyrat e performancës së gjyqësorit janë në dispozicion për 

qasje më të lehtë. Fusha të tilla si publikimi i të gjitha vendimeve gjyqësore në 

përputhje me legjislacionin në fuqi, informacioni mbi procesin e emërimit dhe 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, vlerësimet, procedurat disiplinore, si dhe të dhëna 

tjera të cilat përditësohen sipas nevojës. 

Anonimizimi i vendimeve gjyqësore që është i nevojshëm për t’i vënë ato në 

dispozicion në faqet zyrtare të gjykatave, vazhdon të konsumojë kohë dhe burime 

njerëzore, prandaj me qëllim të lehtësimit të kësaj procedure, KGJK do të punojë 

drejt qasjes ndaj menaxhimit të lëndëve aktive, përdorimit të teknologjisë dhe 

përdorimit të formularëve dhe shablloneve të standardizuara për të rritur 

efikasitetin në këtë drejtim. Po ashtu, për të mundësuar që qasja të jetë sa më e 

lehtë për publikun dhe përdoruesit, KGJK do të angazhohet të siguroj gjenerimin 

e informacioneve në bazë të fjalëve kyçe dhe kritereve të identifikueshme brenda 

faqes zyrtare. 

Aftësia për t’iu përgjigjur me kohë kërkesave për qasje në dokumente publike në 

përputhje me kornizën ligjore është sfidë, prandaj KGJK mbetet e përkushtuar të 

vlerësoj këto procese për të përcaktuar nevojën për rritje të burimeve njerëzore, 

ofrimin e ngritjes së kapaciteteve profesionale dhe vendosjen e udhëzimeve si dhe 

procedurave të thjeshtuara. KGJK, konsideron se duke rritur vëllimin e 

informacionit të disponueshëm online dhe duke përdorur aplikacionet e telefonave 

të mençur dhe ueb aplikacionet, përmes të cilëve mund të informohen qytetarët, 

mund të përmirësohen shërbimet, duke zvogëluar nevojat e qytetarëve për të 

vizituar lokacionet fizikisht dhe të shfrytëzohen më mirë burimet shpeshherë të 

kufizuara. 

 

 

 

 

 

https://www.gjyqesori-rks.org/
http://gjykataime.org/
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Objektivi Specifik 1.2: Promovimi i punës së KGJK-së dhe shërbimeve që 

ofrojnë gjykatat 

 

Si organi më i lartë për administrimin e gjyqësorit me qëllim që të përmbush 

mandatin, është e rëndësishme që KGJK të promovojë punën e vet. 

KGJK do të jetë e hapur dhe transparente për mënyrën se si i alokon dhe përdor 

fondet publike të ofruara nga buxheti vjetor si dhe për mënyrën se si angazhohen 

burimet njerëzore.  

Gjykatat, si ofrues të shërbimeve të përditshme, duhet të angazhohen në 

komunikim të vazhdueshëm proaktiv me të gjithë përdoruesit e shërbimeve të 

gjykatave, për të siguruar ndërgjegjësimin dhe kuptimin e rolit të gjykatës, 

procedurave të saj dhe rezultateve të çështjeve që trajtojnë. 

Aktivitetet dhe rezultatet e gjyqësorit do të promovohen duke përdorur mjete të 

ndryshme komunikimi, siç janë komunikatat dhe njoftimet, konferencat, intervistat 

për media, përditësimi i rregullt i informacionit në faqen zyrtare dhe media sociale, 

ofrimi i informacionit nëpërmjet videove, animacioneve, infografikëve, etj.  

Një qasje e rinovuar dhe më e strukturuar ndaj mënyrës se si KGJK dhe gjykatat i 

bëjnë informacionet dhe materialet edukative të disponueshme për publikun, do të 

fillojë të zbatohet pas miratimit të kësaj strategjie. Kjo qasje e re do të siguroj 

qëndrueshmëri dhe besueshmëri në informacionet e ofruara për publikun.  

KGJK dhe gjykatat do të angazhohen në organizimin e fushatave tematike që 

krijojnë një audiencë më të madhe dhe të ndryshme. Kjo do të përfshijë 

organizimin e takimeve të angazhimit në komunitet me audiencat e synuara, ditët 

e hapura për qytetarët, përgatitjen e tregimeve të suksesit dhe më shumë.  

 

Objektivi Specifik 1.3: Marrëdhënie proaktive gjyqësor-media dhe gjyqësor-

shoqëri civile 

 

Gjyqësori ka bashkëpunim të rregullt me pjesëtarët e mediave dhe do të vazhdojë 

me qasjen e vet proaktive për të siguruar që mediat dhe publiku, të kenë 

informacion me kohë dhe të saktë mbi planet, vendimet dhe veprimet e gjyqësorit. 

Për ta arritur këtë, KGJK do të organizojë takime formale dhe joformale me 

gazetarë, ku pjesëtarët e caktuar të gjyqësorit (nga KGJK dhe gjykatat) mund të 

shkëmbejnë informacione, të përfshihen në diskutime dhe të bashkëpunojnë për të 

informuar më mirë publikun.  

Gjyqësori do të forcojë bashkëpunimin dhe partneritetin me Organizatat e 

Shoqërisë Civile (OSHC) dhe Organizatat Jo Qeveritare (OJQ) aktive në fushën e 

drejtësisë, përmes mënyrave kreative për shkëmbimin e informacionit, 

përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për grupet e cenueshme.  
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Gjyqësori është i përkushtuar të gjejë mënyra të dobishme në mënyrë të ndërsjellë 

për të përmirësuar kohën e përgjigjes ndaj kërkesave të OSHC/OJQ-ve për 

informacion dhe do të organizojë ngjarje të përbashkëta të angazhimit në 

komunitet, për të siguruar që OSHC/OJQ-të dhe të gjithë ata që përfaqësohen të 

kenë një zë në tryezë, në lidhje me reformat dhe implementimin e përmirësimeve 

në gjyqësor.  

 

Synimi i Komunikimit 2: Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për 

reformat në gjyqësor 
Gjyqësori do të angazhohet në mënyrë aktive me të gjitha institucionet e sektorit 

të drejtësisë për të nxitur reformat dhe për të siguruar që publiku të jetë i 

informuar mirë  

 

Objektivi Specifik 2.1: Informimi i rregullt i publikut për reformat në gjyqësor 
 

Gjyqësori do të organizojë aktivitete të dizajnuara posaçërisht për të informuar dhe 

rritur ndërgjegjësimin e publikut për reformat në gjyqësor që janë në vazhdim e 

sipër. Këto aktivitete do të përfshijnë, ndër të tjera diskutime dhe tryeza të 

rrumbullakëta me hisedarët dhe grupet e përdoruesve të shërbimeve të gjykatave. 

Aktivitetet do të jenë gjithëpërfshirëse, duke synuar audiencën e gjerë dhe 

audiencat e ndryshme që marrin shërbime nga gjyqësori.  

Gjyqësori me mbështetje të donatorëve do të përgatitë broshura dhe fletëpalosje 

edukative/informative dhe sipas rrethanave, video, infografikë dhe animacione për 

shpërndarje të gjerë si në formë të shtypur, ashtu edhe në formë elektronike të 

publikuara në faqet zyrtare, media sociale dhe nëpërmjet mediave tradicionale. Të 

gjitha reformat, do të promovohen nëpërmjet mbulimit mediatik, shpalljeve dhe 

njoftimeve për shtyp, si dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të gjyqësorit në 

emisione të transmetuara në TV dhe radio.  

 

Objektivi Specifik 2.2: Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për mekanizmat e 

drejtësisë komerciale 

 
Gjyqësori është angazhuar në mënyrë aktive në reformat që do të krijojnë një 

Gjykatë Komerciale të dedikuar, për të adresuar nevojat e bizneseve të brendshme 

dhe të investitorëve të huaj, për mjete efikase dhe të besueshme për zgjidhjen e 

kontesteve komerciale. 
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Me përparimin e reformave të nevojshme legjislative, gjyqësori angazhohet të 

marrë një rol udhëheqës dhe proaktiv në rritjen e ndërgjegjësimit të publikut dhe 

të hisedarëve për mekanizmat e drejtësisë komerciale: 

 Rritja e ndërgjegjësimit të bizneseve dhe profesionistëve ligjorë 

mbi reformat dhe ndryshimet në ligj dhe drejtësi, rreth të cilave nuk 

është komunikuar mjaftueshëm, për të rritur besimin e tyre; 

 Mbështetja e ndërgjegjësimit të bizneseve për metodat alternative 

të zgjidhjes së kontesteve që ndihmojnë në lehtësimin e barrës mbi 

sistemin gjyqësor; 

 Mbështetja e promovimit të profesioneve të lira juridike si: 

ndërmjetësuesit, përmbaruesit privatë, administratorët e 

falimentimit dhe noterët; 

 Mbështetja e përmirësimeve të komunikimit ndërmjet komunitetit 

ligjor dhe atij të biznesit nëpërmjet përpjekjeve formale, joformale 

dhe të koordinuara të komunikimit; 

 Mbështetja e aftësisë së partnerëve për avokim dhe komunikim me 

publikun. 

Prandaj, gjyqësori do të fokusojë aktivitetet në hartimin dhe harmonizimin e 

legjislacionit komercial dhe ndryshimeve të nevojshme strukturore, si dhe në 

hartimin e akteve nënligjore për funksionimin e rregullt të Gjykatës Komerciale. 

Kjo ofron një mundësi për të promovuar reformat në drejtësi. Mjetet e komunikimit 

rreth ndryshimit do të jenë të orientuara nga audienca, si për komunitetin e biznesit 

ashtu edhe për qytetarët. Gjyqësori është i përkushtuar që këto aktivitete 

komunikimi, t’i kryejë në bashkëpunim me partnerët institucional, odat 

ekonomike, shoqatat e ndryshme, OJQ-të dhe mediat. 

 

Synimi i Komunikimit 3: Përmirësimi i koordinimit dhe 

komunikimit të brendshëm 
Gjyqësori pranon se komunikimi i brendshëm që është proaktiv dhe me kohë 

siguron mbarëvajtje të punës 

 

Objektivi Specifik 3.1: Koordinimi i informatave brenda KGJK-së dhe gjykatave  

 

Komunikimi dhe koordinimi brenda gjyqësorit do të reflektojë në komunikim të 

jashtëm efektiv. Gjyqësori do të punoj në përforcimin e bashkëpunimit dhe 

koordinimit me grupet kryesore brenda institucionit, si në vijim:  

 KGJK dhe departamentet, njësitë, zyrat përkatëse;  

 Asambleja e Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve Mbikëqyrës;  

 Administratorët e Gjykatës, zëvendës administratorët dhe Ndihmës 

Administratorët; 

 Zyra për Komunikim me Media dhe Publikun në KGJK; 

 Zyrat për Informim dhe Komunikim me Media të gjykatave.  
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KGJK do të përdorë strukturën e saj të komisioneve për të mbajtur takime të 

rregullta me grupet e mësipërme, për të siguruar që informacioni ndahet në mënyrë 

aktive në të gjitha nivelet e gjyqësorit dhe do të kërkojë llogari nga këto grupe, për 

të siguruar që punonjësit e gjyqësorit janë të informuar mirë. 

Me qëllim që Zyrat për Informim dhe Komunikim në gjykata janë të pajisura mirë 

për të kryer punët e tyre, KGJK bënë vlerësimin e nevojave për ngritjen e 

kapaciteteve profesionale dhe mjeteve teknike (harduer dhe softuer) për të 

përmirësuar performancën si dhe për të inkurajuar kreativitetin në fushën e 

marrëdhënieve me publikun dhe komunikimin. KGJK në bashkëpunim me 

donatorët do të organizoj tryeza për shkëmbimin e përvojave në nivel rajonal dhe 

ndërkombëtar. 

 

Objektivi Specifik 3.2: Rritja e përfshirjes së gjyqtarëve dhe administratës 

gjyqësore në aktivitetet e komunikimit publik 

 

Me qëllim të gjithëpërfshirjes dhe suksesit, aktivitetet e komunikimit në 

institucionet gjyqësore nuk duhet të kryhen vetëm nga zyrtarët e komunikimit 

(ZIP). Personat e specializuar në fusha të caktuara duhet të angazhohen për t’u 

ofruar qytetarëve informacion të thjeshtë dhe të qartë. Zyra e Kryesuesit do të 

koordinohet me profesionistët e komunikimit të KGJK-së dhe gjykatave për të 

përfshirë gjyqtarët dhe stafin profesional gjyqësor në aktivitetet e komunikimit 

publik. Me qëllim të realizimit të këtyre veprimeve, KGJK do të hartoj dhe miratoj 

udhëzues për komunikim.  

 

3. Audiencat e synuara, mesazhet kryesore dhe mjetet e 

komunikimit 
Grupi i synuar  Pse komunikojmë 

Publiku  

 Detyrimi si institucion i shërbimit publik për të informuar 

publikun. 

 Për të rritur qasjen në drejtësi. 

 Për të përmirësuar përvojat e përdoruesve të shërbimeve të 

gjykatave. 

Mediat  

 Për të ndërtuar marrëdhënie proaktive që rrisin qasjen e 

publikut në informacion. 

 Për të ofruar informacion të saktë dhe të plotë për sistemin 

gjyqësor. 

 Për të sqaruar ose parandaluar keqkuptimet ose raportimet 

e gabuara. 

Juristët dhe 

ushtruesit e 

Profesioneve të Lira 

Juridike  

 Për të ndërtuar partneritete proaktive. 

 Për të rritur qasjen në drejtësi. 

 Për të përmirësuar përvojat e përdoruesve të shërbimeve të 

gjykatave. 

Shoqëria civile 

 Për të ndërtuar partneritete proaktive.  

 Për të rritur angazhimin tonë në komunitet. 

 Për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve. 
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Institucionet dhe 

Agjencitë e RKS-së  

  

 

 Për të ndërtuar partneritete proaktive.  

 Për të përmirësuar bashkëpunimin ndërinstitucional për të 

mirën e publikut. 

 Për të siguruar burimet e duhura që i mundësojnë gjyqësorit 

t’i shërbejë publikut. 

Komuniteti i 

biznesit 

 Për të siguruar ofrimin efektiv dhe me kohë të shërbimeve 

të drejtësisë komerciale. 

 Për të promovuar një kuptim më të madh të së drejtës 

komerciale. 

 Për të mbështetur një mjedis të qëndrueshëm ekonomik dhe 

afarist. 

 

 

Donatorët 

 

 Për të siguruar që donatorët kuptojnë nevojat e gjyqësorit.  

 Për të siguruar koordinimin e donatorëve me qëllim të 

maksimizimit të mundësive për bashkëpunim. 

 Për të shfrytëzuar mbështetjen e donatorëve dhe për të 

rritur mundësinë për asistencë teknike ndërkombëtare për 

të përmirësuar përvojat e përdoruesve të shërbimeve të 

gjykatave. 

 

Gjatë komunikimit, KGJK do të fokusohet në mesazhet kryesore që përputhen 

me misionin, vizionin dhe vlerat e gjyqësorit si më poshtë:  

Mesazhet kryesore: 

Qasja në 

Drejtësi  

Qasja në drejtësi efektive dhe me kohë është e garantuar për të gjithë 

qytetarët dhe KGJK do t’i jap prioritet inovacionit, duke përfshirë 

përdorimin e shërbimeve dhe teknologjisë digjitale, për të mundësuar 

qasje më të lehtë dhe më të shpejtë në informacion dhe shërbime, kudo 

brenda vendit.  

Neutraliteti në 

vendimmarrje 

dhe Pavarësia  

Gjyqësori mbështet sundimin e ligjit duke e administruar drejtësinë në 

mënyrë të paanshme, efikase dhe llogaridhënëse. KGJK nuk do të lejoj 

ndërhyrje të jashtme në vendimmarrjen me qëllim të ruajtjes demokracisë 

të qëndrueshme dhe garantimit të të drejtave dhe lirive të qytetarëve.  

Transparenca  

Gjykatat janë të hapura për të gjithë qytetarët për të vëzhguar procedimet 

dhe vazhdimisht do të përmirësohet publikimi i të dhënave të 

performancës institucionale, vendimeve gjyqësore dhe informacionit të 

nevojshëm që publiku të ketë qasje në shërbime me kohë dhe në mënyrë 

të besueshme. Gjyqësori do të punojë në mënyrë bashkëpunuese me 

pjesëtarët e mediave dhe shoqërisë civile, për të mirën e përdoruesve tanë.  
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Llogaridhënia 

dhe Besimi  

Aktgjykimet dhe vendimet do të jenë të disponueshme për publikun dhe 

do të lejohet qasja e mediave si dhe raportimi mbi procedimet gjyqësore 

në bazë të legjislacionit në fuqi. Gjyqësori do t’iu përgjigjet kërkesave për 

informacion nga përdoruesit e shërbimeve të gjykatës me kohë.  

Raportet vjetore të gjyqësorit të publikuara do të përfshijnë: 

Të dhënat e performancës; Detajet rreth qëllimit, rolit dhe procedurave 

tona; Informacionet mbi iniciativat e fundit të gjykatës, si dhe 

informacione tjera relevante. 

Menaxhimi 

proaktiv 

organizativ dhe 

fiskal  

Udhëheqësit e KGJK-së dhe gjykatave do të angazhohen në menaxhim 

proaktiv për të siguruar që të gjitha nivelet e gjyqësorit janë të trajnuara 

mirë, kryejnë punën mirë dhe janë llogaridhënëse. KGJK do të mbikëqyr 

dhe do të kërkojë llogari nga gjyqtarët dhe administrata në lidhje me 

performancën si dhe do të publikojë rregullisht të dhënat e performancës. 

Do të promovohet përdorimi i zgjidhjes alternative të kontesteve në rastet 

kur përcaktohet me ligj, në mënyrë që të reduktohen shpenzimet dhe koha 

e nevojshme për zgjidhjen e kontesteve. Do të bëhet publikimi i 

shpenzimeve vjetore.  

  

Mjetet dhe temat e komunikimit  Shpeshtësia  

Mjetet 

Ueb-portali i gjyqësorit - Faqet zyrtare të KGJK-së dhe 

gjykatave 
Rregullisht 

Portali “Gjykata ime”  Rregullisht 

Portali i ndërmjetësimit Përditësimi sipas nevojës 

Platforma e të dhënave online - Pasqyra e performancës  Rregullisht 

Mekanizmi i lëndëve të shënjestruara Përditësimi sipas nevojës 

Aplikacionet e telefonave të mençur 
Të zhvillohen dhe 

përditësohen sipas nevojës  

Shpallje, video, infografikë dhe postime kreative në 

mediat sociale të gjyqësorit 
Rregullisht 

Shpalljet publike në gjuhët zyrtare Rregullisht 

Njoftimet për shtyp Rregullisht 

Konferencat për shtyp Sipas nevojës 

Intervistat në TV, radio, portale Në bazë periodike 

Takime joformale me redaktorë/kryeredaktorë të mediave Në bazë periodike 

Fletëpalosje, afishe ose materiale promovuese të shtypura 

dhe digjitale 
Në bazë periodike 

Tryeza të rrumbullakëta, fokus grupe ose ligjërata me 

audiencat e synuara 
Në bazë periodike 

Punëtori, trajnime, seminare Sipas nevojës 

Takime me OSHC/OJQ dhe organizata partnere Sipas nevojës 

Takime me studentët, komunitetin e biznesit dhe qytetarët. Sipas nevojës 

Hulumtimet e opinionit publik Në bazë vjetore  

Takime koordinimi me donatorët  Në bazë vjetore  
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Temat 

Raportet mujore për publikimin e aktgjykimeve Në bazë mujore 

Publikimi i raporteve statistikore duke përfshirë ngarkesën 

e lëndëve, lëndët e prapambetura, kohën e zgjidhjes, 

normat e spastrimit, etj 

Rregullisht 

Raporti vjetor i punës së KGJK-së Në bazë vjetore 

Raporti vjetor i punës së SKGJK-së Në bazë vjetore 

Raporti vjetor i punës së gjykatave Në bazë vjetore 

Plani i punës së KGJK-së Në bazë vjetore 

Plani i punës së gjykatave Në bazë vjetore 
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4. Monitorimi dhe vlerësimi 

Për të monitoruar efektivitetin e aktiviteteve të komunikimit, gjyqësori i Kosovës do të përdorë 

një sërë mjetesh hulumtuese cilësore dhe sasiore, ku përfshihen: 

 Komentet e drejtpërdrejta nga palët në KGJK dhe gjykata;  

 Komentet nga publiku, të pranuara nëpërmjet portalit, email-it ose mediave sociale; 

 Monitorimi i mediave tradicionale dhe digjitale; 

 Analiza statistikore për përdoruesit e portalit dhe mediat sociale, si dhe angazhimi i 

audiencës në këto platforma;  

 Hulumtimi mbi perceptimin e publikut; 

 Vlerësime me shkrim nga audienca pas aktiviteteve të ndryshme të organizuara, si p.sh. 

sesionet informative, ligjëratat, tryezat e rrumbullakëta, etj. 

Gjatë kësaj periudhe të strategjisë, monitorimi do të fokusohet në vendosjen e bazës për 

periudhën vijuese të strategjisë së radhës dhe do të vendosen mekanizmat për të mundësuar 

mbledhjen sistematike të të dhënave, të paktën si më poshtë: 

 Trafiku i përgjithshëm i përdoruesve të veçantë në faqen zyrtare të KGJK-së, si dhe 

trafiku i përgjithshëm i kombinuar në faqen zyrtare të secilës gjykatë; 

 Numri i ndjekësve, si dhe shkalla mesatare e angazhimit në profilet e KGJK-së dhe 

gjykatave në mediat sociale;  

 Rezultatet e anketave të perceptimit publik për përputhshmërinë me mesazhet kryesore 

(kryetitujt); 

 Kënaqshmëria me rezultatet e anketës së KGJK-së dhe gjykatave; 

 Numri i përgjithshëm i ankesave formale të paraqitura kundër punonjësve të KGJK-së 

dhe gjykatave për mangësitë e pretenduara në trajtimin e lëndëve (jo ankime gjyqësore); 

KGJK do t’i shqyrtojë këto të dhëna deri në fund të kësaj periudhe strategjike, për t’i 

harmonizuar më pas me objektivat SMART (Specifike, të Matshme, të Arritshme, Reale, dhe 

të arritshme me Kohë), si dhe për t’i vendosur në prioritetet për strategjinë e radhës.  

Zbatimi i strategjisë do të monitorohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. 

  


