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MOHIM PËRGJEGJËSIE 

Kjo Rregullore është mundësuar me përkrahjen e popullit Amerikan përmes Agjencisë së 

Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Qëndrimet e autorit në këtë 

publikim nuk i pasqyrojnë domosdo qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për 

Zhvillim Ndërkombëtar apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.  
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Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në përputhje me Nenin 108.5 të Kushtetutës së Republikës 

së Kosovës, me Nenin 4.1.15 dhe 4.1.23 të Ligjit mbi Këshillin Gjyqësor të Kosovës (Nr. 

03/L-223 data 30 shtator 2010), me Nenin 25 të Ligjit mbi Gjykatat (Nr. 03/L-199 data 

22 korrik 2010) dhe Nenin 15 të Rregullores për Organizimin e Brendshëm të Gjykatave 

(4 janar 2013 ndryshuar me vendim të KGJK me 22 shkurt 2013), nxjerr dhe miraton 

këtë:   

 

RREGULLORE 

PËR ZYRTARËT PËR INFORMIM PUBLIK NË GJYKATA 

 

Neni 1 

Përgjegjësitë dhe kompetencat e Zyrtarit për Informim Publik 

 

1.1. Gjykata Supreme, Gjykata e Apelit dhe shtatë Gjykatat Themelore kanë secila nga 

një Zyrtar për Informim Publik. Zyrtari për Informim Publik (ZIP) shërben si burimi 

qendror i informacionit rreth Gjykatës dhe pika kryesore kontaktuese me media. ZIP i 

Gjykatës ka përgjegjësi dhe kompetenca për: 

1.1.1 Komunikimin proaktiv me media dhe qytetarë të cilëve u shërben Gjykata, 

për të promovuar besimin e publikut në sistemin gjyqësor; 

1.1.2. Edukimin e audiencave të ndryshme se si të orientohen në sistemin e 

gjykatave dhe lidhur me llojet e shërbimeve në dispozicion të tyre nga Gjykata; 

1.1.3. Ofrimin me kohë të informacioneve që vlejnë si lajm për median dhe 

lehtësimin e shpërndarjes së informacionit relevant tek publiku i gjerë përmes 

uebfaqes zyrtare të Gjykatës, materialeve të shtypura dhe nismave për 

sensibilizim të publikut; 

1.1.4. Mbledhjen dhe shpërndarjen e të gjithë dokumentve të gjykatës ku ka 

qasje dhe të dhëna për qëllime informimi dhe edukimi; 
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1.1.5. Bashkëpunimin me Zyrën Koordinuese për Komunikim1 pranë Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës për të implementuar planin e përgjithshëm të komunikimit 

strategjik për sistemin gjyqësor. 

1.1.6. Mundësimin me efikasitet të përcjelljes së informacionit tek publiku dhe 

ofrimin me kohë të përgjigjeve të duhura ndaj kërkesave nga palët, media, ose të 

tjerë qytetarë që shprehin interesim; 

1.1.7. Krijimin dhe mbajtjen e kontakteve të afërta me median e shtypur dhe 

elektronike, organizatat e shoqërisë civile, komunitetet dhe grupet nga pakicat, 

institucionet arsimore, agjencitë qeveritare dhe entitetet ndërkombëtare; 

1.1.8. Krijimin dhe shpërndarjen e materialeve informuese dhe edukative për 

publikun përmes kanaleve të duhura të komunikimit që mund të përfshijnë ndër 

të tjera edhe uebfaqen zyrtare të Gjykatës dhe median e shkruar, elektronike dhe 

sociale; 

1.1.9. Zhvillimin e informacionit që publikohet në uebfaqen e Gjykatës; 

1.1.10. Komunikimin në mënyrë proaktive me median për të zhvilluar të kuptuarit 

më të saktë dhe të plotë nga ana e gazetarëve të aktiviteteve të Gjykatës; 

1.1.11. Përgjigjen me kohë dhe në mënyrë të duhur ndaj kërkesave nga media 

për informacion; përgatitjen dhe shpërndarjen e komunikatave për shtyp që 

përbëjnë lajm; planifikimin e konferencave për shtyp dhe ngjarjeve speciale me 

media; si dhe mbajtjen e një arkivi me artikuj për Gjykatën; 

1.1.12. Ofrimin e informacionit statistikor në gjuhë të kuptueshme dhe në formë 

të duhur për t’iu shpërndarë medias dhe publikut; 

1.1.13. Koordinimin bashkë me Kryetarin e Gjykatës të programeve për 

vetëdijësim të publikut; 

1.1.14. Koordinimin bashkë me Zyrën Koordinuese për Komunikim2 pranë 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës të aktiviteteve sensibilizuese për Gjykatën. 

1.2. ZIP, në rast të kërkesave nga media për informacion të ndërlidhur me lëndë ose 

informacion tjetër të ndjeshëm, ia siguron Kryetarit të Gjykatës të gjithë informacionin 

kontaktues për përfaqësuesin e medias, natyrën e informacionit të kërkuar si dhe afatin 

nga media për të pranuar informacionin e kërkuar.   

                                                           
1
 Në varësi të themelimit të Zyrës Koordinuese për Komunikim, aktualisht Zyra për Informim e SKGJK-së.  

2
 Në varësi të themelimit të Zyrës Koordinuese për Komunikim, aktualisht Zyra për Informim e SKGJK-së. 
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Neni 2 

Organizimi i punës së Zyrtarit për Informim Publik brenda Gjykatës 

Zyrtari për Informim Publik (ZIP) koordinon me: 

2.1. Kryetarin e Gjykatës të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me informimin publik dhe 

paraqitjet në media.  

2.2. Administratorin e Gjykatës të gjitha aktivitetet administrative dhe teknike të punës.  

2.3. Gjyqtarin e lëndës në fjalë të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me publikimin e 

informatave në lidhje me atë lëndë. Asnjë njoftim nuk lëshohet për media pa pëlqimin e 

gjyqtarit përkatës dhe të Kryetarit të Gjykatës. Gjyqtari i lëndës është i obliguar t’i ofrojë 

ZIP qasje në informata për ato lëndë që konsiderohet të jenë me interes për publikun.  

2.4. Stafin e gjykatës, sipas nevojës, për shkëmbimin e informatave që kanë të bëjnë 

me aktivitetet e Gjykatës.  

 

Neni 3 

Komunikimi i Gjykatës me publikun 

3.1. Për të gjitha pyetjet që kanë të bëjnë me lëndë në gjykatë dhe çështje të tjera të 

ndjeshme të ndërlidhura me punën e Gjykatës, Kryetari i Gjykatës ka autoritetin të 

komunikojë direkt me publikun dhe me median.   

3.2. Në mungesë të Kryetarit të Gjykatës, Nënkryetari i Gjykatës mund të komunikojë 

me median sa i përket informacionit të ndërlidhur me Gjykatën. 

3.3. ZIP, me autorizim paraprak të Kryetarit të Gjykatës, mund të japë prononcime për 

të gjitha mediat.  
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Vërejtje: 

Kjo pako që përmban Rregulloren për Zyrtarët për Informim Publik në Gjykata dhe 

Strategjinë e Komunikimit të Gjyqësorit kërkon edhe ndërhyrje në Rregulloren mbi 

Organizimin e Brendshëm të Gjykatave, Neni 15, Paragrafi 4.  Formulimi i propozuar 

është:  

Zyrtari për Informim Publik (ZIP) i raporton dhe i përgjigjet Kryetarit të Gjykatës për 

punët profesionale të ZIP. ZIP i raporton Administratorit të Gjykatës për punët 

administrative dhe teknike.    


