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HYRJE 
 
Ky plan i punës është hartuar në pajtim me objektivat strategjike të përcaktuara nga Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës, ku për qëllim kryesor kanë realizmin efikas te Mandatit të tije te përcaktuar me 

Kushtetutën e Vendit. Ky plan parasheh ndërmarrjen e të gjitha Veprimeve dhe aktiviteteve te cilat 

janë ne funksion të mbarëvajtjes dhe konsolidimit të sistemit gjyqësor në vend.   

 

Ky plan i punës për vitin, 2022, në strukturën e tije, ka akomoduar, kërkesat dhe sfidat 

kryesore te cilat dalin nga Procesi i Rishikimit Funksional të Sundimit të Ligjit në Kosovë dhe 

merr për bazë edhe kërkesat te cilat dalin nga Agjenda integruese Evropiane ne fushën e drejtësisë. 

 

Aktivitetet e këtij plani, janë harmonizuar me kërkesat të cilat dalin nga Plani Strategjik për 

Gjyqësorin e Kosovës 2020-2022, pastaj Strategjinë e Sundimit te Ligjit 2021-2026, Prioritetet e 

përcaktuara me Programin për reforma në ekonomi ERA 2, Plani Strategjik për zgjidhjen efikase te 

rasteve te korrupsionit dhe krimit te organizuar 2022-2024 dhe Raportin e Vendit për vitin 2021.    

 

Përveç aktiviteteve Kryesore të paraqitura në këtë plan, të gjitha njësitë e KGJK-së, do të kryejnë 

edhe veprimet dhe aktivitetet tjera të nevojshme ne kuadër te fushë veprimtarisë së tyre të 

përcaktuar. 

 

Me realizimin e Objektivave të këtij plani, do të fuqizohet menaxhimi i pushtetit gjyqësor në vend, 

do te rritet efikasiteti i funksionimit te gjyqësorit, do te rritet transparenca dhe llogaridhënia dhe do 

të forcohet besimi i publikut ne institucionet e drejtësisë në vend.  
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MISIONI, VIZIONI, VLERAT 

 

Misioni: Zhvillimi dhe vazhdimësia e një gjyqësori të pavarur që ofron shërbime  

gjyqësore të pa anshme për te gjithë dhe është funksional në të gjitha 

aspektet organizative dhe operative. 

  

 

Vizioni: Një sistem gjyqësor që është i pavarur, i arritshëm për të gjithë, i drejte, 

efikas në punë e vet, llogaridhënës për pune e vet, funksional me 

standardet me te larta te ndershmërisë, kompetencës, profesionalizmit 

dhe transparencës. 

 

 

Vlerat e 

Gjyqësorit: Gjyqësori është i përkushtuar të zgjidh mosmarrëveshjet ne mënyre  të 

drejtë me kohë në përputhje më kushtetutën dhe ligjin. Gjyqësori në 

përmbushjen e detyrimeve te tij dhe ne shërbim te qytetarëve te Kosovës 

do t’i përmbahet vlerave te me poshtme: 

 

  

 Pavarësisë  

 Paanshmëria 

 Vendimmarrje e drejtë dhe e pa anshme 

 Kompetenca dhe Profesionalizmi 

 Barazia dhe trajtimi i barabartë 

 Integritetit 

 Transparenca, llogaridhënia dhe efikasiteti 
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TABELA E SHKURTESAVE 
 
 
 
 
KGJK      – Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

SKGJK    – Sekretariati Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

AD           – Akademia e Drejtësisë 

KAGJ      – Komisioni për Administrimin e Gjykatave 

KÇN        – Komisioni për Çështje Normative 

KVPGJ   – Komisioni për Vlerësimin e Performancës 

KBF        – Komisioni për Buxhet dhe Financa 

KT          – Komisioni për Trajnime 

DAPP      – Departamenti i Administratës së Përgjithshme dhe Personelit 

DBF        – Departamenti për Buxhet dhe Financa 

DLO        – Departamenti për Logjistikë 

DL          – Departamenti Ligjor i Këshillit 

DS          – Departamenti i Statistikave 

ZP          – Zyra e Prokurimit 

ZKP       – Zyra për Komunikim me Publik 

ZTIK     – Zyra për Teknologji Informative 

NjIGJ    – Njësiti për Inspektim Gjyqësor 

SKEQP – Sistemi Kombëtar i Evidencës Qendrore Penale 

NCCR   – National Centralised Criminal Records 

BE         – Bashkimi Evropian 

CEPEJ – European Commission for the Efficiency of Justice (Komisioni Evropian për Eficiencë 

në Drejtësi) 

SMIL –    Sistemi i Menaxhimit të Integruar të Lëndëve 

KPK  –    Këshilli Prokurorial i Kosovës 

MCC –    Millenim   Challange Corporation (Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit)
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VEPRIMET 
KOHA E 

REALIZIMIT 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
TREGUESI I MATËS  

NDERLIDHJA ME 

DOKUMNETET 

TJERA 

Shtylla Strategjike 1 - Besimi dhe besueshmëria e publikut 

Qëllimi Strategjik 1.1. Rritja e kapacitetit të KGJK-së dhe gjyqësorit që në mënyrë proaktive të informojë publikun dhe organizatat  

e interesuara lidhur me rolin dhe funksionimin e gjyqësorit në Kosovë si dhe performancën e tij 

 1.1.1 Hartimi i Strategjisë së re të 

Komunikimit 

TM 1 ZKP Strategjia e miratuar Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e Strategjisë 

për Sundimin e Ligjit  

2021-2026 

Qëllimi strategjik 1.2. Të fuqizohet partneriteti efektiv me median dhe organizatat e shoqërisë civile 

1.2.1  Hartimi i Rregullores për trajtimin e 

kërkesave për qasje në dokumente 

publike dhe klasifikim të dokumenteve 

TM 4 KÇN, DL Krijimin e grupit punues 

Draft rregullorja e hartuar 

Ky aktivitet është i 

ndërlidhur me zbatimin e 

Ligjit nr. 06/L-081 për 

qasje në dokumente 

publike.  
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1.2.2 Zhvillimi i aktiviteteve të 

përbashkëta për avancimin e raporteve 

ndërmjet gjyqësorit me media, shoqërinë 

civile dhe publikun. 

TM 3 ZKP Takime e mbajtura me 

Asociacionin e Gazetareve 

të Kosovës për 

bashkëpunim te ndërsjellët. 

Zhvillimi i takimeve me, 

Organizatat e shoqërisë 

civile që merren me 

monitorimin e gjyqësorit. 

Lidhja dhe nënshkrimi e 

MiM-ve.  

 

Shtylla Strategjike 2 - Administrimi efektiv dhe efikas i drejtësisë 

Qëllimi strategjik 2.1. Përmirësimi i praktikave të menaxhimit të lëndëve për të siguruar që lëndët e reja zgjidhen në afat kohor të 

arsyeshëm 

2.1.1 Miratimi  i  planeve  vjetore  të 

gjykatave për menaxhimin e lëndëve 

TM 1(Janar) Kryetarët e 

Gjykatave 

Planet e gjykatave te 

hartuar dhe publikuar 

Ky aktivitet është i 

ndërlidhur me 

përmbushjen e obligimit 

që derivon nga Rregullorja 

për Organizimin e 

brendshëm të Gjykatave. 
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2.1.2 Mbikëqyrja e punës së Administratës 

Gjyqësore 

 

 

Çdo 3 muaj KGJK, SKGJK Krijimi i formatit te 

raportimit të 

administratorëve të 

gjykatave. 

Raportimi me shkrim i 

administratorëve. 

Shqyrtimi i raportimeve me 

shkrim të administratorëve. 

 

Ky aktivitet planifikohet të 

bëhet me qëllim të 

mbikëqyrjes së punës së 

administratorëve  dhe 

administratës. 

2.1.3 Implementimi i Ligjit për Gjykatën 

Komerciale1 

TM 4 SKGJK Sigurimi i hapësirave për 

punë. 

Hartimi i legjislacionit 

sekondar. 

Plotësimi i numrit të stafit 

të gjykatës (Gjyqtar  dhe 

staf administrativ). 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e Strategjisë 

për Sundimin e Ligjit  

2021-2026, Prioritet e Era 

2 si dhe Programin për 

Reforme në  Ekonomi 

PRE. 

Qëllimi strategjik 2.2. Ulja e numrit e lëndëve në pritje për më shumë se dy vjet 

2.2.1 Miratimi i Strategjisë dhe Planit të 

Veprimit për Zvogëlimin e Lëndëve 

Civile 

TM 2 KAGJ, NjIGj, ZS Drafti i Strategjisë dhe 

Planit  i hartuar dhe i 

aprovuar për zbatim 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e Strategjisë 

për Sundimin e Ligjit  

2021-2026, 

Rekomandimet e Raportit 

te vendit 

                                                           
1  Ky aktivitet është i bazuar nënë supozimin që Ligji për Gjykatën Komerciale është i miratuar dhe ka hyrë në fuqi përgjatë vitit 2022.  
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2.2.2 Rritja e shfrytëzimit të 

ndërmjetësimit si mjet alternativ për 

zgjidhjen e lëndëve 

 

TM 2 KGJK, Gjykatat Hartimi i protokollove dhe 

politikave tjera për 

stimulimin  e zgjidhjeve të 

rasteve në mënyrë 

alternative 

Ky veprim ndërlidhet me 

rekomandimet e raportit 

te vendit, me prioritet e 

ERA 2 dhe ERP 

 

Qëllimi strategjik 2.3. Rritja e konsistencës së vendimeve në të gjitha nivelet e gjykatës 

2.3.1 Rishikimi dhe avancimi i formave 

standarde të aktgjykimeve dhe vendimeve 

gjyqësore 

TM 1 

TM 3 

KAGJ, NJIGj Formimi i Grupit Punues 

Format  standarde te hartuara 

Aprovimi nga KGJK 

Përdorimi i tyre nga gjykatat 

 

 

 

Qëllimi strategjik 2.4. Të sigurohet shpërndarje adekuate dhe puna efikase e personelit jo gjyqësor për të ndihmuar në mënyrë efektive 

gjyqësorin në administrimin e zgjidhjes së lëndëve 

2.4.1 Përgatitja e planit të përgjithshëm të 

personelit të administratës gjyqësore  

TM 1 SKGJK, DAPP, 

KBF 

 Plani i hartuar  

2.4.2 Shpërndarja e stafit në gjykata, bazë 

të strukturës organizative të miratuar në 

KGJK  

TM1 Administratori i 

gjykatës, 

përkatësisht ndihmës 

administratori 

  

 2.4.3 Angazhimi efektiv i stafit nё punё 

 

Vazhdimësi Administratori i 

gjykatës, 

përkatësisht  

ndihmës 

administratori 

Kontrolli për vijueshmërinë e 

stafit në punë  

Koordinimi i pushimeve tё 

stafit 

Zëvendësimi i punëtorëve 
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Qëllimi strategjik 2.5. Të rritet përdorimi i teknologjisë për të rritur efektivitetin dhe efikasitetin e menaxhimit të lëndëve dhe 

rregjistrave 

2.5.1 Krijimi i Qendrës së përbashkët e 

thirrjeve KGJK/KPK 

 

TM 3 ZTIK Caktimi i zyrtarit 

Sigurimi i hapësirës për pune 

dhe pajisjeve 

 

2.5.2 Zhvillimi i raporteve statistikore në 

harmoni me CEPEJ-in 

 

Vazhdimësi ZTIK-DS Numri i indikatorëve dhe 

raporteve të zhvilluara sipas 

udhëzimeve të CEPEJ dhe 

implementuara në SMIL 

Raportet statistikore për 

KGJK, stafin menaxhues 

të gjykatave si dhe 

përdoruesve të SMIL 

janë në dispozicion. 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026, 

Rekomandimet e 

Raportit të vendit 

 2.5.3 Konsolidimi i bazës ligjore të 

domosdoshme për operimin e SQPE-së 

dhe hartimi i procedurave e standarde të 

veprimit në proceset kryesore të SQPE-së . 

TM 4 ZKQEP Pjesëmarrja ne grupin punues 

për hartimin e Draft ligjit mbi 

SQEP-të sponzuruar nga MD 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Ndërlidhja e SKQEP me SMIL TM 1 

TM 2-TM 3 

 Pilotimi i ndërlidhjes së 

sistemeve. 

 

Zgjerimi i ndërlidhjes me të 

gjitha gjykatat 
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2.5.5 Fillimi i zbatimit të sistemit të ri të 

certifikatave të gjendjes penale 

TM 4 ZQEP Fillimi i fazës testuese, të 

lëshimit të certifikatave.  

 

Trajnimi i stafit të gjykatave, 

për modulin e ri te 

certifikatave. 

 

Zbatimi i fazës se dytë të 

procesit te lëshimit të 

certifikatave në të gjitha 

gjykatat e vendit 

 

2.5.6 Fillimi i procesit të rehabilitimit 

(fshirjes së dënimeve) 
TM 4 ZQEP Ngritja e modulit të fshirjes së 

dënimeve në data bazën 

qendrore të SQEP-së 

. 
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.7 Bartja e kompetencës së Administrimit 

të komponentës teknike të SQEP-së. 
TM 3 ZQEP Transferimi i plotë i 

kompetencave do të 

përfshijë: 

-Procesin e kontrollimit te 

përdoruesve nga ana e Zyrës 

Qendrore të Evidencës 

Penale. 

-Procesin e mirëmbajtjes dhe 

azhurnimit të të dhënave 

(proces i ushtruar nga ZQEP)  

-Procesin e administrimit 

teknik të data bazës nga ana e 

zyrës se TI-së në KGJK. 

 

 

2.5.8 Tranzicioni i përgjegjësive nga 

Projekti NCCR në KGJK 
TM 3 ZQEP Realizimi i procesit të bartjes 

graduale te kompetencave në 

menaxhimin e SQEP-së nga 

Projekti NCCR/BE, në Zyrën 

Qendrore të Evidencës 

Penale në KGJK (Ky proces 

do të varet edhe nga 

mundësia e vazhdimit të 

kontratës se projektit) 

 



 

 

PLAN I PUNËS SË KËSHILLIT GJYËSOR TË KOSOVËS - 2022 
 

 

2.5.9 Funksionalizimi i  thirrjeve 

elektronike nga gjykata drejtuar palëve 

dhe përfaqësuesve të tyre 

TM 4  Pilotimi i këtij mekanizmi 

MiM-KGJK-OAK 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

2.5.10 Shkëmbim i drejtpërdrejte i të 

dhënave ndërmjet SEQP dhe SMIL për të 

siguruar një regjistrim të drejtpërdrejt 

TM 2  SQEP, ZTI Pilotimi dhe zgjerimi ne te 

gjitha gjykatat 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

2.5.11 Përfshirja e të dhënave në sistemin 

e evidencës penale 

 

Vazhdimësi 

Administratori i 

gjykatës, përkatësisht 

ndihmës 

administratori 

  

2.5.12 Largimi i regjistrave manual nga 

përdorimi i SMIL  nga te gjitha gjykatat 

TM 1  KGJK, Gjykata Regjistrat larguara  

2.5.13 Vënja ne zbatim e shpërndarjes 

automatike te lendeve për Gjykatën 

Supreme dhe Gjykatën e Apelit 

TM 1  ZTI Pilotimi dhe zgjerimi ne te 

gjitha departamentet 

 

2.5.14 Vënia ne zbatim e SMIL ne 

Dhomën e Posaçme të gjykatës Supreme 

të Kosovës 

TM 1-TM 3  ZTI Pilotimi dhe zbatimi ne 

Dhomën e Posaçme 

 

2.5.15 Zhvillimin e Sistemit për dosjen e 

gjyqtarëve 

TM 1-TM 3  ZTI Aprovimi i rregullores nga 

KGJK 

Zhvillimi i sistemit dhe vënja 

ne zbatim 
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2.5.16  Zbatimi i projektit PAJI te 

financuar nga MFK për rritjen e publikut 

te dhënave ne gjykata  

TM 1-TM 4   ZTI,MFK Sigurimi i pajisjeve  

Zhvillimi i sistemit 

Trajnimet 

 

2.5.17 Hartimi i planit strategjik për TIK 

për KGJK e Gjykata 

TM 3   KGJK Themelimi i grupit punues 

përfshirë edhe ekspert 

ndërkombëtar 

Hartimi i planit strategjik dhe 

shpërndarja për komente dhe 

miratimi i tij 

 

2.5.18 Përgatitja e politikave dhe 

procedurave për TIK për departamentin e 

IT 

TM 3   ZTI Hartimi i politikave dhe 

procedurave dhe aprovimi i 

tyre 

 

2.5.19 Aprovimi i SLA për ofrimin 

shërbimeve dhe përkrahjes për përdorues 

TM 2   ZTI Përgatitja dhe aprovimi i 

SLA 

 

2.5.20 Ofrimi i trajnimeve dhe ri 

trajnimeve për përdorim te SMIL 

TM 1-TM 4   ZTI Vlerësimi i nevojave për 

trajnim 

Ofrimi i trajnimeve 

 

2.5.21 Ngritja e vetëdijesimit për sigurinë 

e kibernetike 

TM 3   ZTI Numri i zyrtareve te trajnuar  
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2.5.22 Angazhimet në zbatimin e projektit 

të audio dhe video incizimit për gjykata, 

Financuar nga Ambasada Amerikane në 

Prishtinë. 

TM 2   ZTI Hartimi i rregullores për 

përdorimin e pajisje te audio 

incizimit në gjykata 

Pjesëmarrja  e stafit të KGJK 

në implementim të projektit 

Sigurimi i Kompjuterëve nga 

KGJK për sistemin e audio 

video incizimit 

 

Përgatitja e projektit të 

audio dhe video 

incizimit për gjykata, 

Financuar nga 

Ambasada Amerikane 

në Prishtinë 

2.5.23 Miratimi dhe zbatimi i planit te 

rimëkëmbjes ne rast te fatkeqësive për 

qendrën e te dhënave 

TM 4   ZTI Përgatitja e procedurave dhe 

zbatimi i tyre 
 

2.5.24 Ofrimi i shërbimeve online për te 

realizuar pagesat e taksave gjyqësorë 

TM 2   ZTI Përgatitja e infrastrukturës 

dhe zbatimi 
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 Qëllimi strategjik 2.6:  Menaxhimi i përmirësuar i rasteve  

2.6.1 Zbatimi i rekomandimit të CEPEJ 

për menaxhimin e kohës që në një instance 

gjyqësore raste të zgjidhen brenda një 

periudhe dy vjeçare nga dita e paraqitjes së 

tij 

 SKGJK, Gjykatat Identifikimin dhe caktimin 

prioritetet për lëmine caktuar 

për te hartuar politikat për 

caktimin e politikave për 

standardet kohore 

 

Hartimi i udhëzueseve për të 

lehtësuar zbatimin 

udhëzueseve të CEPEJ për 

menaxhimin e kohës për 

zgjidhjen e rastit. 

 

Pilotimi i zbatimit të 

udhëzueseve në një numër 

testues të rasteve.  

Grupi punues  

Ky aktivitet duhet të 

adresohet veçmas ose të 

inkorporohet në planin 

strategjik të gjyqësorit 

në të ardhmen 

2.6.2 Hartimi i planit për të adresuar 

vonesat në procedura dhe periudhat e 

pasivitetit të lëndës 

TM 1 Kryetarët  e 

Gjykatave dhe 

gjyqtarët përkatës 

Identifikimi i lëndëve  

Plani i hartuar 

Ky aktivitet ndërlidhet 

me ngritjen e efikasitetit 

dhe rënien e numrit të 

rasteve të neglizhuar për 

tu zgjidhur në kohë 

optimale.  

2.6.3 Angazhimi i kryetarëve  të gjykatave 

për të adresuar gjetjet lidhur me këto lëndë 

tek gjyqtarët përkatës  

 TM 1 Kryetarët  e 

Gjykatave dhe 

gjyqtarët përkatës 

Numri i lëndëve të aktivizuar  

2.6.4 Vlerësimi i ndikimit tё  Pandemisë 

Covid 19 ne punën e Sistemit Gjyqësore 

 

TM2 KGJK, Gjykatat Raporti i vlerësimit tё  

ndikimit tё pandemisë 

 



 

 

PLAN I PUNËS SË KËSHILLIT GJYËSOR TË KOSOVËS - 2022 
 

 

2.6.5 Respektimi i afateve lidhur me 

dërgimin e lëndëve në gjykatën e shkallës 

së dytë dhe të tretë 

Vazhdimësi Administratori i 

gjykatës, 

përkatësisht ndihmës 

administratori 

Proporcioni ne mes tё 

lendeve totale pёr dërgim dhe 

lendeve tё dërguara nё 

gjykatën e shkalles sё dytë 

dhe te tretё 

 

2.6.6 Përmirësimi i mënyrës së 

menaxhimit të dosjeve në mënyrë fizike 

(regjistrimi, lidhje, etj.)  

 Kryetari i Gjykatës, 

Administratori i 

gjykatës, 

përkatësisht ndihmës 

administratori 

  

2.6.7 Ngritje e efikasitetit lidhur me 

ekzekutimin e lëndëve të gjitha natyrave 

duke përfshirë lëndët të lëmisë 

kundërvajtëse, përkatësisht numrin e 

ekzekutuesve në gjykata, numrin e 

lëndëve të ekzekutuara, numrin e lëndëve 

të cilat janë pranuar, si dhe numrin e 

lëndëve të parashkruara 

Vazhdimësi Administratori i 

gjykatës, 

përkatësisht ndihmës 

administratori 

  

2.6.8 Vlerёsimi lidhur me numrin e lëndëve 

të vjetra me të cilat është i ngarkuar secili 

gjyqtar  

 

TM2 Administratori i 

gjykatës, 

përkatësisht ndihmës 

administratori 

Raporti i vlerësimit lidhur me 

numrin e lëndëve të vjetra me 

të cilat është i ngarkuar secili 

gjyqtar 
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2.6.9 Mbikëqyrja dhe përmirësimi i 

shërbimit për shpërndarjen e shkresave 

përkatësisht postës, duke evituar mundësin 

e dështimit të seancave për shkak të 

shpërndarjes  

 

Vazhdimësi Administratori i 

gjykatës, 

përkatësisht ndihmës 

administratori 

Raporti gjithёpёrfshirёs 

lidhur me statusin e 

shpërndarjes sё shkresave 

dhe numri i seancave tё 

shtyera pёr shkak tё dёshtimit 

tё shpërndarjes sё shkresave. 

 

  Qëllimi strategjik 2.7:  Hartimi i Planit të veçantë për Gjykatën Themelore të Prishtinës 

2.7.1 Vlerësimi dhe Analizimi i 

kapaciteteve dhe efikasitetit, duke 

përfshirë vlerësimin e ngarkesës me raste, 

lëndët e vjetra dhe shpërndarjen e drejtë 

të numrit të rasteve tek gjyqtarët, e 

Gjykatës Themelore në Prishtinë. 

TM 3 KAGJ, NJIGJ  Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

2.7.2 Publikimi i një buletini mujor 

elektronik të gjykatës për kompanitë që 

kanë aplikuar për insolvencë ose 

falimentim. 

TM 1-TM 4 Gjykata Themelore 

ne Prishtine 

Buletinet e publikuara Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 
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  Qëllimi strategjik 2.8 Zgjerimi i shqiptimit te dënimeve dhe masave alternative  

2.8.1 Avancimi i udhëzuesit të Gjykatës 

Supreme për të siguruar zbatimin e 

politikave unike të dënimeve nga gjykatat 

TM 4 Gjykata Supreme   Udhëzuesi i analizuar nga 

perspektiva e nevojës për 

ndryshim.  

 

 Udhëzuesi i Gjykatës 

Supreme me ndryshime është 

hartuar. 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

2.8.2 Miratimi i një plani mbi bazën e 

analizës se si të rritet numri i masave 

alternative  

TM 4 Kryetarët e 

gjykatave 

 Plani i hartuar dhe miratuar.  Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

2.8.3 Zhvillimi i një metodë të bazuar në 

Test për të vendosur mbi kërkesat për 

paraburgim 

Vazhdimësi 

 

Gjykatat  Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

2.8.4 Mbledhja e të dhënave nga gjykatat 

për numrin dhe shumen e  gjobave të 

shqiptuara për të pandehurit, përfshirë 

shumën e kostove procedurale / shumën e 

paushallit që janë bërë gjatë procedurës 

penale. 

TM 1-TM 4 Gjykata, KGJK  Administrimi i te dhënave Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 
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Qëllimi strategjik 2.9. Avancimi i kompetencës profesionale te gjyqtareve  

2.9.1 Vlerësimin  e nevojave trajnuese 

për gjyqtar. 

 TM 1-TM 4 KT, Kryetarët e 

gjykatave, 

AD 

Raporti mbi nevojat e 

trajnimeve është hartuar.  

Rekomandimet e raportit mbi 

nevojat e trajnimeve janë 

adresuar. 

 

2.9.2  Identifikimi i temave për trajnimin 

e detyrueshëm për të gjithë gjyqtarët 

 TM 1-TM 4 KT, Kryetarët e 

gjykatave 

Temat për trajnim të 

detyrueshëm për të gjithë 

gjyqtarët janë identifikuar 

 

2.9.3 Identifikimi i temave për trajnimin 

e detyrueshëm për gjyqtarët individual 

 TM 1-TM 4 KT, Kryetarët e 

gjykatave, 

AD 

Temat për trajnim të 

detyrueshëm për të gjyqtarët 

individual janë identifikuar 

 

2.9.4. Koordinimit dhe ndërlidhja e data 

bazave për  shkëmbimin e informatave në 

mes të AD-së, KGJK-së, për të garantuar 

mekanizmat e koordinimit në trajnimin e 

gjyqtarëve. 

 TM 2 

 

 

 

 

KT, KGJK, AD Memorandumi i nënshkruar Ky aktivitet lidhet me 

rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për 

Sundimin e Ligjit  

2021-2026 
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Qëllimi strategjik 3.1. Avancimi i kompetencës profesionale gjyqtarëve porotë dhe stafit jo gjyqësor 
 

3.1.1. Rekrutimi dhe emërimi i 

gjyqtarëve porotë 

TM 1 Gjykatat, KGJK  Konform Rregullores së 

KGJK-së 

3.1.2. Certifikimi i përkthyesve 

dhe interpretëve gjyqësor për 

çiftin e gjuhëve shqip-serbisht 

dhe anasjelltas dhe anglisht-

serbisht dhe anasjelltas 

TM 3 KGJK Themelimi i Komisionit 

përkatës për certifikim te 

përkthyesve dhe interpreteve 

gjyqësor 

Konform Rregullores 

Nr. 07/2019 për 

Certifikimin e 

Interpretëve dhe 

Përkthyesve Gjyqësorë  

3.1.3. Ofrimi i trajnimeve të 

përhershme në kudër te AD me 

Trajnerët/përkthyesit e 

akredituar te sistemit gjyqësor 

TM 3  SKGJK, ZP, 

EUKOJUST, AD  

Hartimi i kurikulave 

Trajnimi i trajnerëve 

Trajnimi i përkthyesve te rinj  

 

 

3.1.4 Hartimi i një manuali për punën me 

përkthyes dhe interpret të gjykatave; 

Hartimi i një manuali për punën me 

përkthyes dhe interpret të gjykatave;  

 

TM 3 ZP, EUKOJUST  Manuali i hartuar  

3.1.5. Identifikimi i nevojave për 

trajnimin e stafit administrativ 

TM 1 KT, KAGj, DAPP Fushat për trajnimin e stafit 

administrativ janë 

identifikuar.  

 

3.1.6. Përgatitja e planit vjetor të 

trajnimit të stafit jo gjyqësor të SKGJK 

dhe gjykatave, në bashkëpunim me 

Akademinë e Drejtësisë 

 TM 3 SKGJK, DAPP Plani vjetor i trajnimit të 

stafit jo gjyqësor të SKGJK 

dhe gjykatave, është hartuar 

bashkëpunim me Akademinë 

e Drejtësisë 

 

3.2.7. Vlerësimi i performancës për 

stafin jo gjyqësor në SKGJK dhe 

Gjykata për vitin përkatës. 

TM 4 SKGJK, DAPP Vlerësimi i performancës 

është kryer.  
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Shtylla Strategjike 4: Transparenca dhe Llogaridhënia 

 Qëllimi strategjik 4.1. Fuqizim i mëtejmë i procesit disiplinor për gjyqtar 

4.1.1. Themelimi i Trupit 

Këshillëdhënës për Etikë 

TM 2 KGJK, DL Akti nënligjor i miratuar nga 

KGJK 

Ky aktivitet është në 

përputhje me 

rekomandimet në 

Dokumentin e 

Politikave 7 të 

Rishikimit Funksional 

të Sundimit të Ligjit në 

Kosovë 

 Qëllimi Strategjik : 4.2  Dhënia e rekomandimeve për përmasimin dhe rritjen e llogaridhënies menaxheriale 

4.2.1 Përgatitja e plani strategjike te 

Auditimit te Brendshëm 

TM4  Njësia e Auditimit te 

Brendshëm 

KGJK-ja Ky dokument ndërlidhet 

me planet e punës dhe 

objektivat e KGJK-se 

4.2.2.2Përgaditja e plani vjetore te 

Auditimit te Brendshëm. 

TM4  Njësia e Auditimit te 

Brendshëm 

KGJK-ja Ky dokument ndërlidhet 

me planet e punës dhe 

objektivat ne KGJK-se 

4.2.3 Raportimi ne baza gjashtëmujore 

për Auditimit e përfunduara dhe vjetore. 

TM2  dhe TM4 

 

Njësia e Auditimit te 

Brendshëm 

KGJK-ja Raportimi te 

menaxhmeti me i lartë i 

KGJK-se dhe te  

Komiteti i AB, 

NJQHAB sipas ligjit 

fuqi 

4.2.4 Pranimi I Planit të Veprimit nga 

njësitë e audituar, për implementim te 

rekomandimeve nga menaxhmenti. 

Vazhdimësi Njësia e Auditimit te 

Brendshëm 

KGJK-ja Planifikimi për 

përcjellën e planit te 

veprimit 
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4.2.5 Monitorimi i zbatimit te   

rekomandimeve të dhëna nga Auditimit i 

Brendshëm dhe nga Zyra Kombëtare 

Auditimit 

 

TM1-TM4  Njësia e Auditimit te 

Brendshëm 

KGJK-ja Përcillja e 

implementimit te 

rekomandimeve ,niveli i 

zbatimit te tyre 

4.2.6 Auditimi i  sistemeve : 

-Ekzekutimi i buxhetit(pagesat e 

avokatëve ,eksperti,porotë,kthimi i 

depozitave) 

-Auditimi menaxhimi i sistemeve te 

furnizimit nga njësia kërkuese 

-Auditimi i procedurave te rekrutimit dhe 

kontratave me shërbim te veçante 

-Auditimi i procedurave te prokurimit-

përmbushja e kontratës 

-Auditimi  sipas kërkesë (Ad-hoc). 

TM1-TM 4  Njësia e Auditimit te 

Brendshëm 

KGJK-ja 

 

Audimimi i sistemeve 

do te kryhen sipas planit  

vjetor. 

 Qëllimi strategjik 4.3 : Sistem i avancuar dhe objektiv i vlerësimit të performancës që fokusohet në cilësinë dhe  aftësitë e gjyqtarëve  

4.3.1.  Publikimi u rregullt të raporteve tё 

Komisionit  për vlerësimin e 

performancës së gjyqtarëve   

Vazhdimësi Komisioni pёr 

vlerёsimin e 

performancёs 

Raportet e publikuar. Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

 4.3.2 Avancimin i gjyqtarëve i bazuar në 

performncë 
TM 4  Numri i gjyqtarёve 

tё avancuar nё bazё 

tё performancёs 

Vendimet për avancime janë 

te arsyetuara dhe te bazuara 

në vlerësimin e performancës 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 
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4.3.3 Trajnimi i komisioneve të vlerësimit 

të performancës  
 Vazhdimësi Numri i trajnimeve 

tё ofruara.  

Identifikimi i nevojave 

Hartimi i programeve 

trajnuese 

Trajnimet e mbajtur 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

 
 Qëllimi strategjik 4.4 Raportim me cilësi të lartë për të përmirësuar llogaridhënien 

4.4.1 Ngritja e transparencës lidhur me 

rekrutimin e gjyqtarëve  

Vazhdimësi KGJK Raporti i publikuar.  

Procesi i rekrutimit të 

gjyqtarëve është bërë publik. 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

 4.4.2 Nxjerra e  udhëzimeve për mjediset 

ku mund të zhvillohen seancat gjyqësore  

TM 4 DLo, DL, Gjykatat 

 

Udhëzimet e hartuara,  

miratuara dhe në zbatim 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

 

 Qëllimi strategjik 4.5. Platformë e qëndrueshme disiplinore për sigurimin e llogaridhënies 

4.5.1 Themelimi dhe mirëmbajtja e 

databazës elektronike të të dhënave ku 

regjistrohen të gjitha ankesat dhe kërkesat 

për fillimin e hetimeve disiplinore ndaj 

gjyqtarëve dhe të dhënat e dorëzuara nga 

autoritetit kompetent. 

TM 2  DL,ZITK Mekanizmi përcjellës 

elektronik i aktivizuar dhe 

përditësuar 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

  



 

 

PLAN I PUNËS SË KËSHILLIT GJYËSOR TË KOSOVËS - 2022 
 

 

4.5.2 Krijimi i një sistemi të qëndrueshëm 

për kryerjen e hulumtimeve për matjen e 

besimit te publikut ne sistemin gjyqësor 

TM 2-TM 4 KGJK, Donator Hulumtimet e zhvilluara 

kryhen në mënyrë dhe në një 

sistem të qëndrueshëm.  

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

 
Qëllimi strategjik 4.6 Procesi transparent i lirimit pas dënimit te personave te burgosur 

4.6.1 Publikim i vendimeve nga Paneli i 

KGJK për Lirim me Kusht 
TM 1 

Publikim i vendimeve 

nga Paneli i KGJK 

për Lirim me Kusht 

 

Numri i raporteve të 

publikuara.  

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

 

4.6.2 Publikimi i listës me të dhënat e 

kompensimeve të personave të privuar nga 

liria padrejtësisht  

TM 4 

Publikimi i listës me 

të dhënat e 

kompensimeve të 

personave të privuar 

nga liria padrejtësisht  

Lista me të dhënat e 

kompensimeve për personat e 

privuar nga liria padrejtësisht 

është publikuar.  

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 
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Shtylla Strategjike 5: Qasja në Drejtësi 

Qëllimi strategjik 5.1. Përmirësimi i informacionit publik për ndërgjyqësit për t'i ndihmuar ata të kuptojnë të drejtat e tyre dhe 

procedurat themelore gjyqësore 

5.1.1. Përgatitja dhe publikimi i 

materialeve informuese dhe kampanjave 

online për udhëzimin e qytetarëve për 

aktivitet gjyqësore që zhvillohen në 

gjykatë 

Vazhdimësi SKGJK, ZKP, 

projektet 

Kampanja ёshtё lansuar.   

Qëllimi strategjik 5.2. Përmirësimi i infrastrukturës për të iu siguruar qasje në gjykata 

5.2.1. Vazhdimi i punimeve ndërtimore 

për ndërtimin e objektit të gjykatës në 

Fushë Kosovë 

Vazhdimësi SKGJK, DLo, ZP   

5.2.2 Punimi i projektit të objektit të 

Gjykatës Themelore në Prizren, Pejë dhe 
Mitrovicë dhe ne Drenas  

Vazhdimësi DLo  Varësisht nga ecuria e 

shpronësimit te 

lokacionit nga Qeveria e 

Kosovës 
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 Qëllimi strategjik 5.3: Avancimi i qasjes në shërbimet e gjykatave  

5.3.1 Hartëzimi i nevojave të qytetarëve 

për drejtësi.  

 

 TM4 

KGJK në koordinim 

me MD 

Krijimi i hartëzimit të  

nevojave juridike të 

qytetarëve në pajtim me 

Udhëzimet e Rishikuara për 

Krijimin e Hartave Gjyqësore 

në Përkrahje të Qasjes në 

Drejtësi në një Sistem 

Gjyqësor Cilësor të CEPEJ. 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

 

 

5.3.2 Pilotimi i një pyetësori lidhur me 

hartën e nevojave të qytetarëve për 

drejtësi. 

  

 

 

 

 

TM4 

 Të realizohet një anketë e 

përdoruesve të gjykatave dhe 

prokurorive në lidhje me 

nevojat e tyre për qasje në 

drejtësi, në përputhje me 

Udhëzimet e Rishikuara për 

Krijimin e Hartave Gjyqësore 

në Përkrahje të Qasjes në 

Drejtësi në një Sistem 

Gjyqësor të CEPEJ 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 
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5.3.3 Hartimi dhe vënia në dispozicion 

për publikun e informacioneve 

relevante në gjuhët zyrtare përmes një 

aplikacioni në telefona të mençur, në të 

cilin vihen në dispozicion informata si 

vendndodhja e gjykatës(ave), koha e 

seancave dëgjimore dhe informacione 

të ngjashme) 

 Vazhdimësi ZTIK  Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

 

5.3.4 Përditësimi i portaleve të 

institucioneve në mënyrë të ofrohen 

informacione të qarta dhe transparente 

në lidhje me llojet e mundësive të 

zgjidhjes alternative të kontesteve, kur 

ato janë të përshtatshme, shpenzimet 

dhe kohëzgjatja e tyre 

 Vazhdimësi ZTIK  Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

5.3.5 Përditësimi i portalit 'Gjykata ime' 

me informacione thelbësore shtesë dhe 

të thjeshtëzuara për publikun, përfshirë 

informacionin juridik, shabllonet e 

dokumenteve që duhet të dorëzohen në 

gjykatë dhe udhëzimet tjera për 

publikun. 

Vazhdimësi ZTIK Krahasimi në mes të 

përmbajtjes së faqeve 

ekzistuese të KGJK-së dhe 

faqes Gjykata ime është bërë.  

Konsolidimi dhe përditësimi 

i faqeve bëhet në vazhdimësi.  

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 
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 Qëllimi strategjik 5.4: Përmirësimi i qasjes në drejtësi për personat dhe grupet e cenuara 

5.4.1 Të miratohet vendimi për analizim 

vjetor të vendimeve gjyqësore në lidhje 

me rastet e dhunës në familje dhe me 

bazë gjinore për të vlerësuar nëse 

vendimet janë në përputhje me  

Udhëzimeve për Dënime në Kosovë. 

 TM 4  

 

 

 

 

Vendimi për analizë 

Analiza e kryer 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

5.4.2 Analizimi i SMIL për të parë nëse 

përfshihen të dhënat e nevojshme për të 

monitoruar dhe raportuar lëndët e 

krimeve kundër komunitetit LGBTIQ+ 

dhe reflektimi i rekomandimeve të kësaj 

analize në SMIL për të mundësuar 

monitorimin e hetimit, ndjekjes penale 

dhe dënimit të krimeve kundër 

komunitetit LGBTIQ+. 

 TM 4    

Shtylla Strategjike 6: Luftimi i Korrupsionit dhe Krimit te organizuar 

Qëllimi strategjik 6.1:Avancimi i kuadrit ligjor me qëllim të luftës kundër krimit te organizuar dhe korrupsionit në nivel të larte 

6.1.1 Themelimi i një grupi punues 

ndërinstitucional për të ofruar interpretim 

të unifikuar të "dashjes" dhe për t'i 

paraprirë mendimit juridik të Gjykatës 

Supreme 

TM4 Gjykata Supreme e 

Kosovës 

 Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 
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6.1.2 Gjykata Supreme të hartojë dhe 

miratojë një mendim juridik për të 

unifikuar interpretimit të “dashjes” siç 

përkufizohet në nenin 21 të Kodit Penal 

TM4 Gjykata Supreme e 

Kosovës 

 Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

6.1.3 Qartësimi i disa elementeve 

interpretative që kanë të bëjnë me veprat 

penale të korrupsionit dhe krimit të 

organizuar 

TM4 KGJK, Gjykata 

Supreme 

Çështjet interpretative që 

ngrisin dilema janë 

identifikuar.  

Mendimi juridik për 

interpretimin e çështjeve që 

ngrisin dilema është nxjerrë.  

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

6.1.4 Ndërveprimi i sistemeve 

kompjuterike të shumë agjencive për të 

lehtësuar ndjekjen e veprave penale 

TM4 Gjykatat Numri i sistemeve 

kompjuterike tё agjencive tё 

ndryshme tё cilat 

ndёrveprojnё  

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

6.1.5 Intensifikimi i punës në rastet e 

nivelit të lartë të korrupsionit dhe krimit 

të organizuar, duke krijuar kështu 

performancë të fuqishme të 

gjithmbarshme në hetimin proaktiv, 

ndjekjes penale, dënimeve përfundimtare 

dhe konfiskimeve përfundimtare të 

pasurive të fituara me vepër penale, duke 

i kushtuar vëmendje të veçantë rasteve të 

transferuara nga EULEX-i 

 

 

Gjykatat Numri i rasteve tё nivelit të 

lartë të korrupsionit dhe 

krimit të organizuar qё janё 

trajtuar/zgjidhur 

Ky aktivitet lidhet me 
prioritet e agjendës për 

reforma evropiane ERA, 

si dhe rekomandimet e 

raportit te vendit 2021 
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  Qëllimi Strategjik: 6.2 Monitorimi i  zbatimit të Strategjisë kundër korrupsionit dhe krimit te organizuar 2022-2024 

6.2.1 Caktimi i Koordinatorit për 

Mbikëqyrjen e Zbatimit Planit Strategjik 

për Zgjidhjen Efikase te Lendeve te 

Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar  te 

Strategjisë Kundër Korrupsionit dhe 

Krimit te Organizuar  

 TM 1 KGJK Vendimi për caktimin e 

koordinatorit 

 

6.2.2. Hartimi i formularëve standard të 

raportimit lidhur me Planin Strategjik 

për zgjidhjen efikase të lëndëve të 

korrupsionit dhe krimit të organizuar  

 TM 2 KAGJ, KGJK  Shablloni i formularëve te 

hartuar dhe miratuar  

 

6.2.3 Rishikimi i raporteve te gjykatave 

për lëndët e kundër Korrupsionit dhe 

Krimit te Organizuara 

 

 

Vazhdimësi 

KGJK, Koordinatori, 

kryetarët te 

gjykatave 

Raportet e gjykatave janë 

rishikuar dhe analizuar.  
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Objektiva 7: Miratimi i Legjislacionit Sekondar 

7.1  Hartimi i Rregullores për Normën e 

Gjyqtarëve Individual 

TM 2 KÇN, KAGJ, DS, 

ZL 

Rregullorja është hartuar 

dhe miratuar.  

Ky veprim lidhet me 

rekomandimin në 

lidhje me normën në 

Dokumentin e 

Politikave 2 të 

Rishikimit Funksional 

të Sundimit të Ligjit në 

Kosovën si dhe  

Programin Kombëtar 

për zbatimin e 

marrëveshjes se 

Stabilizim Asocimit 

(PKZMSA 

7.2 Hartimi i Rregullores për emërimin 

e eksperteve gjyqësor 

TM 3  Rregullorja është hartuar 

dhe miratuar.  

Ky veprim lidhet me 

Programin Kombëtar 

për zbatimin e 

marrëveshjes se 

Stabilizim Asocimit 

(PKZMSA) 
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7.3 Hartimi i Rregullores për vlerësimin 

e performances se kryesuesit të KGJK-

se, zv.kryesuesit të KGJK-se, anëtarëve 

te KGJK-se që shërbejnë më kohe te 

plote, kryetareve te gjykatave dhe 

gjyqtarëve mbikëqyrës  

TM 4  Rregullorja është  hartuar 

dhe miratuar. 

Ky veprim lidhet me 

rekomandimin në 

lidhje me Strategjia e 

Sundimit te Ligjit 

2022-2026 si dhe 

Programin Kombëtar 

për zbatimin e 

marrëveshjes se 

Stabilizim Asocimit 

(PKZMSA 

7.4 Hartimi i Rregullores për 

procedurën e zgjedhjes, emërimit, 

Pezullimit dhe shkarkimit të kryetarëve 

të gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës   

TM 4  Rregullorja është hartuar  

dhe miratuar. 

Ky veprim lidhet me 

Programin Kombëtar 

për zbatimin e 

marrëveshjes se 

Stabilizim Asocimit 

(PKZMSA 

7.5 Hartimi i Rregullores për Statusin, 

të Drejtat, Detyrimet, Përformancen, 

dhe Disiplinimin e Bashkëpunëtorëve 

Profesional 

TM 4  Rregullorja është hartuar 

dhe miratuar. 

Ky veprim lidhet me 

Programin Kombëtar 

për zbatimin e 

marrëveshjes se 

Stabilizim Asocimit 

(PKZMSA 

7.6 Hartimi i rregullores për 

disiplinimin e anëtareve te KGJK-se 

TM 2  Rregullorja është hartuar 

dhe miratuar. 

Ky veprim lidhet me 

obligimin Ligjor 

(Ligjin për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës 

06/L-055) 
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7.7 Hartimi i rregullores për 

transferimin e gjyqtareve 

 TM 3  Rregullorja është hartuar 

dhe miratuar 

Ky veprim lidhet me 

obligimin Ligjor 

(Ligjin për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës 

06/L-055 

7.8 Hartimi i rregullores për procedurën 

e ngritjes ne detyrë të gjyqtarëve 

TM 3   Rregullorja është hartuar 

dhe miratuar 

Ky veprim lidhet me 

obligimin Ligjor 

(Ligjin për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës 

06/L-055 

7.9 Hartimi i Rregullores për 

Organizimin dhe Funksionimin e 

Sekretariatit 

 TM 2 KÇN, DL, DAPP Rregullorja është hartuar 

dhe miratuar 

Ky veprim lidhet me 

obligimin Ligjor 

(Ligjin për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës 

06/L-055 

7.10 Hartimi dhe Plotësim-ndryshimi i 

Rregullores për Organizimin e 

brendshëm të Gjykatave për të siguruar 

harmonizimin e saj me Rregulloren e re 

për Avancim, përkitazi me kushtet që 

duhet plotësuar gjyqtari para 

avancimit/transferimit në mënyrë që të 

evitohet nevoja për rifillim të lëndës pas 

avancimit/transferimit 

TM 4  Rregullorja është hartuar dhe 

miratuar. 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 
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7.11 Hartimi i Rregullores për vlerësimin 

e performancës së gjyqtarëve në mënyrë 

që njëra nga kriteret për vlerësimin  e 

performancës së Kryetarëve të Gjykatave 

të jetë edhe menaxhimi i tij me 

vonesat/shtyrjet si dhe raportimet për 

vonesat/shtyrjet e seancave 

TM 3 KGJK Analiza për provizionet e 

ndikuara me këtë ndryshim 

është bërë. 

 

Rregullorja me ndryshime 

është hartuar dhe miratuar.  

2.6.4 Rishikimi i 

Rregullores për 

vlerësimin e 

performancës së 

gjyqtarëve në mënyrë që 

njëra nga kriteret për 

vlerësimin  e 

performancës së 

Kryetarëve të Gjykatave 

të jetë edhe menaxhimi i 

tij me vonesat/shtyrjet si 

dhe raportimet për 

vonesat/shtyrjet e 

seancave 

7.12 Hartimi i Udhëzuesit për procesin e 

hartimit dhe konsultimit publik të akteve 

normative të Këshillit 

TM 2 KÇN, DL  

Udhëzuesi është hartuar dhe 

miratuar. 

 

7.13 Hartimi i Udhëzuesit Themelor i 

Referimit për Organet Para-hetuese dhe 

Hetuese Disiplinore 

TM 2 KGJK, DL Udhëzuesi është hartuar dhe 

miratuar. 

 

7.14 Hartimi i Plotësim ndryshimit te 

rregullores për përdorimin  e SMIL 

TM 3 DL, KÇN Rregullorja është hartuar 

dhe miratuar. 
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Objektiva 8 : Plane tjera të KGJK-së 

 
Qëllimi strategjik 8.1. Zhvillimi dhe implementimi i strategjisë për arkivin qendror të evidencave gjyqësore 

8.1.1 Evidentimi i hapësirave të arkivit 

nëpër gjykata 

TM 3 NjIGj  

Hapësirat janë identifikuar.  

 

8.1.2 Asgjësimi i lëndëve në arkiva, të 

cilëve ju ka kaluar afati i ruajtjes 

TM 3 ?? Lëndët që kualifikohen janë 

asgjësuar. 

 

8.1.3. Finalizimi i propozimit për 

arkivin qendror të evidencave gjyqësore 

TM 3 NjIGj  

Propozimi për arkivin 

qendror është finalizuar.  
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Qëllimi strategjik 8.3 Administrim i mirë i planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve buxhetore të Këshillit 

8.3.1 Ekzekutimi i buxhetit të KGjK-së 

sipas Ligjit “Mbi Ndarjet Buxhetore për 

Buxhetin e Republikës së Kosovës për 

vitin 2022” dhe sipas rishikimit të 

buxhetit  

 Vazhdimësi SKGJK, DBF dhe 

Gjykatat 

Ekzekutimi i buxhetit 

sipas planifikimit 

Ky aktivitet është i 

ndërlidhur me zbatimin 

e Ligjit “Mbi Ndarjet 

Buxhetore për Buxhetin 

e Republikës së Kosovës 

për vitin 2022” si dhe 

Ligjit për Menaxhimin e 

Financave Publike dhe 

Përgjegjësit, Ligjit për 

Këshillin Gjyqësor të 

Kosovës dhe Ligjit për 

Gjykata, pastaj në 

Rregulloret, Udhëzimet 

nga Departamenti i 

Thesarit dhe i Buxhetit 

në Ministrin e 

Financave, Punës dhe 

Transfereve si dhe në 

Rregulloret, Udhëzimet 

dhe Vendimet e 

brendshme të 

KGjK/SKGjK-së. 

8.3.2 Planifikimi dhe përgaditja e 

Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 

(KASH) 2022-2024 sipas Instruksionit 

per pergaditjen e KASH-it nga MF. 

 

TM 1 KBF, SKGJK, DBF Korniza Afatmesme e 

shpenzimeve ёshtё 

përgatitur.  

Ky aktivitet është i 

ndërlidhur me zbatimin 

e Instruksionit per 

pergaditjen e KASH-it 

nga MFPT 
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8.3.3 Planifikimi i buxhetit 2022 sipas 

qarkoreve buxhetore 2023/01 dhe 

2023/02,në bashkpunim me Gjykatat dhe 

shërbimet tjera të KGjK/SKGjK si dhe 

pas analizimit dhe shqyrtimit nga 

komisioni për buxhet,financa dhe 

personel i KGjK-së, dhe aprovimit nga 

Këshilli ti dërgohet Kërkesa Buxhetore e 

KGjK-së Kuvendit,Qeverisë dhe 

Ministrisë së Financave 

TM 1-TM 4 KBF, SKGJK, DBF 

dhe Gjykatat 

Planifikimi i buxhetit më 

gjykatat dhe Njësitë tjera 

te KGJK/SKGJK 

 

8.3.4 Zotimi dhe shpenzimi i buxheti 

2021 për kategorin e mallrave dhe 

shërbimeve, shpenzimeve komunale, 

subvencioneve dhe transfereve si dhe 

shpenzimeve kapitale sipas  planfikimit 

buxhetor dhe sipas kërkesave nga Njesitë 

tjera të KGjK/SKGjK dhe nga Gjykatat. 

 

Vazhdimësi SKGJK, DBF dhe 

Gjykatat 

Shpenzimi i buxhetit 

sipas planifikimit dhe 

legjislacionit ne fuqi 
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8.3.5 Regjistrimi i të gjitha 

transaksioneve në regjistrin e 

Kontabilitetit të Thesarit (SIMFK) si dhe 

mbajtja e evidences kontabël në formatin 

e raportimit sintetik dhe analitik në 

Sekretariatin e KGjK-së. 

 

Vazhdimësi  SKGJK, DBF dhe 

Gjykatat 

Regjistrimi i 

transaksioneve 

(zotimeve dhe 

shpenzimeve) të buxhetit 

sipas planifikimit dhe 

legjislacionit ne fuqi 

Ky aktivitet është i 

ndërlidhur me zbatimin 

e Ligjit për Menaxhimin 

e Financave Publike dhe 

Përgjegjësit, Ligjin 

vjetor të Buxhetit, Ligjin 

për Këshillin Gjyqësor 

të Kosovës dhe Ligjin 

për Gjykata, pastaj në 

Rregulloret, Udhëzimet 

nga Departamenti i 

Thesarit dhe i Buxhetit 

në Ministrin e 

Financave, Punës dhe 

Transfereve si dhe në 

Rregulloret, Udhëzimet 

dhe Vendimet e 

brendshme të 

KGjK/SKGjK-së 

8.3.6 Përgaditja e raporteve mujore 

financiare të buxhetit dhe të hyrave si dhe 

shpërndarja e këtyre raporteve Kryesuesit 

të KGjK-së,Drejtorit të SKGjK-së si dhe 

shërbimeve tjera të KGjK/ SKGjK. 

 

Vazhdimësi SKGJK, DBF Çdo muaj gjithsej 12 

raporte 
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8.3.7 Monitorimi i punës së gjykatave për 

buxhet dhe financa,rreth zbatimit në këtë 

fushë të Udhëzimit Administrativ 

Nr.01/2019 “Për ndarjen e Përgjegjësive 

të SKGjK-së dhe Gjykatave në çështjet e 

personelit,buxhetit dhe 

financave,logjistikës dhe prokurimit”. 

 

Vazhdimësi SKGJK, DBF Së paku nga një 

monitorim për secilën 

gjykatë gjatë vitit. 

Ky aktivitet është i 

ndërlidhur me zbatimin 

e  Udhëzimit 

Administrativ 

Nr.01/2019 “Për ndarjen 

e Përgjegjësive të 

SKGjK-së dhe 

Gjykatave në çështjet e 

personelit,buxhetit dhe 

financave, logjistikës 

dhe prokurimit”. 

 8.3.8 Funksionalizimi i softëerit “E-

pasuria” nga Ministria e Punëve të 

Brendshme dhe Administratës Publike 

për të ja përshtatur dhe për tu bërë i 

qasshëm për përdorim nga të gjitha 

Gjykatat e Kosovës. 

 

Vazhdimësi SKGJK, DBF, MPB Regjistrimi i pasurisë  

8.3.9 Regjistrimi i të gjithë pasurisë nën 

1,000 € në sistemin “e-pasuria”.  
Vazhdimësi Administratori i 

gjykatës, përkatësisht 

ndihmës administratori 

 Ky aktivitet lidhet me 

Rekomandimin nga Zyra 

Kombëtare e Auditimit.  
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8.3.10 Inventarizimi i plotë i pasurisë nga 

komisionet e inventarizimit.  
TM4 Administratori i 

gjykatës, përkatësisht 

ndihmës administratori 

 Ky aktivitet lidhet me 

Rekomandimin nga Zyra 

Kombëtare e Auditimit.  

 

8.3.11 Tërheqjet-lëshimet e 

Urdhërpagesave (te arkatari) nga ana e 

referentëve për ekzekutime pas njoftimit 

nga banka për bllokim të llogarive të 

debitorëve. (Rekomandim nga Zyra 

Kombëtare e Auditimit). 

 

Vazhdimesi Administratori i 

gjykatës, përkatësisht 

ndihmës administratori 

 Ky aktivitet lidhet me 

Rekomandimin nga Zyra 

Kombëtare e Auditimit.  
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Objektiva 9: Monitorimi i zbatimit të kornizës ligjore dhe rregullative 

9.1. Monitorimi i zbatimit te vendimeve 

të KGJK-se dhe akteve tjera nën ligjore 

 KAGJ,DL NjIGj Një evidencë e plotë 

dhe gjithëpërfshirëse 

me të gjitha vendimet e 

KGJK-së në 2 vitet e 

fundit është krijuar. 

 

Vendimet janë 

analizuar për të nxjerrë 

obligimet që derivojnë 

nga to.  

 

Raporti mbi nivelin e 

zbatimit të vendimeve 

është hartuar.  

 

9.2 Monitorimi i punës së grupeve 

punues dhe koordinatorëve te caktuar 

nga KGJK 

 Çdo 6 muaj  DL, KGJK Një sistem i evidentimit 

të të gjitha grupeve 

punuese dhe 

koordinatorëve të 

caktuar nga KGJK 

është krijuar.  

 

9.3 Monitorimi i Strategjisë për 

zvogëlimin e numrit te lëndëve te vjetra.  

 Gjykatat, DS Raporti mbi nivelin e 

zbatimit të strategjisë 

është hartuar dhe 

publikuar. 
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9.4 Monitorimi i Strategjisë se 

Komunikimit 

 ZKP Raporti mbi nivelin e 

zbatimit të strategjisë 

është hartuar dhe 

publikuar.  

 

9.5 Monitorimi i zbatimit të planeve të 

punës së grupeve punuese 

 Komisionet, SKGJ, 

NJIGJ 

Raporti mbi nivelin e 

zbatimit të planeve të 

punës është hartuar dhe 

publikuar. . 

 

9.6 Monitorimi i zbatimit të planit të 

punës së KGJK-së, të vitit 2022 

Në vazhdimësi KGJK, SGJK, DL Niveli i zbatimit të 

planit të punës kryhet 

çdo tre muaj.  

 

9.7 Krijimi i mekanizmit raportues dhe 

koordinimi i punëve te përkthimit për 

përkthyesit i sistemit gjyqësor 

 ZP, EKOJUST   

9.8 Finalizimi i planit të monitorimit të 

zbatimit të politikave nga gjykatat 

 KAGJ, NjIGj  

Plani i monitorimit 

është finalizuar.  

Finalizimi i planit të 

monitorimit të zbatimit 

të politikave nga 

gjykatat 
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9.9 Monitorimi i zbatimit të:  

1. Rregullores për Organizimin e 

Brendshëm dhe Veprimtarinë e 

Gjykatave; 

2. Rregullores për Normën e gjyqtarëve 

individual;  

3. Rregullores për Arkiva Gjyqësore; 

Planit i Veprimit për Zvogëlimin e 

Lëndëve Civile;  

4. Politikat për zvogëlimin e shtyrjeve të 

seancave 

Vazhdimësi 

 

 

 

KAGJ, NjIGj Raportet me gjetjet dhe 

rekomandimet për 

nivelin e zbatimit të 

këtyre akteve është 

hartuar dhe prezantuar 

në Këshill.  

 

9.10 Identifikimi dhe monitorimi i  

shkaqeve për shtyrje te seancave për vitin 

2021 dhe ndërmarrja e masave konkrete 

për  zvogëlimin e shtyrjes së seancave 

gjyqësore 

TM 1 SKGJK,DS, NjIGj Raporti i vlerësimit te 

shkaqeve për shtyrje te 

seancave  

 

Te gjeturat nga raporti 

janë adresuar përmes 

masave konkrete 

Ky aktivitet lidhet me 

rekomandimet në 

Dokumentin e 

Politikave 2 të 

Rishikimit Funksional 

të Sundimit të Ligjit në 

Kosovë.  

9.11 Monitorimi i zbatimit të Planit 

strategjik për zgjidhjen efikase të 

lëndëve të korrupsionit dhe krimit të 

organizuar 

Vazhdimësi kryetaret e gjykatave ne 

bashkëpunim me 

koordinatorin caktuar 

nga KGJK, DS 

 Raporti i monitorimit 

është hartuar dhe bërë 

publik.  

Ky veprim lidhet me 

prioritet e ERA 2 

 

 

9.12 Monitorimi i zbatimit të rregullores 

për trajnime 

 TM 1-TM 4 KT, KGJK   
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9.13 Monitorimi i rregullt i nevojave dhe 

mangësive të gjykatave dhe degëve 

themelore, përmes mekanizmit të 

strukturuar të bashkëpunimit me pikat 

kontaktuese në gjykata, që mund të jetë 

në baza mujore ose tremujore.  

 Vazhdimësi 

 

 

 

 

 

kryetarët e Gjykatave, 

administratoret, 

SKGJK 

Përmirësimi i shërbimit 

te raportimit dhe 

llogaridhënës  

 

9.14. Monitorimi i zbatimit të obligimeve 

ligjore për publikim të vendimeve 

gjyqësore nga të gjitha gjykatat në vend.  

 

 Vazhdimësi kryetarët e Gjykatave Vendimet gjyqësorë te 

publikuar 

Rekomandimet e 

Raportit të vendit 

9.15 Monitorim i zbatimit te kritereve 

ligjore për transferimin dhe avancimin e 

gjyqtarëve.  

 Vazhdimësi KGJK Numri i transferimeve te 

monitoruara 

Ky aktivitet lidhet me 
rekomandimet në 

Dokumentin e 

Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit  2021-2026 

  


