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AKRONIMET 

 

KGJK  Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

SKGJK  Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës 

KD  Komisioni Disiplinor 

ZPD  Zyra e Prokurorit Disiplinor 

NJSHPGJ  Njësia e Shqyrtimit të Performancës Gjyqësore 

ZVVGJ  Zyra për Vlerësim e Verifikim Gjyqësor 

GjS  Gjykata Supreme 

GjA  Gjykata e Apelit 

GjTh  Gjykata Themelore 

DBF              Departamenti për buxhet dhe financa 

DAP            Departamenti për Administratë dhe Personel 

TIK  Teknologji Informative dhe Komunikim  

KE  Komisioni Evropian 

MD        Ministria e Drejtësisë 

EROL  Programi i USAID për Sundim Efektiv të Ligjit  

MEF             Ministria e Ekonomisë dhe  Financave 

ULV             Udhërrëfyesi për Liberalizim të Vizave  

PSBE             Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian  

MSA            Marrëveshja për Stabilizim – Asociim 
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PARATHËNIE  

 

Kam kënaqësinë e veçantë t’ju prezantoj Raportin e punës së Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës për vitin 2013. Në këtë raport janë të pasqyruara të 
gjitha të arriturat dhe sfidat, nëpër të cilat ka kaluar  sistemi gjyqësor gjatë 
vitit 2013. Raporti mbulon punën një vjeçare të aktiviteteve të Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës, Departamenteve dhe Zyrave të Sekretariatit të KGJK-së, 
Komisioneve, Njësisë së Shqyrtimit të Performancës Gjyqësore si dhe 
objektivat dhe sfidat për vitin 2014.  
 
Padyshim se gjatë vitit 2013 një kujdes i veçantë i është kushtuar 
përmbushjes së obligimeve të dala  nga raportet vlerësuese të vendit dhe 
atyre ndërkombëtare, me qëllim që reforma gjyqësore e iniciuar të 
shndërrohet në çelës të sukseseve të mëtejme për një gjyqësor të paanshëm 
dhe të pavarur, siç përcaktohet me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së 
Kosovës. 

 
Si kryesues i KGJK-së, e vlerësoj lartë pavarësinë 
e sistemit gjyqësor si garantues për zbatimin 
korrekt e të drejtë të ligjeve në fuqi, e vlerësoj 
bashkëpunimin në mes të institucioneve vendore 
dhe ndërkombëtare me qëllim të marrjes së 
përvojave të vyera dhe rritjes së efikasitetit, 
cilësisë dhe profesionalizmit të gjyqtarëve. 
Sistemi gjyqësor luan një rol të rëndësishëm në 

përmbushjen e aspiratave integruese të vendit tonë dhe avancimi i 
vazhdueshëm i tij do të rriste edhe prestigjin e Kosovës në arenën 
ndërkombëtare.  
 
Me qëllim të ngritjes së efikasitetit dhe transparencës, KGJK ka nënshkruar 
marrëveshje mirëkuptimi me institucione dhe organizata joqeveritare, të cilat 
i kemi bërë publike. Ka organizuar aktivitete me qytetarë dhe organizata të 
shoqërisë civile të mbështetura nga institucionet e vendit dhe atyre 
ndërkombëtare. 
 
Megjithatë, përveç të arriturave, viti 2013 ka qenë edhe vit i shumë sfidave 
dhe një nga ato që po na përcjell ndër vite është grumbullimi i lëndëve nëpër 
gjykata, në drejtim të së cilës janë ndërmarrë hapa konkret, siç është, 
hartimi i Strategjisë Shtetërore për Reduktimin e Lëndëve të Vjetra (2013), 
proces për të cilin kërkohet jo vetëm ngritje në kapacitetin e gjykatave, por 
edhe mbështetje financiare. 
 
Duke pasur parasysh perceptimin nga radhët e qytetarëve në raport me 
gjyqësorin, jam besimplotë se gjyqësori në Republikën e Kosovës, do ta 
kapërcejë çdo sfidë, ashtu siç ka bërë ndër vite që nga paslufta. Andaj, 
suksesi që synojmë të arrijmë me punën tonë do të rimëkëmbë besimin e 
humbur, do ta rikthejë shpresën se Kosova ka një të ardhme të sigurt, 
demokratike dhe një gjyqësor të pavarur e të paanshëm.  
 
 
Ju faleminderit. 
 
Enver Peci, 
Kryesues i Këshillit Gjyqësor të  Kosovës 
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HYRJE 

Raporti vjetor i KGJK-së ofron një përshkrim të mandatit, strukturës 
organizative, rolit dhe përgjegjësive të këtij institucioni, aktiviteteve 
të realizuara gjatë vitit 2013 dhe sfidave të KGJK-së dhe gjyqësorit 
në punën e vet në të ardhmen. Në kapitullin e parë lexuesi mund të 
njihet me organizimin dhe veprimtarinë e KGJK-së. Raporti vjetor 
është fokusuar, veçanërisht në përshkrimin e aktiviteteve të 
ndërmarra nga KGJK, aktet e miratuara, memorandumet, projektin e 
SMIL-it. Një kapitull i raportit përshkruan strukturën dhe aktivitetet e 
Sekretariatit të KGJK-së, i pasuar me kapitullin me aktivitetet e 
gjykatave. Një pjesë e veçantë e këtij raporti është edhe pjesëmarrja 
e KGJK-së në procesin e integrimeve Evropiane të Kosovës si dhe 
bashkëpunimi i KGJK-së me institucionet e tjera të Kosovës dhe me 
ato ndërkombëtare. Kapitulli i fundit paraqet të arriturat kryesore të 
këtij institucioni në vitin 2013, si dhe objektivat dhe sfidat në të 
ardhmen. 
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ORGANIZIMI DHE VEPRIMTARIA E KGJK  

 

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. 
Përgjegjësitë kryesore të tij përfshijnë: 

- sigurimin e pavarësisë dhe paanshmërisë të sistemit gjyqësor;  

- 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. 

KGJK në përbërjen e tij parashihet të ketë trembëdhjetë (13) anëtarë: tetë (8) 
anëtarë zgjedhën nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, ndërsa pesë (5) anëtarë 
zgjedhën drejtpërdrejt nga gjyqësori. Mandati i anëtarëve të Këshillit është pesë 
(5) vjeçar. 

KGJK aktualisht ka njëmbëdhjetë (11) anëtarë,  nga të cilët pesë (5) janë të 
përkatësisë shqiptare, katër (4) të komuniteteve jo shumicë, ndërsa  dy (2) janë 
anëtarë  ndërkombëtarë.  

Anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë: 

• Enver Peci – kryesues,    •Muharrem Shala – zv/kryesues, 

• Živojin Jokanović,    •Valdete Daka, 

• Gerrit Marc Sprenger,    • Malcolm Simmons, 

• Agim Maliqi – anëtar,    • Asllan Krasniqi,  

• Sali Mekaj,     • Nebojsha Boriçiq, dhe 

• Raima Elezi.   

 

AKTIVITETET E  KGJK-së 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit 2013 ka mbajtur 21 mbledhje, në të cilat janë 
shqyrtuar 100 çështje të ndryshme, duke përfshirë edhe çështjet e adresuara  nga 
Komisionet e KGJK-së, si dhe akterët e tjerë dhe janë ndërmarrë 85 veprime për 
drejtimin apo rregullimin e çështjeve të caktuara. 

Organizmi i KGJK-së imponon që aktivitete më të shumta të ndodhin nëpër 
komisionet e parapara me Ligj apo ato të krijuara në funksion të emërimit, 
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vlerësimit apo për çështje tjera ad hoc. Ne vijim, po paraqesim më në detaje 
aktivitetet e komisioneve të KGJK-së. 

 

KOMISIONET E KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS 

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. Komisionet kanë kryetarin, i cili zgjidhet nga radhët e 
anëtarëve të komisionit. Komisionet e mbështesin KGJK-në sipas mandatit 
përkatës. 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës sipas nenit 9 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës 
ka themeluar këto komisione të përhershme: 

• Komisionin Disiplinor, 

• Komisionin për Çështje Normative, 

• Komisionin për Buxhet, Financa dhe Personel dhe 

• Komisionin për Administrimin e Gjykatave. 

 

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

• Komisionin për emërim të gjyqtarëve, dhe 

• Komisionin për vlerësim të performancës se gjyqtarëve. 

 

KOMISIONI DISIPLINOR 

Komisioni Disiplinor i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, gjatë vitit 2013 ka pranuar nga 
Zyra e Prokurorit Disiplinor gjithsej 19 raporte përfundimtare. Me qëllim të 
shqyrtimit të këtyre raporteve, Komisioni Disiplinor ka mbajtur 11 seanca 
dëgjimore, në të cilat ka shqyrtuar të gjitha raportet e pranuara. Për më tepër, 
Komisioni Disiplinor ka  zhvilluar procedura për suspendim sipas një inicimi nga 
ZPD-ja dhe dy të tjera  të iniciuara sipas detyrës zyrtare nga KGJK-ja.  

Me rastin e shqyrtimit të këtyre raporteve, në seancat e cekura më lartë, janë 
marrë gjithsej 23 vendime dhe janë shqiptuar këto masa:  

• Qortim - 7 vendime; 

• Qortim me Udhëzim për Ndërmarrjen e Veprimeve Korrigjuese - 1 vendim; 

• Ulje e përkohshme e rrogës për 50% nga paga mujore - 2 vendime; 

• Lirim nga Përgjegjësia - 11 vendime; 
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• Suspendim i përkohshëm nga pozita e gjyqtarit ose gjyqtarit porotë deri 
në përfundimin e hetimit disiplinor dhe përfundimit të procedurës penale kundër 
gjyqtarit - 2 vendime; 

Gjithashtu, Komisionit Disiplinor ka revokuar një vendim për suspendim të 
përkohshëm, vendim me të cilin gjyqtari është kthyer në punë me të gjitha të 
drejtat dhe detyrimet që i ka pasur para se të suspendohet.  

  

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE NORMATIVE  

Komisioni gjatë kësaj periudhe ka shqyrtuar dhe ka rekomanduar për në Këshill disa 
draft -rregullore dhe draft udhëzime, prej të cilave shumica janë miratuar në  
KGJK. 

Aktet nënligjore të cilat kanë kaluar dhe janë rekomanduar për miratim në 
Këshillin Gjyqësor të Kosovës janë:  

• Rregullorja për procedurën disiplinore për gjyqtar,   

• Rregullore për Zyrën e Prokurorit Disiplinor;  

• Rregullore për organizmin e Sekretariatit të KGJK-së;  

• Procedurat  standarde të veprimit (PSV) për sigurimin e gjykatësve dhe 
gjykatave,    

• Udhëzimi administrativ mbi procedurat e kompensimit të mbrojtjes sipas 
detyrës zyrtare;  

• Udhëzimi administrativ për udhëtime zyrtare jashtë shtetit, ;  

• Rregullore  për organizmin dhe funksionalizimin e Njësisë për shqyrtimin e 
performancës gjyqësore;  

• Udhëzimi administrativ për vulat e gjykatave dhe Sekretariatit të KGJK-së,  

 

Aktet nënligjore që pritet të trajtohen dhe shqyrtohet nga ky komision janë:  

• Rregullorja për procedurën e ngritjes në detyrë të  gjyqtarëve;   

• Rregullorja për trajnimin  e gjyqtarëve;  

• Rregullorja për procedurën e caktimit të kryetarëve të gjykatave;   

• Kodi Etikes për gjyqtar; Revidimi i Kodit etik për staf administrativ;  

• Rregullorja për interpretë gjyqësor;  

• Rregullorja për ekspert gjyqësor;  

• Aktet tjetra që dalin nga obligimet e kodifikimit të kodit të procedurës penale 
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• Marrëveshjet e mirëkuptimit me institucione tjera për reduktimin e numrit të 
lëndëve. 

 

KOMISIONI PËR BUXHET, FINANCA DHE PERSONEL 

Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel ka mandat të përgatisë dhe 
rekomandojë politika për zhvillim, rishikim dhe menaxhim të buxhetit të KGJK-së. 
Komisioni për buxhet dhe financa në takimin e përbashkët me Komisionin për 
Çështje Normative ka hartuar si në vijim: 

• Draft rregulloren për organizmin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës;  

• Udhëzimin administrativ mbi procedurat e kompensimit të mbrojtjes sipas 
detyrës zyrtare; 

• Udhëzimin administrativ për udhëtime zyrtare jashtë shtetit;  

Po ashtu, ka marrë pjesë në rishikimin e strukturës organizatave të stafit të 
gjykatave. 

 

KOMISIONI PËR ADMINISTRIMIN E GJYKATAVE 

Komisioni për Administrimin e Gjykatave në vazhdën e punëve të tij, ka arritur që 
të përmbush me sukses dhe me kohë detyrat dhe përgjegjësitë e tij .   

Gjatë kësaj periudhe,  Komisioni ka mbajtur dy (2) takime pune dhe  ka trajtuar 
me profesionalizëm, dhe kujdes të veçantë, të gjitha shkresat dhe  parashtresat e  
natyrave të ndryshme të cilat i janë adresuar këtij Komisioni qoftë nga 
institucionet tjera qoftë nga gjykatat.   

Në kuadër të kompetencave të veta, Komisioni për Administrimin e Gjykatave ka 
nxjerrë tre (3) konkluzione, katër (4) propozime të cilat i janë paraqitur  KGJK-së 
për miratim, dhe një (1) rekomandim. 

 

Konkluzionet 

• Mënyra e ekzekutimit të urdhrave ndëshkimor në rastet kur nuk dihet identiteti i 
të dënuarit; 

•  Vlera e taksës prej tre eurove për të gjitha Vërtetimet e GJ.A. të lëshuara nga 
Divizioni për Kundërvajtje për lëndët e kërkuara nga baza e të dhënave, (lëndët që 
kanë të bëjnë me Rend dhe Qetësi Publike, Komunikacion etj.); 

• Kërkimi i pëlqimit paraprak nga ana e Panelit dhe zbatimi i Udhëzimit 
Administrativ Nr.12/12, gjatë vendosjes për kërkesat për Adoptim të parashtruara 
në Gjykatë nga qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës ose janë shtetas të huaj. 
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Propozimet 

• Mënyra e arkivimit të lëndëve civile në të cilat nuk është paguar taksa  gjyqësore;  

• Mënyra e përmbarimit të borxheve në terren  nga referentët ekzekutues; 

• Masat që duhet të ndërmerren për zvogëlimin e parashkrimit të lëndëve penale 
në  procedurën e ekzekutimit; 

• Unifikimi i  dispozitës së nenit 10.17 pika a). e Udhëzimit Administrativ 
Nr.2008/02 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore në gjuhën serbe, me dispozitën e 
nenit 10.17 pika a). të të njëjtit Udhëzim në gjuhën shqipe dhe atë angleze, ashtu 
që fjala “të  paraburgimit” zëvendësohet me fjalën “të përmbarimit”; 

 

Rekomandimet 

• Përmbajtja e Formularit unik/Certifikatës lidhur me evidencën e të dënuarve dhe 
personave kundër të cilëve është duke u zhvilluar procedura penale. 

 

KOMISIONI PËR VLERËSIMIN E PERFORMANCËS SË GJYQTARËVE 

KGJK, duke u  bazuar në nenin 9, pika 2 të Ligjit nr.03/L-223 për Këshillin  
Gjyqësor të Kosovës, nenin 17 të Rregullores së Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe 
nenin 10 të Rregullores për Vlerësimin e Performancës së gjyqtarëve me vendimin 
nr: KGJK 50/1-2012, të datës 02 Prill 2012 dhe KGJK,nr.85/2013, të datës 06 
shtator 2013 i emëroi anëtarët, dhe zëvendës anëtarët të Komisionit për Vlerësimin 
e Performancës së Gjyqtarëve. 

Komisioni përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë dhe tre (3) anëtarë zëvendës të 
anëtarëve të Komisionit Vlerësues, në rast se anëtarët nuk mund të marrin pjesë 
për shkaqe objektive ose konflikt interesi. 

Ky Komision përbëhet prej: 

• Emine Mustafa, kryetare,   • Ajser Skenderi,  

• Nenad Llaziq,      • Isa Kelmendi,  

• Avdullah Ahmeti,     • Ferit Osmani,  

• Ahmet Idrizaj,      • Sahit Krasniqi,  

• Nesrin Lushta,      • Nazmije Ibrahimi, dhe 

• Lumturije Muhaxheri. 

Ndërsa, si zv/Anëtar të Komisionit janë caktuar Hasim Sogojeva dhe Shadije 
Gërguri. 
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Komisioni e bën vlerësimin e performancës së gjyqtarëve të gjyqësorit të Kosovës, 
në përputhshmëri të plotë me kriteret e vlerësimit të përcaktuara në Rregulloren 
për Vlerësimin e Performancës së gjyqtarëve.   

Komisionit Vlerësues gjatë vitit 2013 ka vlerësuar performancën e gjithsej 88 
gjyqtarëve dhe ky vlerësim është bërë në  faza kohore si më poshtë: 

• Faza e parë - është bërë vlerësimi i dy (2) gjyqtarëve, mandati  i të cilëve në 
ushtrimin e funksionit të gjyqtarit ka përfunduar më 14 maj të vitit 2013; 

• Faza e dytë - është bërë vlerësimi i dhjetë (10)  gjyqtarëve,  mandati  i të cilëve 
në ushtrimin e funksionit të gjyqtarit ka përfunduar më datën 28 qershor 2013; 

• Faza e  tretë -  është bërë vlerësimi i shtatëdhjetë e gjashtë (76) gjyqtarëve, 
mandati  i të cilëve në ushtrimin e funksionit të gjyqtarit ka përfunduar më datën 
21 tetor 2013. 

Ky proces vlerësimi, pas kalimit në KGJK të të gjitha raporteve vlerësuese, ka 
rezultuar me dërgimin e rekomandimeve për propozim për ri-emërim të të gjithë 
gjyqtarëve me mandat tre-vjeçar, përveç një gjyqtari i cili nuk është rekomanduar 
tek Zyra e Presidentit për shkak të përformancës së ulët.  

 

BASHKËPUNIMI INSTITUCIONAL I KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS 

KGJK-ja gjatë vitit 2013 i ka nënshkruar gjithsej njëmbëdhjetë (11) Marrëveshje 
Mirëkuptimi, pesë (5) prej të cilave janë marrëveshje të mirëkuptimit me 
institucionet  qeveritare dhe gjashtë (6) me ato joqeveritare.  

Më saktësisht janë nënshkruar:  

-  Marrëveshja Mirëkuptimi në mes të Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës, me të cilën është bërë bartja e kompetencave dhe kalimin e 
Panelit për Lirim me Kusht nga Ministria e Drejtësisë në Këshillin  Gjyqësor të 
Kosovës;  

-  Memorandumi i bashkëpunimit lidhur me zgjedhjet 2013 në mes Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës, Policisë së Kosovës, 
Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa;  

-  Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 
Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Ambasadës së Norvegjisë lidhur me zbatimin e 
Projektit të Sistemit Menaxhues dhe Informativ të Lëndëve për Gjyqësorin e 
Kosovës;  

-  Marrëveshja e Mirëkuptimit për bashkëpunim në fushën e sigurisë 
individuale të gjyqtarëve, në rast të kërcënimeve të tyre brenda fushës së 
veprimtarisë gjyqësore, e lidhur në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe 
Policisë së Kosovës, me qëllim të rritjes së efikasitetit në fushën e zbatimit të 
ligjit dhe sigurisë së gjyqtarëve;  
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-  Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe 
organizatës joqeveritare ‘’Kosovo Advocacy Development Centre’’ (KADC), me 
qëllim të realizimit të projektit ‘’Gjykatat si një model për ndalimin e pirjes së 
duhanit’’;  

-  Memorandumi i  mirëkuptimit në mes Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe 
organizatës joqeveritare “VKBIK’’ për zbatimin e projektit  ‘’Qytetarët dhe 
Gjykatat’’, me qëllim të krijimit të një platforme për bashkëpunim të ngushtë 
dhe efikas ndërmjet Gjykatës Themelore në Prizren dhe OJQ-së ‘’VKBIK’’, në 
monitorimin e respektimit të të drejtave të grave dhe pakicave boshnjake; 

-  Memorandumi i mirëkuptimit, për projektin ‘’Ngritja e vetëdijes dhe 
pjesëmarrjes së qytetarëve në sistemin e Drejtësisë’’, ndërmjet Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës dhe OJQ-së ‘’Green Art’’, me qëllim të monitorimit në 
Gjykatën Themelore në Prizren dhe rritjes së komunikimit me qytetarë duke 
përdorur mediat elektronike për një informim efikas të qytetarëve për punën e 
këtij institucioni;  

-  Memorandumi i mirëkuptimit i lidhur në mes Këshillit Gjyqësor të Kosovës 
dhe Qendrës së gruas ‘’Prehja’’ për bashkëpunim reciprok, me qëllim të rritjes së 
transparencës dhe përgjegjshmërisë së sistemit të Gjykatës Themelore në 
Mitrovicë - Dega në Skenderaj, përmes monitorimit të procesit gjyqësor në këtë 
Gjykatë;  

-  Memorandumi i mirëkuptimit në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe  
organizatës joqeveritare ‘’Polis’’ nga Lipjani, me qëllim të  implementimit të  
projektit ‘’Drejtësia me qasje qytetare në shërbim të gjyqësisë së drejtë’’ në 
Gjykatën Themelore të Prishtinës – Dega në Lipjan;  

-  Memorandumi i mirëkuptimi ndërmjet CSS - Projektit për ndërmjetësim 
Integrues Berlin-Kosovë dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës për bashkëpunim në 
pilot projektin për të referuar rastet e gjykatave nga Gjykata Themelore në 
Mitrovicë për ndërmjetësim në qendrat provuese të ndërmjetësimit në Mitrovicë;   

-  Memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Këshillit Prokurorial, Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Financave, Bankës 
Qendrore, Agjencionit Kundër Korrupsionit dhe Agjencionit Kosovar të 
Inteligjencës për përcaktimin e parimeve bazë lidhur me themelimin dhe 
funksionalizimin e Koordinatorit Kombëtar, me qëllim të rritjes së efikasitetit  në 
ndjekjen e kryesve të veprave penale, sekuestrimin dhe konfiskimin e dobisë 
pasurore të fituar me vepër penale. 

 

PROJEKTI I TIK/SIML    

Në përputhje me Planin Strategjik të KGJK-sw 2012–2017 për TIK-ut (Teknologjinë 
Informative dhe të Komunikimit) të miratuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në 
mars të vitit 2012, KGJK gjatë vitit 2013 ka përgatitur Projektin e TIK/SMIL (Sistemi 
Informativ për Menaxhimin të Lëndëve), me të cilin ka aplikuar në Qeverinë 
Norvegjeze për financim. Në qershor 2013 është arritur të nënshkruhet 
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marrëveshja për financimin e projektit, në mes të KGJK-sw dhe Qeverisë 
Norvegjeze.  

Si rezultat i kësaj, menjëherë kanë filluar përgatitjet për fillimin e projektit, i cili 
është paraprirë nga nënshkrimi i  memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Ministrisë së 
Drejtësisë të Kosovës (MD) dhe Ambasadës Norvegjeze. Pas nënshkrimit të 
memorandumit është përzgjedhur Partneri Implementues, Grupi Ndërkombëtar 
Menaxhues (IMG) si partner 
implementues për menaxhimin 
administrativ dhe financiar të 
projektit të TIK/SMIL-it dhe 
Menaxheri i Projektit. Projekti ka 
filluar të zbatohet në dhjetor 
2013, pasi paraprakisht janë kryer 
të gjitha përgatitjet operative. 

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është të krijojë një bazë për një gjyqësor 
më efikas, transparent dhe të përgjegjshëm në Kosovë përmes futjes së TIK, i cili 
përfshin: 

• Transformimin e gjykatave të Kosovës në e-gjykata,  

• Menaxhimin e gjykatave pro aktive bazuar në raportet dhe të dhënat në kohë 
reale,  dhe 

• Gatishmëria e shërbimeve on-line për qytetarët nëpërmjet krijimit të një ueb 
portali gjyqësor.  

Projekti është planifikuar të realizohet në dy faza kryesore: Faza përgatitore në 
kohëzgjatje prej 12 muajsh, dhe Faza kryesore në kohëzgjatje prej 36 muajsh. 

Faza e parë e projektit – Faza përgatitore duhet të krijojë parakushtet për një 
realizim të suksesshëm të fazës kryesore. Objektivi kryesor i fazës përgatitore 
është zhvillimi i kërkesave funksionale të detajuara për sistemin e menaxhimit të 
lëndëve për gjykatat. Përveç kësaj, të gjithë gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit 
ndihmës do t’u ofrohet trajnim bazë i TIK-ut dhe trajnim i shkathtësive të të 
shkruarit në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë e Kosovës.  Faza kryesore e projektit 
fillon pas përfundimit të fazës përgatitore dhe përfshin aktivitetet e mëtutjeshme-
kryesore: 

• Zhvillimin, pilotimin dhe testimin e SMIL-it për gjykata;  

• Përgatitjen e specifikave funksionale për zhvillim, pilotim dhe testim të SMIL-it 
për prokurori; 

• Vendosjen e SMIL-it në gjykata dhe prokurori;  

• Trajnim për shfrytëzimin e SMIL-it nga gjyqtarët, prokurorët dhe stafi ndihmës;  

• Prokurimi dhe instalimi i softuerit dhe harduerit nëpër gjykata dhe prokurori;  

• Krijimi i qasjes në internet dhe sistemit të e-mail; Krijimi i një ueb-portali. 
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STRATEGJIA PËR REDUKTIMIN E LËNDËVË TË VJETRA  

KGJK në çerekun e parë të vitit 2013 analizoi dhe vlerësoi të arriturat në zbatimin 
e Strategjisë Kombëtare të KGJK-sw për Reduktimin e Lëndëve të Vjetra nga ana e 
gjykatave të Kosovës, gjatë periudhës prej 1 janarit 2011 deri më 31 dhjetor 2012. 
Në këtë periudhë u vlerësua që rreth 75 % të lëndëve më të vjetra se 31 dhjetor 
2008 ishin kryer, duke vënë si detyrë që Strategjia duhej të shqyrtohej përsëri për 
të vazhduar në vitet pasuese. Në çerekun e dytë të vitit 2013, KGJK me Vendimin 
nr.52/2013, e themeloi Komisionin për Rikonsiderim të Strategjisë Shtetërore për 
Reduktimin e Lëndëve të Vjetra, Komision i cili përbëhej nga 5 anëtarë vendor dhe 
3 anëtarë ndërkombëtarë (USAID-i, EULEX-i dhe Projekti i Zyrës së BE në Kosovë ). 

Në zbatim të Vendimit të KGJK-sw nr.52/2013 Komisioni themeloi grupe punuese 
për identifikimin e faktorëve, të cilët ishin sfidë e punës së gjyqësorit për zbatim 
të Strategjisë. 

Gjatë muajve maj dhe qershor 2013 punuan 20 anëtarë të shpërndarë në 5 grupe 
punuese që ishin angazhuar për të punuar sipas çështjeve: 

• Harmonizim me KGJK, SKGJK dhe gjykatat;  

• Penale; 

• Civile;  

• Ekzekutimi i vendimeve penale dhe 

• Ekzekutimi i vendimeve civile dhe të tjerat jo penale. 

Në shtator të vitit 2013 KGJK-ja e miratoi Strategjinë Kombëtare për Reduktimin e 
Lëndëve të Vjetra, e cila kërkonte që çdo lëndë më e vjetër se dy vjet të 
konsiderohej si lëndë e vjetër. Datë referuese u mor 1 janari i çdo viti, për të parë 
se sa lëndë kanë mbetur të pa kryera prej dy e më tepër vite të plota duke e 
llogaritur vit të plotë edhe vitin, në të cilin ishte pranuar dhe regjistruar lënda në 
gjykatë, me detyrë që kryetarët e gjykatave ta menaxhojnë këtë proces, të 
monitoruar dhe ndihmuar nga mekanizmat e KGJK-ës. 

 

PROCESI I INTEGRIMIT EVROPIAN 2013 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës është një nga kontribuuesit në procesin e Integrimit 
Evropian, veçanërisht në sektorin e sundimit të ligjit. KGJK-ja e ka dhënë 
kontributin e vet në shumë aspekte të rëndësishme të procesit për liberalizimin e 
vizave dhe në dialogun për stabilizim-asociim. Viti 2013 solli shumë ndryshime 
pozitive në aspektin e Integrimit Evropian dhe të Gjyqësorit, por edhe shumë sfida 
për t’u ballafaquar. Filloi me marrëveshjen për nisjen e dialogut për Stabilizim 
Asociim, në shtator të vitit 2013, që ka qenë një stimulim pozitiv për tërë Kosovën.  
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PROCESI PËR LIBERALIZIMIN E VIZAVE  

Në korrik të vitit 2013, sektori për sundimin e ligjit e ka dhënë kontributin e vet 
aktual për udhërrëfyesin për liberalizim të vizave. Fokus i qartë për liberalizimin e 
vizave është gatishmëria e Gjyqësorit për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e 
organizuar. Në kuadër të Planit të Veprimit për Liberalizimin e Vizave janë caktuar 
shumë sfida dhe afate për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Në këtë aspekt, Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës ka krijuar vetë dhe është pjesë e shumë grupeve punuese që 
kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Gjyqësor, 
si dhe mbrojtjen e atyre që janë të prekur nga ai. Tremujori i dytë i vitit 2013 
shënoi një rritje në koordinimin midis institucioneve të Kosovës në luftimin e krimit 
të organizuar dhe korrupsionit, kur u formuan shumë grupe punuese dhe u 
nënshkruan Memorandume Mirëkuptimi të rëndësishme për sigurimin e masave 
mbrojtëse për personelin e gjykatave dhe për gjyqtarët në rast të kërcënimeve dhe 
frikësimeve, si dhe u siguruan dhe harmonizuan të dhënat statistikore për krimin e 
organizuar dhe për rastet e korrupsionit.  

KGJK-ja gjithashtu ka krijuar Bazën e të Dhënave për Evidencë Penale, një softuer 
për të regjistruar të gjithë të dënuarit për vepra penale në të gjitha gjykatat e 
vendit që nga viti 1999. Qëllimi i këtij projekti  është digjitalizimi i regjistrit të 
personave të dënuar për vepra penale. Kjo Bazë e të dhënave do të përfshijë të 
dhënat personale për të dënuarin, siç janë: të dhënat për llojin e veprës penale; 
llojin e dënimit si dhe kohëzgjatja e tij dhe afati për fshirjen nga regjistri i të 
dënuarve siç parashihet me ligjin përkatës. 

Për më tepër, KGJK-ja në bashkëpunim të ngushtë me Këshillin Prokurorial të 
Kosovës, Ministrinë e Drejtësisë, Policinë e Kosovës, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Agjencinë kundër Korrupsionit, Doganën, Njësinë e Inteligjencës 
Financiare, Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, Agjencinë për 
Konfiskimin e Aseteve, Institutin Gjyqësor të Kosovës, Odën e Avokatëve të Kosovës 
dhe Shërbimin Korrektues, përgatitën “Termat e Referencës” për një mekanizëm 
të përbashkët për rishikimin e funksionimit të sistemit të ristrukturuar të drejtësisë 
penale. 

 

STUDIMI I FIZIBILITETIT/DIALOGU I STABILIZIM ASOCIIMIT DHE RAPORTI I 
PROGRESIT   

Takimi i katërt plenar i Procesit të Dialogut të Stabilizim-Asociimit u mbajt në 
Prishtinë, më datën 11 korrik 2013. Kosova, veçanërisht Gjyqësori tani i kanë 
përmbushur prioritetet e tyre afatshkurtra, siç është demonstrimi i një angazhimi 
të qartë për të dhënë rezultate në luftën kundër korrupsionit, ku KGJK është pjesë 
e Strategjisë Kundër Korrupsionit së bashku me institucione të tjera; ka bërë 
ristrukturimin e gjykatave dhe e ka nisur fazën e parë të projektit  SMIL II.  

Si prioritet tjetër afatshkurtër KGJK duhet të  sigurojë një bashkëpunim të 
vazhdueshëm dhe të mirëfilltë me EULEX-in. Lidhur me këtë KGJK përmes një letre 
drejtuar EULEX-it ka lejuar që përfaqësuesit e EULEX-it të marrin pjesë si vëzhgues 
në rekrutimin dhe emërimin e gjyqtarëve në pozita të larta. Në lidhje me 
prioritetet afatmesme KGJK e ka miratuar strategjinë e re për reduktimin e 
lëndëve të vjetra, ka nënshkruar MM me Policinë e Kosovës për sigurimin e 
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mbrojtjes së gjyqtarëve në rast të kërcënimeve dhe frikësimit dhe ka përpiluar tri 
udhëzime administrative për sigurimin e masave efektive të sigurisë për punonjësit 
e gjykatës dhe dëshmitarëve.  

 

BASHKËPUNIMI ME ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE DHE MBËSHTETJA 
E DONATORËVE 

KGJK-ja ka pasur mbështetje të vazhdueshme nga organizata të ndryshme 
ndërkombëtare dhe donatorë të ndryshëm: Ambasada Amerikane, Zyra e BE-së në 
Kosovë, Projekti i BE-së në mbështetje të gjyqësorit, Misioni i EULEX-it, USAID-it 
dhe projekti i tij EROL. 

Programimi i Instrumentit të Para-Anëtarësimit (IPA II) 2014-2020 ka filluar, ku 
Ministria e Integrimit Evropian ka punuar ngushtë me të gjitha ministritë në 
planifikimin e ndihmës së BE-së për periudhën 2014-2020. Në bazë të kësaj, është 
hartuar Dokumenti strategjik i vendit në bashkëpunim të ngushtë në mes të 
Kosovës dhe Komisionit Evropian dhe i përshkruan përparësitë për ndihmën e BE-së. 
Për dallim nga programimi i fundit, programimi IPA 2014-2020 do të bëhet në bazë 
të sektorëve, përkatësisht drejtësisë, punëve të brendshme dhe Të drejtave 
themelore. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka paraqitur projekt idetë e veta dhe tani 
është në pritje të fazës së ardhshme të programimit.  

Në nëntor 2012, EUSR, EULEX-i dhe institucionet e Kosovës së bashku kanë miratuar 
dhe kanë zhvilluar një sërë veprimesh që titullohen ‘Marrëveshje Kompakte mbi 
objektivat e përbashkëta të sundimit të ligjit për periudhën deri në qershor të vitit 
2014. Veprime të shumta të përshkruara në këtë marrëveshje vendosin detyrime të 
caktuara për KGJK-në dhe Gjyqësorin. KGJK-ja ka filluar zbatimin e veprimeve me 
ndihmën e EULEX-it, veçanërisht duke u fokusuar në: masat për ndërtimin e 
institucioneve, të përcaktuara në ligjin për KGJK-në, plotësimin e kornizës ligjore 
(akteve nënligjore që dalin nga Ligji për KGJK-në dhe Ligji për gjykata) dhe procesi 
për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve. 

 

DETYRIMET E KGJK-së NGA MARRËVESHJA KOMPAKTE PËR SUNDIMIN E LIGJIT 
TË DAKORDUAR ME PSBE DHE EULEX-in 

Në nëntor të vitit 2012, Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian (PSBE), Misioni 
EULEX në Kosovë dhe Institucionet e Kosovës përpiluan dhe miratuan bashkërisht 
tërësinë e veprimeve të titulluar Marrëveshja Kompakte për objektivat e 
përbashkëta të sundimit të ligjit në periudhën kohore deri në qershor 2014[1].  
Veprimet e përshkruara në këtë kompakt krijojnë detyrime të caktuara për KGJK-
nw dhe sistemin gjyqësor. Prandaj, KGJK është zotuar që të ndërmarrë veprimet e 
nevojshme në përmbushjen e objektivave të përshkruara në vijim: 

• Fuqizimi i institucioneve gjyqësore në tërë territorin e Kosovës, përfshirë edhe 
veriun e Kosovës, me qëllim që nga ky fuqizim të përfitojnë gjitha komunitetet; 

• Ngritja e kapaciteteve në gjyqësorin e Kosovës për të luftuar krimin ndëretnik, 
krimet e rënda dhe të organizuara si dhe korrupsionin;  
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• Ngritja e kapaciteteve të institucioneve të Kosovës kundër-korrupsionit, 
veçanërisht nëpërmjet sistemit të drejtësisë penale;  

• Rritja e përgjegjshmërisë së Këshillit Gjyqësor të Kosovës për ta marrë përsipër 
rolin e vet në përputhje me ligjin;  

• Konsolidimi i kapaciteteve strategjike, operacionale dhe organizative të 
menaxhimit të gjyqësorit të Kosovës për të avancuar zbatimin e legjislacionit, 
strategjive dhe planeve përkatëse të veprimit;  

• Inkurajimi i një shkalle më të lartë të përfshirjes etnike dhe barazisë gjinore në 
gjyqësorin e Kosovës;  

• Përmirësimin e reagimit të gjyqësorit të Kosovës ndaj shqetësimeve të ngritura 
nga ana e pakicave në lidhje me sigurinë publike, qasjen dhe transparencën;  

• Ngritja e kapaciteteve të gjyqësorit në adresimin e kërkesave pronësore të 
pazgjidhura;  

• Zbatimi i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut  të ndërmjetësuar nga 
BE dhe të çdo marrëveshjeje tjetër që mund të arrihet në të ardhmen në fushën e 
sundimit të ligjit.  

KGJK-ja ka filluar zbatimin e veprimeve të sipërpërmendura me ndihmën e Misionit 
EULEX, veçanërisht duke u fokusuar në: masat për fuqizimin institucional të KGJK 
në përputhje me ligjin, kompletimin e kornizës ligjore (akteve nënligjore që dalin 
nga Ligji për KGJK dhe Ligji për Gjykatat) dhe procesin për vlerësimin e 
performancës së gjyqtarëve. 

 

MBËSHTETJA NGA USAID - EROL 

Gjatë vitit 2013, Projekti i USAID –EROL ka vazhduar me mbështetjen e aktiviteteve 
të KGjK-së. Në kuadër të procesit për vlerësimet gjyqësore, EROL-i ka ofruar 
asistencën përmes angazhimit të personelit në funksion të ndihmës në futjen e të 
dhënave individuale të gjyqtarëve gjatë procesit të vlerësimit për gjyqtarët 
aktualë.  

Me qëllim të ngritjes së transparencës KGJK ka iniciuar krijimin e një portali 
gjithëpërfshirës ku do te postoheshin informacionet nga te gjitha gjykatat dhe nga 
vetë KGJK-ja. Në sajë të këtij projekti, EROL-i ka marrë përsipër krijimin e këtij 
portali dhe për këtë qëllim ka nisur edhe procedurat për zhvillimin e portalit dhe 
ka nisur bashkëpunimin me Sekretariatin e KGJK-së.  

Po ashtu, si rezultat i emërimit nga ana e KGJK-së të Komisionit ad-hoc për 
Planifikim Strategjik, EROL ka siguruar mbështetje të logjistikës për Komisionin dhe 
i ka udhëhequr mbledhjet e Komisionit, gjatë të cilave është bërë vlerësimi i 
nevojave. KGJK-ja pastaj e ka përzgjedhur një grup të vogël punues nga Komisioni 
për ta vazhduar punën rreth planeve të punës, të cilat do të bëhen pjesë të planit.  

Projekti EROL-i në bashkëpunim me KGJK-në ka siguruar një ekspert afatshkurtër 
dhe ka mundësuar punëtori treditore për zyrtarët e rinj të informimit në gjykatat e 
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reja. Në trajnim janë përfshirë edhe planet për menaxhimin e krizave për gjykata. 
EROL-i në bashkëpunim me KGJK-në ka organizuar tri takime rajonale dhe tryeza të 
rrumbullakëta të drejtësisë në gjykatat themelore në Ferizaj, Mitrovicë dhe Pejë. 
Këto tryeza përfshinë anëtarë të mediave vendore, gjykatat vendore, policinë dhe 
zyrtarë të KGJK-së. Qëllimi i kësaj ishte përmirësimi i marrëdhënieve me mediat 
lokale dhe krijimi i një forumi të vazhdueshëm për dialog në mes të gjykatave dhe 
mediave lokale. Punëtori të ngjashme do të organizohen në gjykatat e tjera 
themelore në vitin 2014.  

Projekti EROL ka ndihmuar edhe në hartimin e akteve nënligjore:, Organizimi i 
Sekretariatit, Siguria e gjykatave dhe gjyqtarëve, për Komisionin Disiplinor, etk. 
EROL-i ka siguruar asistencë teknike së bashku me këshilltarët e tjerë 
ndërkombëtarë në analizimin dhe sugjerimin e ndryshime të këtyre akteve 
nënligjore.  

Projekti EROL ka ndihmuar KGJK-në në zhvillimin e Strategjisë për Zvogëlimin e 
Lëndëve të grumbulluara dhe të pazgjidhura përgjatë një sërë takimeve të punës 
me KGJK-në dhe personelin e gjykatave. Ka mbajtur Punëtori për hartimin ligjor 
për stafin ligjor të Sekretariatit në bashkëpunim me MD, ka zhvilluar një punëtori 
për Departamentit Ligjor të KGJK-së dhe institucioneve të tjera. Anëtarët e 
Departamentit Ligjor të KGJK-së kanë marrë pjesë në këtë punëtori, e cila është 
modeluar për rritjen e aftësisë së Departamentit Ligjor në hartimin e akteve 
nënligjore.  

Projekti i EROL ka ofruar trajnime elementare, mesatare dhe të avancuara të 
Excel-it për të gjithë zyrtarët e statistikave të gjykatave dhe tre (3) anëtarë të 
Departamentit të Statistikave të KGJK-së me gjithsej mbi 90 orë të trajnimit dhe 
që përfshijnë tre (3) javë. Trajnimi u përqendrua në përdorimin e Excel-it për të 
prodhuar raportim statistikor të gjykatës dhe zhvendosjen e të dhënave nga baza e 
të dhënave të mbështetur nga  EROL-i në formularët e raportimit të aprovuar të 
KGJK-së.  

Duke e mbështetur KGJK-nw në zbatimin e Ligjit të ri mbi gjykata EROL ka 
realizuar aktivitetet si në vijim: Planifikimi i nëngrupeve punuese dhe takimet e 
zbatimit – Burimet njerëzore, Administrimi i gjykatave dhe Logjistika; Inventarizimi 
i lëndëve dhe Transferimi; Sigurimi i vulave me datë/kohë; Sigurimi i 
mbështjellësve të dosjeve të lëndës;  

Projekti EROL ka siguruar mbështetje të vazhdueshme në formën e këshilltarëve 
teknik për nëngrupet punuese të ngarkuara me planifikimin dhe implementimin e 
Ligjit të ri mbi Gjykatat dhe sigurimin e seancave dhe takimeve të grupit punues; 
ka siguruar edhe këshilltarë teknikë për aktivitetet e inventarizimit të lëndëve dhe 
transferimit të lëndëve; ka ofruar furnizime të nevojshme për transferimin fizik të 
dosjeve të lëndëve; ka blerë dhe transferuar pronësinë e vulave të reja me datë 
dhe kohë për të gjitha gjykatat sipas strukturës së re dhe gjatë gjashtë (6) muajve 
ka ofruar furnizime të mbështjellësve të dosjeve të lëndëve për KGJK-në për t’i 
pajisur gjykatat. 

EROL-i ka mbështetur aktivitetet e renovimit të objektit të gjykatave. Në kuadër të 
këtij projekti, EROL ka siguruar orenditë për ndërtesën e re të Gjykatës Themelore 
në Gjilan si dhe ka realizuar renovime komplete për nëntë (9) ndërtesa të 
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gjykatave si dhe ka kompletuar mobilimin për 10 gjykata të sapondërtuara. 
Aktivitetet e renovimit e kanë sjellë çdo ndërtesë të gjykatës në nivel të 
standardeve të gjykatave model dhe rritje të efikasitetit dhe transparencës në 
veprimet e gjykatës.   

 

PROJEKTI I ZYRËS SË BE-së NË KOSOVË NË MBËSHTETJE TË KGJK-SË  

Projekti ‘Mbështetje për Këshillin Gjyqësor/Këshillin Prokurorial të Kosovës’ 
vazhdoi ta ndihmojë KGJK-në edhe në vitin 2013 në fusha të ndryshme.  

Projekti ishte përfshirë në procesin e hartimit dhe miratimit të disa akteve ligjore 
të KGJK-së, në veçanti siç vijon:  

1. Rregullorja mbi performancën e Komisionit Disiplinor, e miratuar në 
dhjetor 2013 
 
2. Rregullorja mbi procesin e Emërimit dhe Riemërimit të gjyqtarëve, e 
miratuar në prill 2013 
 
3. Vendimi mbi ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi Vlerësimin e 
Performancës së gjyqtarëve, 10 qershor 2013 

Në vazhdën e vitit raportues projekti kishte përpunuar tre doracakë në lidhje me 
fushat e rekrutimit dhe të emërimit, vlerësimit të performancës dhe të 
përgjegjësisë disiplinore të gjyqtarëve. Këta doracakë përmbajnë një gamë të 
gjerë të Procedurës standarde të veprimit, duke përfshirë format dhe shabllonet, 
veçanërisht si më poshtë: 

• Doracakun për Procedurat Disiplinore kundër gjyqtarëve në Kosovë: 9 
shabllone dhe formate.   
 
• Doracakun për Vlerësimin e Performancës së gjyqtarëve: 17 shabllone dhe 
formate.   
 
• Doracakun për Emërimin e gjyqtarëve: 34 shabllone dhe formate.  

Për më tepër, ndihma është ofruar në elaborimin e mendimeve ligjore për çështje 
juridike që lindin në kontekstin e fushave që bien nën fushëveprimtarinë e Termave 
të Referencës të projektit, ndër të tjera në ndarjen e kompetencave midis 
institucionit të trajnimit apo ZPD-së dhe Këshillit.  

Së fundi, projekti kishte bërë një analizë mbi nevojat e trajnimeve të anëtarëve të 
Këshillit dhe stafit mbështetës në fushën e emërimit, vlerësimit dhe disiplinimit. 
Nga nëntori-dhjetor 2013 janë mbajtur këto trajnime:  

• 12 dhe 13 nëntor 2013- Punëtori për “Përgjegjësinë disiplinore të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve” 
   
• 26 dhe 27 nëntor 2013- Seminar trajnimi për stafin mbështetës të ZPD, 
KGJK/KPK –së  “Përgjegjësia disiplinore e gjyqtarëve dhe prokurorëve”   
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• 4 dhjetor 2013 – Seminar trajnimi për stafin mbështetës të KGJK-së 
për  ‘Vlerësimin e Performancës së gjyqtarëve në Kosovë’  

• 5 dhe 6 dhjetor 2013 – Punëtori mbi ‘‘Vlerësimin e Performancës së 
gjyqtarëve në Kosovë’ për anëtarët e Komisionit Vlerësues të KGJK-së dhe stafin 
mbështetës të tyre.   

• 12 dhe 13 dhjetor 2013 - Punëtori ‘Procesi i rekrutimit, emërimit dhe 
riemërimit të gjyqtarëve në Kosovë’ për Komisionin për Emërim dhe Rikonsiderim 
të KGJK-së lidhur me procedurat e emërimit.   

  

KONFERENCA VJETORE GJYQËSORE 

Me rastin e shënimit të përvjetorit të parë të reformës gjyqësore,  Këshilli Gjyqësor 
i Kosovës (KGJK) në mbështetje të Misionit të OSBE-së, organizoi  Konferencën e 
Tretë Vjetore Gjyqësore më 30 nëntor 2013. Në konferencë mori pjesë tërë 

struktura e sistemit gjyqësor në Kosovës për të diskutuar sfidat në implementimin e 
kornizës së re legjislative, e cila e rregullon punën e gjyqësorit. Të pranishëm ishin 
edhe Presidentja e Republikës së Kosovës znj. Atifete Jahjaga, zëvendës/ 
kryeministri i Kosovës z. Hajredin Kuçi, përfaqësuesi i Organizatës për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Evropë (OSBE), z.Jean-Claude Schlumberger,  përfaqësues të 
ambasadave në Kosovë, prokurorë të Kosovës, dhe mysafirë të tjerë.  

Tema e cila u diskutua në konferencë ishte, ecuritë dhe sfidat lidhur me 
Implementimin i Reformave në Sistemin e Drejtësisë në Kosovë, që ka filluar të 
zbatohet më 1 janar 2013. 

Në konferencë u diskutua procesi reformues me theks në ristrukturim, që përveç 
tjerash ka pasur për synim ngritjen e efikasitetit të gjykatave në luftën kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar, transparencën e proceseve gjyqësore, 
nxjerrjen e akteve nënligjore, përmirësimin e infrastrukturës, forcimin e pavarësisë 
në punën e gjyqtarëve dhe llogaridhënien. Po ashtu u bë thirrje për të gjithë 
gjyqtarët dhe të punësuarit në sistemin gjyqësor që të ngrihen mbi interesat e tyre 
personale, për të mbrojtur parimet e shtetit të së drejtës dhe për të kryer detyrën 
e tyre përpara opinionit publik, ku më se i domosdoshëm është kthimi i 
besueshmërisë së tyre në sistemin gjyqësor. Ky veprim do të tregojë që gjyqtarët 
janë njerëz me ndërgjegje të lartë profesionale dhe morale, të cilët nuk kanë 
qenë, nuk janë dhe nuk do të jenë të ndikuar nga askush, por janë njerëz të 
devotshëm e të përkushtuar në kryerjen e detyrës së tyre. 

Me tutje Konferenca vazhdoi punimet duke vijuar me prezantimet e të shtatë 
gjykatave themelore. 
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Gjatë kësaj konference u vlerësua përkushtimi dhe devotshmëria e të gjithë atyre 
gjyqtarëve dhe punonjësve të tjerë në gjyqësor, të cilët me punën e tyre të 
palodhshme u shërbejnë qytetarëve të vendit tonë.  
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AKTIVITETET E SEKRETARIATIT TË KGJK-së 

Sekretariati i KGJK-së ndihmon Këshillin në  zbatimin e rregulloreve dhe politikave 
lidhur me menaxhimin, buxhetin dhe administrimin e gjykatave.  

Sipas udhëzimeve të Këshillit dhe të Komisionit të tij për Buxhet, Financa dhe 
Personel, Sekretariati  menaxhon me personelin administrativ dhe mbështetës të 
gjyqësorit përfshirë këtu alokimin e personelit administrativ dhe mbështetës në 
gjykata bazuar në ngarkesën me punë, mirëmbajtjen e regjistrave të personelit, 
themelimin e sistemit të vlerësimit të performansës, sigurimin i disiplinimit të 
duhur të punonjësve të gjykatës si dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre të 
punësimit.   

Sekretariati i KGJK-së udhëhiqet nga Drejtori i Sekretariatit. Sekretariati ka këto 
njësit te brendshme organizative:  

- Departamenti për Administratë së Përgjithshme, 

- Departamenti për Buxhet dhe Financa,  

- Departamenti për Logjistikë, 

- Departamenti për TI,  

- Departamenti për Prokurim,  

- Departamenti Ligjor, 

- Departamenti për Statistika, dhe 

- Departamenti për Auditim te Brendshëm. 

 

ADMINISTRATA DHE PERSONELI 

Sekretariat i KGJK-së është organ punëdhënës për staf të administratës në 
Sekretariat dhe gjykata. Në kuadër të kësaj, vlen të theksohet se si i tillë 
administron me çështjet e personelit  ne lidhje me pozitat e lejuara si ne vijim: 

- Për Gjykata dhe Sekretariat janë lejuar 1,591 pozita, 

- për Dhomën e Veçantë të Gjykatës Supreme 29 pozita,  

- për Zyrën e Prokurorit Disiplinor 20 pozita,  

- për Njësinë për Shqyrtimin e Përformansës së Gjyqësorit 7 pozita.  

Numri i pozitave për staf administrativ në gjykata dhe Sekretariat në krahasim me 
vitin e kaluar është rritur për 61 pozita, 36 pozita janë rritur për shkak të kalimit 
të Divizionit për Integrim Gjyqësor nga Ministria e Drejtësisë në Këshillin Gjyqësor 
të Kosovës, dy (2) pozita për këshilltar profesional në divizionin fiskal për Gjykatë 
të Apelit dhe katër (4) pozita për këshilltar profesional në divizionin fiskal në 
Gjykatën Themelore në Prishtinë, nëntë pozita për Dhomën e Veçantë në Gjykatën 
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Supreme dhe dhjetë (10) pozita për Gjykatën Themelore në Gjilan - dega në 
Novobërdë). Në njësitë e tjera të Këshillit numri i pozitave ka ngelur i njëjtë, 
përkundër faktit që janë kërkuar pozita të reja për staf administrativ, të njëjtat 
nuk janë lejuar, si p.sh.: Pozita për bashkëpunëtorë profesionalë, praktikantë, 
referentë dhe të tjera. 

Departamenti i Administratës së Përgjithshme, krahas nevojave reale dhe 
kërkesave të parashtruara, ka bërë shpërndarjen e pozitave sipas nevojave të 
domosdoshme për funksionimin normal të punës së gjykatave. 

Struktura organizative e gjykatave e paraparë sipas Ligjit Nr.03/l-199 për Gjykatat 
dhe propozimi për sistemimin e nëpunësve civil të administratës gjyqësore, e 
aprovuar nga ana e Këshillit, sipas të cilës është bërë sistemimi i gjithë stafit 
administrativ të gjykatave, ka filluar së funksionari prej 1 janari të vitit 2013 dhe 
ka dhënë efekte të kënaqshme në punën e gjykatave me disa përjashtime. 

Në muajin tetor të këtij viti, Drejtori i Sekretariatit të KGJK-së, ka formuar një 
Komision ad hoc nga Sekretariati i KGJK-së, përkatësisht Departamenti për 
Administratë të Përgjithshme dhe nga Administrata gjyqësore për të shqyrtuar 
efektet të saj. për të e strukturës së re administrative të gjykatave dhe është në 
përfundim e sipër për  ta dërguar për aprovim në Këshill.  

	  

Rekrutimet,	  trajnimet	  	  dhe	  disiplinimi	  	  

Gjatë këtij viti (2013) janë publikuar gjithsej 234 pozita të lira:  

-‐ në Sekretariat shtatë (7) pozita,  
-‐ në gjykata 208 pozita;  
-‐ në Zyrën e Prokurorit Disiplinor 15 pozita;  
-‐ në Njësinë për Shqyrtimin e Performancës së gjyqësorit dy (2) pozita;  
-‐ në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme dy (2) pozita. 

Janë publikuar 64 pozita për praktikantë gjyqësor vullnetar (pa pagesë) për kohë të 
caktuar prej një viti, të cilët janë rekrutuar konform Rregullores për Procedurën e 
Rekrutimit të Praktikantëve. 

Numri i praktikantëve në gjykata dhe degët e tyre është rritur për shkak të nevojës 
për numër më të madh të praktikantëve dhe për faktin se rritja e numrit të këtyre 
pozitave nuk shkakton kurrfarë implikimi buxhetor.  

Numri i përgjithshëm i praktikanteve të rekrutuar në vitin 2013 është 142. 

Gjatë vitit 2013 kemi pranuar disa Plane të Trajnimeve për gjyqtarë nga IGJK-së 
dhe jemi duke i përcjellë trajnimet e gjyqtarëve dhe stafit civil në trajnimet që 
janë mbajtur në IGJK-së dhe  jashtë vendit.  

Komisioni Disiplinor në SKGJK-së është funksional. Gjatë këtij viti janë iniciuar 
gjithsej: pesë (5) procedura disiplinore ndaj nëpunësve civil për shkak të dyshimit 
të supozuar të shkeljes së Kodit të Etikës së Shërbyesve Civil. Komisioni Disiplinor 
ka shqiptuar masa disiplinore për dy (2) raste dhe atë: në një (1) rast pezullimi i 
detyrës me pagesë 1/3 e rrogës për një muaj, në një (1) rast suspendim  nga puna 
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dhe detyrat e punës me pagesë të rrogës 50 %  deri në marrjen e vendimit 
përfundimtar të gjykatës, në tre (3) raste ka filluar procedura disiplinore, por ende 
nuk ka përfunduar. 

Formularët mbi vlerësimin e punës për vitin 2013 të të gjithë nëpunësve civil gati 
janë sistemuar në dosjen personale të çdo nëpunësi. Nuk kemi pasur ndonjë 
vlerësim negativ për nëpunësit civil për inicim procedure për shkak të moskryerjes 
së detyrave të punës në mënyrë të kënaqshme. 

 

BUXHET DHE FINANCA 

Sipas  Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Ligjit Për Këshillin Gjyqësor të 
Kosovës, Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, KGJK është 
përgjegjëse për mbikëqyrjen e procesit të përgatitjes dhe zbatimit të buxhetit 
vjetor për tërë sistemin gjyqësor të Kosovës dhe mban përgjegjësi për monitorimin 
e shpenzimeve të fondeve të ndara dhe për funksionet e kontabilitetit e të 
kontrollit financiar, në përputhje me ligjin në fuqi. 

KGJK planifikon, menaxhon dhe asistohet nga Sekretariati në ekzekutimin e 
buxhetit, ku përfshihet buxheti për të gjitha gjykatat e Kosovës dhe Sekretariatin e 
Këshillit, Njësinë për Shqyrtimin e Performancës Gjyqësore, Zyrën e Prokurorit 
Disiplinor dhe Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme.  

Sekretariati i KGJK-së, po ashtu i menaxhon procedurat e gjenerimit të të hyrave 
dhe depozitave gjyqësore nga gjykatat dhe Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme. 
Të hyrat që gjenerohen nga gjykatat janë:  dënimet e trafikut, dënimet e 
gjykatave, taksat gjyqësore, kaucionet, depozitat etj. Gjithashtu, Sekretariati,  
pranon, përgatit dhe procedon pagesat (faturat) e shpenzimeve buxhetore nga 
shërbimet e brendshme të Këshillit sipas planit të shpenzimeve dhe planit të 
prokurimit për shërbimet, furnizimet dhe punët e kryera nga kontraktorët e 
Këshillit, si dhe nga të gjitha gjykatat e Kosovës, siç janë pagesat për gjyqtarë 
laikë, avokatë sipas detyrës zyrtare, ekspertë gjyqësorë, etj.  

 

BUXHETI 2013 

Buxheti i përgjithshëm i Këshillit Gjyqësor të Kosovës si organizatë buxhetore dhe 
katër programet e tij: Gjykatat dhe Sekretariatin e KGJK-së, Njësinë për 
Shqyrtimin e Performancës Gjyqësore, Zyrën e Prokurorit Disiplinor dhe Dhomën e 
Posaçme të Gjykatës Supreme për vitin 2013 pa të hyra dhe donacione sipas Ligjit 
Nr.04/L-165, është 18,696,567 € , ndërsa me të hyra është 19,910,467 € , për 
gjithsej 1995 pozita prej tyre 404 gjyqtarë dhe 1591 pozita administrative. 

Buxheti i përgjithshëm i KGJK-së për vitin 2013 pa të hyra dhe donacione është 
18,106,067 €, ndërsa me të hyra është 19,319,967€, për gjithsej 1995 pozita prej 
tyre 404 gjyqtarë dhe 1591 pozita administrative. Me rishikim të buxhetit 2013 janë 
bërë këto ndryshime: Nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve janë transferuar 
200,000 €  në buxhetin e Prokurorit të Shtetit për pagesën e eksperteve dhe 
avokateve sipas detyrës zyrtare. Po ashtu kemi shkurtim të buxhetit në kategorinë 
e investimeve kapitale për dy projekte si në vijim: 
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- Dizajnimi dhe ndërtimi i objektit të Gjykatave në Ferizaj - 200,000 € nga 
shuma e projektit prej 750,000 €; 

- Dizajnimi dhe ndërtimi i objektit të Gjykatave në Mitrovicë - dega në 
Vushtrri - 190,500 € nga shuma e projektit prej 300,000 € si dhe  

- Dizajnimi dhe ndërtimi i objektit të Gjykatave në Gjakovë - 66,616.27 € 
janë ri destinuar për Furnizim dhe Instalim të ashensorëve në objektin e gjykatës 
në Gjilan.   

Ky shkurtim është bërë pa marrëveshje dhe pa pëlqim të KGJK-së. 

Gjithashtu, deri në fund të vitit 2013 kemi pasur edhe disa ndryshime në buxhet si 
në vijim: 

Me kërkesë të MF dhe me pëlqim të KGJK-se, për kursime në kategorinë e pagave 
dhe mëditjeve janë reduktuar 600,000.00 € . Me vendim të qeverisë nr.12/158 të 
datës 29.11.2013 nuk janë alokuar  493,266.58 €  nga kategoria e pagave dhe 
mëditjeve. Me të njëjtin vendim të qeverisë nuk janë alokuar 27,145.00 € nga të 
hyrat vetanake, po ashtu në kategorinë e pagave dhe mëditjeve. Këto shuma të 
buxhetit figurojnë në tabelën e buxhetit, por nuk janë të alokuara, nuk kemi pasur 
as konsultime as marrëveshje për këtë mos alokim të mjeteve. Me vendim të 
qeverisë nr. 09/134 të datës 17.06.2013 nuk janë alokuar 57,612.00 € nga kategoria 
Mallra dhe Shërbime, kjo shumë e buxhetit figuron në tabelën e buxhetit, por nuk 
janë të alokuara, nuk kemi pasur as konsultime as marrëveshje për këtë mos alokim 
të mjeteve. Pas këtyre ndryshimeve të lartpërmendura buxheti final i KGJK-së për 
vitin 2013 pa të hyra dhe donacione është 17,506,067 €, ndërsa  me të hyra dhe 
donacione (duke përfshirë këtu të hyrat dhe donacionet e bartura) është 
19,072,192.19  €. 

	  

1.19% PJESËMARRJA	  E	  BUXHETIT	  	  
TË	  KGJK-‐SË	  NË	  BUXHETIN	  E	  KOSOVËS	  

 

Të hyrat gjyqësore, të cilat gjenerohen nga Këshilli, përkatësisht nga gjykatat, 
Sekretariati dhe Dhoma e Posaçme për periudhën janar-dhjetor 2013 përfshijnë  
shumën prej 7,014,518.56 €. Në këtë vit kemi një rënie të të hyrave për shkak se 
shumë shërbime, prej të cilave janë realizuar të hyra (taksa) kanë kaluar te 
noterët, siç janë autorizimet dhe vërtetimet e ndryshme, prandaj kemi rënie të të 
hyrave në krahasim me vitin e kaluar dhe me ato të planifikuara për këtë vit. 

Siç shihet në tabelën e mëposhtme ky buxhet është zotuar për periudhën janar – 
dhjetor 2013 në shumën e përgjithshme 18,032,040.46 € , shprehur në përqindje 
94.55  % ndërsa është shpenzuar 16,760,413.18 €, shprehur në përqindje 87.88 %. 
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Tabela 1. Tabela e realizmit të buxhetit 2013 

Kategoritë	  
Ekonomike	  

Buxheti	  	  
2013	  

Buxheti	  pas	  
rishikimit	  	  

Buxheti	  i	  
zotuar	  	  

Buxheti	  i	  
zotuar	  (%)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Buxheti	  i	  	  
shpenzuar	  	  

Buxheti	  i	  
shpenzuar	  (%)	  

Paga	  dhe	  mëditje	   11,703,898	   11,103,898	   10,510,868	   92.88	   10,510,868	   92.88	  

Mallra	  dhe	  shërbime	   4,285,694	   4,085,694	   4,053,128	   99.18	   3,472,71	   84.97	  

Shpenzimet	  komunale	   606,975	   606,975	   508,361	   83.75	   436,544	   71.92	  

Subvencione	  dhe	  
transfere(të	  hyrat)	   250,000	   341,675	   311,663	   91.22	   266,374	   77.96	  

Shpenzime	  kapitale	   2,100,000	   1,709,500	   1,709,422	   100.00	   1,135,560	   66.43	  

Gjithsej	   19,910,467	   19,072,192	   18,032,040	   94.55	   16,760,413	   87.88	  

 

Sipas kategorive ekonomike buxheti i përgjithshëm i KGJK-së është zotuar dhe 
shpenzuar si në vijim: 

- Paga dhe Mëditje: Nga shuma vjetore e buxhetit  prej 12,327,250.69 € 
janë zotuar dhe shpenzuar 11,449,463.62 €, shprehur në përqindje 92.88%. 

- Mallra dhe Shërbime: Nga shuma vjetore e buxhetit prej 4,086,790.63 € 
janë zotuar 4,053,128.57 € shprehur në përqindje 99.18%, ndërsa janë shpenzuar 
3,472,471.07 €, shprehur në përqindje 84.97 %. 

- Shpenzimet e Komunalive: Nga shuma vjetore e buxhetit  606,975.00 € 
janë zotuar 508,361.96 €  shprehur në përqindje 83.75%, ndërsa janë shpenzuar 
436,544.20 €, shprehur në përqindje 71.92 %. 

- Subvencione dhe Transfere: Nga shuma vjetore e buxhetit 341,675.87 € 
janë zotuar 311,663.87 € shprehur në përqindje 91.22%, ndërsa janë shpenzuar 
266,374.25 €, shprehur në përqindje 77.96 %. 

-  Shpenzimet Kapitale: Nga shuma vjetore e buxhetit  prej 1,709,500 € 
janë zotuar 1,709,422.19€ pothuajse të gjitha, shprehur në përqindje 100 %, 
ndërsa janë shpenzu 1,135,560.04 € shprehur në përqindje 66.43%.  

 

INVESTIMET KAPITALE 

Vlen të theksohet se gjatë vitit 2013 KGJK nga kategoria e investimeve kapitale ka 
realizuar disa projekte, kryesisht për ndërtime dhe renovime të objekteve të 
Gjykatave siç janë: 

Ka përfunduar ndërtimi i objektit të Gjykatës Themelore në Gjilan, gjithashtu, ka 
përfunduar  ndërtimi i objektit të Gjykatës Themelore në Ferizaj - dega në 
Shtërpcë. Ka filluar ndërtimi i objektit të Gjykatës Themelore në Ferizaj dhe 
ndërtimi i objektit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - dega në Vushtrri. Janë 
bërë riparimet emergjente në disa gjykata, blerja e pajisjeve të ndryshme për 
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gjykata dhe KGJK. Është bërë furnizimi me inventar për shumicën e gjykatave dhe 
është siguruar një pjesë e madhe e inventarit për Pallatin e Drejtësisë si dhe është 
bërë furnizimi me kompjuterë dhe pajisje tjera të TI për gjykata dhe KGJK-së. 

 

KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN 

Zyra për Informim e SKGJK-së ka pasur mjaft aktivitete gjatë këtij viti lidhur me 
vetëdijesimin e qytetarëve dhe ka qenë pjesëmarrëse në shumë organizime qoftë 
nga institucionet, mediat, OJQ etj.  

Kampanja Drejtësia dhe Qytetarët në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor të 
Kosovës organizoi shtatë  Punëtori për Edukimin e Publikut në komuna të ndryshme 
të titulluara "Rinia dhe Sistemi i Drejtësisë". Këto punëtori mblodhën numër të 
madh të pjesëmarrësve.  

KGJK në bashkëpunim me EROL-in ka organizuar tri takime me media rajonale dhe 
tryeza të rrumbullakëta të drejtësisë në Gjykatat Themelore në Ferizaj, Mitrovicë 
dhe Pejë. Qëllimi i kësaj ishte përmirësimi i marrëdhënieve me mediat lokale dhe 
krijimi i një forumi të vazhdueshëm për dialog në mes të gjykatave dhe mediave 
lokale. 

Gjatë muajit shtator dhe tetor të vitit 2013, KGJK, i mbështetur nga Misioni i OSBE-
së në Kosovë, ka organizuar 14 punëtori konsultative në shtatë qendrat më të 
mëdha në Kosovë, takime me akterët kyç të sektorit të drejtësisë, përfshirë këtu, 
gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë në të gjitha regjionet e Kosovës. Tema, për të 
cilën është diskutuar ishte ‘’Reformimi i Sistemit të Drejtësisë në vitin 2013’’. 
Qëllimi i Punëtorisë ishte që të shqyrtohet dhe diskutohet ecuria e implementimit 
të Ligjit mbi Gjykata, përparësitë dhe sfidat e këtij procesi dhe ligjeve që ndikojnë 
në sistemin e drejtësisë. Pra, synimi ishte të mblidheshin mendimet e të gjithë 
akterëve relevant për procesin e reformimit. Të gjitha të gjeturat dhe 
rekomandimet janë prezantuar në Konferencën Vjetore Gjyqësore nga gjyqtarët 
referues që janë caktuar nga vetë pjesëmarrësit. 

Andaj, me rastin e mbajtjes së Konferencën e Tretë Vjetore Gjyqësore në Kosovë, 
me 30 nëntor 2013, me temën ‘’Reformimi i Sistemit të Drejtësisë në vitin 2013’’ 
zyra për informim ka qenë pjesë e emisioneve të mëngjesit në të gjitha mediumet 
në nivel qendror me rastin e vetëdijesimit të qytetarëve në fokus të veçantë për 
Reformën gjyqësore, e cila ka filluar në janar të vitit 2013. 

Bazuar në Ligjin e Ri mbi Gjykata, SKGJK ka emëruar edhe zyrtarët për informim 
nëpër gjykata me qëllim të ngritjes së transparencës dhe ngritjen e vetëdijes së 
qytetarëve në raport me gjyqësorin. Gjatë këtij viti janë emëruar shumica e 
zyrtarëve për informim, por për shkak të mungesës së kuadrove numri i tyre ka 
ngelur pa u plotësuar, megjithatë konkurset janë rishpallur dhe procesi është në 
procedurë.  

Gjykatat në të cilat janë emëruar zyrtarët për informim janë: Gjykata e Apelit 
Prishtinë; Gjykata Themelore Ferizaj; Gjykata Themelore Prizren; Gjykata 
Themelore Pejë; Gjykata Themelore Gjilan. 
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AUDITIMI I BRENDSHËM  

Bazuar në planin vjetor NJAB për vitin 2013, kjo njësi ka kryer disa auditime në 
disa fusha, si në vijim: 

-‐ Menaxhimi i të hyrave gjyqësore, shpenzimeve të procedurës gjyqësore dhe të 
përmbarimit: Gjykata Komunale në Ferizaj, Gjykata Komunale në Podujevë, 
Gjykata Komunale në Rahovec, Gjykata Komunale në Kamenicë, Gjykata e 
Komunale në Mitrovicë dhe Gjykata Komunale në Viti.  

-‐ Auditimi i procedurave të Prokurimit për mallra dhe shërbime - Zyra e Prokurimit 
në SKGJK. 

-‐ Menaxhimi i Shpenzimeve për avokatë sipas detyrës zyrtare, ekspertë, gjyqtarë 
porotë dhe shpenzimet (kompensimi) i të dënuarve pa bazë: Departamenti për 
Buxhet dhe Financa SKGJK, Gjykata e Apelit Prishtinë, Gjykata Themelore  
Mitrovicë, Gjykata  Themelore Prizren, Gjykata Themelore Gjilan, dhe Gjykata 
Themelore Pejë.  

-‐ Departamenti i Administratës dhe Personelit në Sekretariatin e KGJK-së, ku jemi 
fokusuar në Menaxhimin e procedurave të rekrutimit, të zhvilluara në SKGJK-së dhe 
Gjykata.  

-‐ Menaxhimi dhe regjistrimi i pasurisë në SKGJK dhe Gjykata: Departamenti për 
Buxhet dhe Financa në SKGJK, Gjykata Themelore në Gjilan, Gjykata Themelore në 
Ferizaj dhe Gjykata Themelore në Gjakovë.  

-‐ Përcjellja e implementimit të rekomandimeve nga raporti i auditimit për 
periudhën  2012-2013 .	  
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NJËSIA PËR SHQYRTIMIN E PËRFORMANCËS GJYQËSORE 

Sipas Udhëzimeve të Këshillit dhe Komisioneve të tij për administrimin e gjykatave, 
Njësia për Shqyrtimin e Performancës Gjyqësore (NjShPGj) e vlerëson punën e 
gjykatave dhe i propozon Këshillit  politika ose udhëzime për reformimin ose 
përmirësimin e punës së gjykatave.  

Gjatë viti 2013 NjShPGj ka realizuar disa vlerësime të performancës gjyqësore si ne 
vijim: 

- Performanca gjyqësore 2013/01, me temën “Rishikimi i procesit gjyqësor në 
shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave për punëtorët përfitues të 20 %, nga 
privatizimi i pronës dhe për pagat e pa paguara të punëtorëve të ish subjekteve të 
privatizuar nga Agjencioni i Kosovës për Privatizim”. 

- Performaca gjyqësore 2013/02, me temën “Rishikimi i lëndëve gjyqësore 
kundërvajtësve të përfunduar - të vendosura, për mos deklarim të pasurisë  sipas 
fletëparaqitjeve të Agjencisë Kundër Korrupsionit” 

Njësia, lidhur me këtë shqyrtim, nga gjykatat ka pranuar në zyrë 179 lëndë, në të 
cilat është duke u punuar. Subjekte të shqyrtimit të kësaj performance janë: 
Gjykata Themelore në Prishtinë me degët në Podujevë, në Lipjan dhe në Gllogoc, 
Gjykata Themelore në Gjilan me degët në Kamenicë dhe Viti, Gjykata Themelore 
në Prizren me degët në Suharekë dhe Dragash, Gjykata Themelore në Mitrovicë me 
degën në Vushtrri, në Rahovec - Degë e Gjykatës Themelore të Gjakovës, Gjykata 
Themelore në Pejë me degët në Deçan dhe  Klinë, si dhe Gjykata Themelore në 
Ferizaj me degën në Shtërpcë. Informata shtesë më të detajuara mund të gjenden 
në raportin vjetor të NjShPGJ-së. 
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ZYRA E PROKURORIT DISIPLINOR   

Zyra e Prokurorit Disiplinor është themeluar si shërbim përgjegjës për inspektim, 
revizion dhe hetime disiplinore në kuadër të sistemit gjyqësor të Kosovës. Zyra e 
Prokurorit Disiplinor në administrimin e funksioneve të veta, vepron në mënyrë të 
pavarur dhe të paanshme. ZPD-ja është organ i ndarë dhe i pavarur që i shërben si 
KGJK-së, ashtu edhe KPK-së. 

Mandati i ZPD-së përfshin hetimin e parashtresave kundër gjyqtarëve, gjyqtarëve 
laikë dhe prokurorëve dhe paraqet rekomandim për shqiptimin e masave disiplinore 
ndaj tyre.  ZPD respekton pavarësinë e gjyqësorit dhe sistemit prokurorial. ZPD nuk 
shqyrton parashtresat që kanë të bëjnë me pakënaqësitë kundër vendimeve 
gjyqësore, si dhe parashtresat abuzive. Inspektori gjyqësor disponon autorizim të  
plotë për hetim disiplinor, të drejtë për të marrë në pyetje cilindo individ që mund 
të jap informata relevante dhe të ketë qasje në çfarëdo dokumenti dhe procedure 
gjyqësore. ZPD përgatit raport vetanak vjetor.  
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GJENDJA ME LENDË NË GJYKATA  

Gjatë vitit 2013 gjykatat në Kosovë kanë pranuar në punë 885, 677 lëndë. 

Është me rëndësi të potencohet se nga totali i 466,255 lëndëve të mbetura, hyjnë 
edhe lëndët që janë pranuar edhe gjatë vitit 2013 dhe së këndejmi nuk mund të 
konsiderohen si lëndë të vjetra  të gjitha.  

 

LËNDË	  	  
NË	  PUNË	  

LËNDË	  TË	  
TRASHËGUARA	  

LËNDË	  TË	  
PRANUARA	  

LËNDË	  	  
TË	  ZGJIDHURA	  

LËNDË	  TË	  
PAZGJIDHURA	  

885,677	   363,506	   522,171	   419,422	   466,255	  

 

 

Sipas përllogaritjeve shkalla e spastrimit të lëndëve në nivel republike është 80.3%. 
Megjithatë, duhet shtuar se pavarësisht mungesës së gjyqtarëve ku efikasitetit 
mund të konsiderohet  nën nivel të kënaqshëm, pasi që dihet se në vitin 2013 kanë 
qenë të angazhuar 321 gjyqtarë, që i bie se kemi 17 gjyqtarë për 100,000 banorë 
që është nën çdo nivel krahasuar me shtetet në rajon.  

Këtij numri të  ulët të gjyqtarëve të angazhuar i ka kontribuar edhe obligimi 
kushtetutës për të rezervuar pozitat për minoritete e që deri më tash KGJK nuk ka 
pasur mundësi të angazhoj gjykatës nga radhët e shqiptarëve duke i ruajtur ato 
pozita për gjyqtarë nga radhët e minoriteteve. Sipas të dhënave lëndë të vjetra 
janë gjithsejtë 363,506 lëndë:  

• Kundërvajtje janë 134,276 lëndë 

• Ekzekutime janë 108,657 lëndë 

Gjendja më lëndë  për secilin nivel të gjykatave të rregullta të Republikës së 
Kosovës gjatë vitit 2013 është përshkruar në vijim.  
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GJYKATA SUPREME 

Gjykata Supreme e Kosovës është instanca më e lartë gjyqësore në Kosovë dhe ka 
juridiksion në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Gjykata Supreme përfshin 
edhe Kolegjin e Apelit të Agjencinë Kosovare të Pronës dhe Dhomën e Posaçme të 
Gjykatës Supreme. 

Kryetari i Gjykatës është Fejzullah Hasani.  

Sipas Kushtetutës (neni 103), Kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës e emëron 
dhe shkarkon Presidenti i Kosovës, pas propozimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës 
për emërimin ose shkarkimin e saj/tij nga radhët e gjyqtarëve te Gjykatës 
Supreme, për mandat shtatëvjeçar, pa mundësi të riemërimit. 

Gjyqtarët të Gjykatës Supreme janë: 

• Avdi Dinaj • Nazmije Ibrahimi  

• Emine Mustafa • Nebojsha Boriçiq 

• Emine Kaçiku • Nesrin Lushta 

• Enver Peci • Salih Toplica 

• Erdogan Haxhibeqiri • Shukri Sylejmani 

• Gyltene Sylejmani  • Valdete Daka 

• Marija Ademi  

 

Në kuadër të Gjykatës Supreme të Kosovës kemi edhe Panelin Ankues të 
Agjencionit Kosovar të Pronës,  në këtë panel kemi një gjyqtar: Sylejman Nuredini.   

Personi përgjegjës për çështje administrative në gjykatë është administratorja e 
gjykatës, znj. Ajna Gashi. Gjykata Supreme e Kosovës ka selinë ne Prishtinë.  

 

KOMPETENCAT E GJYKATËS  

Kompetencat e Gjykatës Supreme janë të parapara me Ligjin për Gjykata ( 03/L-
199) si dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Gjykatat (04/l-171). 
Sipas këtyre dispozitave, Gjykata Supreme është kompetente të vendosë lidhur me:  

• ankesat në shkallë të tretë të lejuara me ligj, 

• kërkesën për mjetet e jashtëzakonshme juridike kundër vendimeve të 
formës së prerë të gjykatave të Republikës së Kosovës, siç është paraparë me ligj;  

• revizionin kundër vendimeve të shkallës së dytë të gjykatave në çështjet 
kontestimore, siç është paraparë me ligj;  

• përcakton qëndrimet parimore dhe mendimet juridike për çështjet që 
kanë rëndësi për zbatimin unik të ligjeve nga gjykatat në territorin e Kosovës;  
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• lëndët e Agjencisë Kosovare të Pronave, siç parashihet me ligj;  

• në Dhomën e Posaçme, lëndët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit ose të 
Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, siç parashihet me ligj;  

• çështje të tjera të parapara me ligj.  

 

SEANCA E PËRGJITHSHME E GJYKATËS SUPREME 

Gjykata Supreme mund të thërrasë një Seancë të përgjithshme të të gjithë 
gjyqtarëve të saj për nxjerrjen e vendimeve që promovojnë zbatimin unik të 
ligjeve. Sipas ligjit, Këshilli Gjyqësor i Kosovës përcakton me rregulloret e 
nevojshme punimet e Seancave të përgjithshme të gjykatës.  

  

GJENDJA ME LËNDË NE GJYKATËN SUPREME  

Në bazë të Ligjit të ri për Gjykata, kompetencat e Gjykatës Supreme janë 
reduktuar që si pasojë ka ardhur edhe deri te një ngarkesë më ulët e kësaj gjykate 
me lëndë, më saktësisht në vitin 2013 janë 3,917 lëndë më pak të pranuara ose në 
përqindje janë - 83.3 %  lëndë më pak se në vitin 2012. 

 

GJENDJA ME LËNDË NE 2013 

lëndë  
në punë 

lëndë të 
trashëguara 

lëndë të  
pranuara 

lëndë  
të zgjidhura 

lëndë të 
pazgjidhura 

1,574 904 784 1,575 113 
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DHOMA E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME 

 

Dhoma e Posaçme ka kompetencë ekskluzive mbi gjitha rastet dhe procedurat në 
lidhje me kërkesat dhe çështjet tjera në lidhje me procesin e privatizimit. 

Dhoma e Posaçme  ka  pesë kolegje të specializuara, si dhe një Kolegj Apeli. Secili  
kolegj i specializuar  përbëhet nga një gjykatës ndërkombëtar dhe dy gjykatës  
vendor. 

Kryesues i  Kolegjeve të Specializuara janë gjyqtarë  ndërkombëtarë. 

Kolegji i apelit  përbëhet nga pese (5) gjykatës, tre (3) nga te cilët  janë gjykatës 
ndërkombëtarë dhe dy (2) janë  gjyqtarë vendor. 

 

Kryetari i Dhomës së Posaçme  shërben  si kryesues i kolegjit të apelit.  

Dhoma e Posaçme  ka Presidiumin e saj. Presidiumi  përbëhet nga Kryetari dhe 
kryesuesit e pesë kolegjeve të specializuara. Selia e Dhomës së Posaçme të 
Gjykatës Supreme është në Prishtinë. 

 

GJENDJA ME LËNDË NE 2013 

lëndë të 
trashëguara 

lëndë të 
trashëguara 

lëndë të 
trashëguara 

lëndë të 
trashëguara 

lëndë të 
trashëguara 

16,424 9,313 7,111 3,819 12,605 
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GJYKATA E APELIT 

Gjykata e Apelit është gjykatë e shkallës së dytë, me juridiksion territorial në 
gjithë Republikën e Kosovës. Gjykata e Apelit shqyrton dhe gjykon lëndët në 
kolegj prej tre (3) gjyqtarëve profesionistë, përveç nëse me ligj parashihet 
ndryshe. Selia e Gjykatës së Apelit është në Prishtinë.   
 
Gjykata e Apelit është kompetente të shqyrtojë: 

• Të gjitha ankesat e ushtruara kundër vendimeve të gjykatave themelore. 
• Të vendosë në shkallë të tretë, sipas ankesës që është lejuar me ligj dhe 
për konfliktin e juridiksionit ndërmjet gjykatave themelore; 
• Të vendos për konfliktin e juridiksionit ndërmjet Gjykatave Themelore 
dhe çështjet tjera të   parapara me ligj. 

 
Gjithsej ka 34 gjyqtarë: 

• Departamenti i Përgjithshëm (20) gjyqtarë. 

• Departamenti i Krimeve të Rënda gjashtë (6) gjyqtarë. 

• Departamenti për Çështje Ekonomike  tre (3) gjyqtarë 

• Departamenti për Çështje Administrative  tre (3) gjyqtarë 

• Departamenti për të Mitur dy (2) gjyqtarë 

 
Kryetar i gjykatës është z. Salih Mekaj, kurse Feriz Berisha është administrator i 
gjykatës. 

 

GJENDJA ME LËNDË NE 2013 

lëndë  
në punë 

lëndë të 
trashëguara 

lëndë të  
pranuara 

lëndë  
të zgjidhura 

lëndë të 
pazgjidhura 

18,980 7,613 11,367 11,698 7,282 

 
Numri i lëndëve të pazgjidhura në vitin 2013 (7282) është  zvogëluar për 4.3 % 
krahasuar me vitin 2012 (7613). Megjithatë, Gjykata e Apelit është e 
pakrahasueshme me vitet e mëhershme, sepse nuk ka ekzistuar më herët.  
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GJYKATA THEMELORE PRISHTINË 

Gjykata Themelore e Prishtinës mbulon shtatë (7) komuna: Prishtinën, Lipjanin, 
Podujevën, Drenasin, Graçanicën, Fushë Kosovën dhe Obiliqin. Megjithatë, disa 
komuna kanë degët e saj të cilat janë kompetente në çështje civile, penale dhe 
kundërvajtje siç janë dega e Podujevës, Lipjanit, Graçanicës dhe Drenasit, kurse 
Gjykata Themelore e Prishtinës ka kompetencë ne këto çështje për komunat e 
Prishtinës, Fushë Kosovës dhe Obiliqit 

Për krimet e rënda ka kompetencë për komunat e Prishtinës, Lipjanit, Podujevës, 
Drenasit, Graçanicës, Fushë Kosovës dhe Obiliqit, kurse në çështje ekonomike, 
fiskale, administrative dhe rrëmbim ndërkombëtar të fëmijëve ka kompetencë në 
tërë territorin e  Republikës. 

Gjykata Themelore ka gjithsej 56 gjyqtarë në Gjykatën Themelore, 8 gjyqtarë në 
degën në Podujevë, 6 gjyqtarë në degën në Lipjan, 6 gjyqtarë në degën në 
Drenas, dhe 1 gjyqtar në degën në Graçanicë.  

Kryetar i gjykatës është Hamdi Ibrahimi, kurse administrator i gjykatës është 
Naser Hoxha. 

 

GJENDJA ME LËNDË NE 2013 

 

lëndë  
në punë 

lëndë të 
trashëguara 

lëndë të 
pranuara 

lëndë  
të zgjidhura 

lëndë të 
pazgjidhura 

GjTh PRISHTINË 193,714 90,370 103,344 80,313 113,401 

DEGA PODUJEVË 40,175 22,832 17,343 18,209 21,966 

DEGA GRAÇANICË 587 370 217 125 462 

DEGA LIPJAN 22,164 5,014 17,150 13,805 8,359 

DEGA GLLOGOC 19,131 8,003 11,128 11,036 8,095 
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GJYKATA THEMELORE GJILAN  

Gjykatat Themelore e Gjilanit ka kompetencë për të gjykuar në shkallë të parë  
gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe.  

Kjo gjykatë  është  kompetente për të dhënë ndihmë juridike ndërkombëtare dhe 
për të vendosur për pranimin e vendimeve të gjykatave të huaja. 

Me qëllim të ndarjes së çështjeve sipas natyrës së tyre, në kuadër të kësaj gjykate 
janë të themeluara Departamenti për Krimet e Rënda, Departamenti i Përgjithshëm 
dhe Departamenti për të Mitur. 

Gjykata Themelore e Gjilanit ka  këto degë: dega në Kamenicë për komunën e 
Kamenicës dhe komunën  e Ranillugut , Dega në Viti për komunën e Vitisë dhe 
komunën e Kllokoti; Dega e  Novobërdës për komunën e  Novobërdës. 

Kryetar i gjykatës është Zyhdi Haziri, kurse administratore e gjykatës është 
Shemsije Kadriu. 

 

 

GJENDJA ME LËNDË NE 2013	  

	  
lëndë  

në punë 
lëndë të 

trashëguara 
lëndë të 
pranuara 

lëndë  
të zgjidhura 

lëndë të 
pazgjidhura 

GjTh GJILAN 55,902 23,785 32,117 26,431 29,471 

DEGA KAMENICË 11,465 4,773 6,692 4,464 7,001 

DEGA VITI  17,991 6,393 11,601 5,975 12,016 

DEGA 
NOVOBËRDË 1,515  1,515 248 1,267 
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GJYKATA THEMELORE PRIZREN 

Gjykatat Themelore e Prizrenit ka kompetencë për të gjykuar në shkallë të parë  
gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe.  

Kjo gjykatë  është  kompetente për të dhënë ndihmë juridike ndërkombëtare dhe 
për të vendosur për pranimin e vendimeve të gjykatave të huaja. 

Me qëllim të ndarjes së çështjeve sipas natyrës së tyre, në kuadër të kësaj gjykate 
janë të themeluara Departamenti për Krimet e Rënda, Departamenti i Përgjithshëm 
dhe Departamenti për të Mitur. 

Gjykata Themelore e Prizrenit ka  këto degë: dega në Dragash për komunën e 
Dragashit  dhe dega në Suharekë  për komunën e Suharekës.  

Kryetar i gjykatës është Ymer Hoxha, kurse administrator i gjykatës është Agron 
Zylfiu. 

 

GJENDJA ME LËNDË NE 2013	  

	  
lëndë  

në punë 
lëndë të 

trashëguara 
lëndë të 
pranuara 

lëndë  
të zgjidhura 

lëndë të 
pazgjidhura 

GjTh PRIZREN 73,171 23,575 49,596 44,563 28,608 

DEGA DRAGASH 4,305 1,099 3,206 3,011 1,294 

DEGA SUHAREKE 30,468 6,826 23,642 15,284 15,184 
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GJYKATA THEMELORE MITROVICË 

Gjykatat Themelore e Mitrovicës ka kompetencë për të gjykuar në shkallë të parë  
gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe.  

Kjo gjykatë  është  kompetente për të dhënë ndihmë juridike ndërkombëtare dhe 
për të vendosur për pranimin e vendimeve të gjykatave të huaja. 

Me qëllim të ndarjes së çështjeve sipas natyrës së tyre, në kuadër të kësaj gjykate 
janë të themeluara Departamenti për Krimet e Rënda, Departamenti i Përgjithshëm 
dhe Departamenti për të Mitur. 

Gjykata Themelore  e Mitrovicës ka  këto degë: dega në Leposaviq për komunën e 
Leposaviqit dhe dega në Vushtrri  për komunën e Vushtrrisë, dega në Zubin Potok, 
dega në Skenderaj. 

Kryetare e gjykatës është Kada Bunjaku-Perçuku, kurse administratore e gjykatës 
është Lumnije Surdulli. 

 

GJENDJA ME LËNDË NE 2013 

 

lëndë  
në punë 

lëndë të 
trashëguara 

lëndë të 
pranuara 

lëndë  
të zgjidhura 

lëndë të 
pazgjidhura 

GjTh MITROVICË 66,951 23,069 43,882 17,477 49,474 

DEGA VUSHTRRI 28,204 11,462 16,742 11,197 17,007 

DEGA 
SKENDERAJ 18,515 10,005 8,510 11,411 7,104 

DEGA ZUBIN 
POTOK - - - - - 

DEGA LEPOSAVIQ - - - - - 
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

Gjykatat Themelore e Gjakovës ka kompetencë për të gjykuar në shkallë të parë  
gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe.  

Kjo gjykatë  është  kompetente për të dhënë ndihmë juridike ndërkombëtare dhe 
për të vendosur për pranimin e vendimeve të gjykatave të huaja. 

Me qëllim të ndarjes së çështjeve sipas natyrës së tyre, në kuadër të kësaj gjykate 
janë të themeluara Departamenti për Krimet e Rënda, Departamenti i Përgjithshëm 
dhe Departamenti për të Mitur. 

Gjykata Themelore  e Gjakovës  ka  këto degë: dega në Malishevë për komunën e 
Malishevës dhe dega në Rahovec për komunën e Rahovecit. 

Kryetar i gjykatës është Vaton Dërguti, kurse administrator i gjykatës është Rudin 
Elezi. 

 

GJENDJA ME LËNDË NE 2013	  

	  

lëndë  
në punë 

lëndë të 
trashëguara 

lëndë të 
pranuara 

lëndë  
të zgjidhura 

lëndë të 
pazgjidhura 

GjTh GJAKOVË 33,171 14,736 18,381 17,225 15,892 

DEGA MALISHEVË 23,981 7,416 16,565 8,766 15,215 

DEGA RAHOVEC 19,099 5,706 13,393 11,975 7,124 
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GJYKATA THEMELORE PEJË 

Gjykatat Themelore e Pejës  ka kompetencë për të gjykuar në shkallë të parë  
gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe.  

Kjo gjykatë  është  kompetente për të dhënë ndihmë juridike ndërkombëtare dhe 
për të vendosur për pranimin e vendimeve të gjykatave të huaja. 

Me qëllim të ndarjes së çështjeve sipas natyrës së tyre, në kuadër të kësaj gjykate 
janë të themeluara Departamenti për Krimet e Rënda, Departamenti i Përgjithshëm 
dhe Departamenti për të Mitur. 

Gjykata Themelore e Pejës ka këto degë: dega në Istog për komunën e Istogut, 
dega në Klinë për komunën e Klinës dega në Deçan, për komunën e Deçanit dhe 
komunën e Junikut. 

Kryetare e gjykatës është Elmaze Syka, kurse administrator i gjykatës është 
Muhamet Asanaj. 
\\ 

GJENDJA ME LËNDË NE 2013 

 

lëndë  
në punë 

lëndë të 
trashëguara 

lëndë të 
pranuara 

lëndë  
të zgjidhura 

lëndë të 
pazgjidhura 

GjTh PEJË 41,605 16,395 25,210 26,321 15,284 

DEGA ISTOG 13,453 5,533 7,920 7,140 6,313 

DEGA KLINË 20,337 8,535 11,802 11,858 8,479 

DEGA DEÇAN 9,695 2,714 6,981 6,345 3,350 

 

 

 

 

  



	  

50	  

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Gjykatat Themelore e Ferizajt  ka kompetencë për të gjykuar në shkallë të parë  
gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe.  

Kjo gjykatë  është  kompetente për të dhënë ndihmë juridike ndërkombëtare dhe 
për të vendosur për pranimin e vendimeve të gjykatave të huaja. 

Me qëllim të ndarjes së çështjeve sipas natyrës së tyre, në kuadër të kësaj gjykate 
janë të themeluara Departamenti për Krimet e Rënda, Departamenti i Përgjithshëm 
dhe Departamenti për të Mitur. 

Gjykata Themelore e Ferizajt ka këto degë: dega Kaçanik, për komunën Kaçanikut 
dhe komunën e Hanit të Elezit; dega e në Shtërpcë për komunën e Shtërpcës 

 

GJENDJA ME LËNDË NE 2013	  

	  

lëndë  
në punë 

lëndë të 
trashëguara 

lëndë të 
pranuara 

lëndë  
të zgjidhura 

lëndë të 
pazgjidhura 

GjTh FERIZAJ 82,865 42,218 40,647 34,249 48,616 

DEGA KAÇANIK 9,139 4375 4,764 4,398 4,741 

DEGA 
SHTËRRPCE 2,119 475 1,644 1,588 531 
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OBJEKTIVAT DHE SFIDAT 

Në raportin e vitit të kaluar, KGJK ka listuar disa nga sfidat të cilat e kanë përcjell 
gjatë vitit 2012, e që vazhdojnë të ngelin si sfida, dhe në të njëjtën kohë objektiva 
për t’i përmbushur nga ana e saj.  

 

KUSHTET E PUNËS NË GJYKATA THEMELORE 

Kushtet e punës në gjykata themelore mbesin ende jo të mira, pasi që objektet e 
tanishme nuk plotësojnë nevojat e gjykatave themelore dhe juridiksionit të ri që 
kanë ato, sipas ligjit për gjykata. Ndër problemet më të mëdha që kanë ndikuar 
drejtpërdrejtë edhe në efikasitet të punës, është gjendja në Gjykatën Themelore 
të Prishtinës, e cila është e shtrirë ne tri objekte të ndryshme për shkak të 
hapësirës së vogël në objekt të ish-gjykatës komunale. Me përfundimin e Pallatit të 
Drejtësisë (donacion i BE-së) besohet se ky problem do të tejkalohet sa i përket 
gjykatës në Prishtinë.  

KGJK është në proces që këtë çështje ta adresojë përmes ndërtimit të gjykatave 
themelore në të gjitha qendrat regjionale (Ferizaj, Gjakovë, Prizren, Pejë, dhe 
eventualisht në Mitrovicë), edhe pse sipas kufijve aktual buxhetor, ky projekt i 
madh infrastrukturor, nuk do të mund të përfundojë para vitit 2025.   

Problem vazhdon të mbetet zhvillimi i seancave gjyqësore në kabinetet e 
gjyqtarëve, edhe pse gjykatat janë duke u përpjekur mjaft shumë që t’i mbajnë 
seancat gjyqësore në salla të gjykimit, ndonëse në gjykata nuk ka salla të 
mjaftueshme të gjykimit. 

Edhe gjatë vitit 2013 dhe në vitin 2014, KGJK do të mbështetet nga USAID-i lidhur 
me renovimin e degëve të gjykatave themelore.  

 

EMËRIMI I GJYQTARËVË NGA RADHËT E KOMUNITETEVE PAKICË 

Gjyqësori në tërësi, ende ka probleme me emërimin e gjyqtarëve nga radhët e 
minoriteteve. Megjithatë, me dialogun Kosovë-Serbi, Ministria e Financave të 
Kosovës e ka miratuar buxhetin për emërimin dhe punësimin e 30 gjyqtarëve dhe 
për punësimin e 92 personave si staf administrativ, për gjykatat në pjesën veriore 
të Kosovës.  

 

SFIDAT E DALA NGA RAPORTI I PROGRESIT  

Në tetor të vitit 2013 u publikua Raporti vjetor i Progresit, në të cilin u punua 
gjithashtu edhe plani i veprimit për negociata për MSA. Në kuadër të këtij plani të 
veprimit, KGJK-ja ka nevojë ende ta përmirësojë pavarësinë, llogaridhënien dhe 
paanshmërinë e vet, ta përfundojë procesin e emërimit të gjyqtarëve dhe t’i 
plotësojë vendet e lira të punës me kandidatë nga radhët e minoriteteve, t’i 
harmonizojë dhe përmirësojë të dhënat statistikore në aspektin e luftës kundër 
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korrupsionit, të krijojë mekanizma për njoftime të detyrueshme që kanë të bëjnë 
me konfliktet e interesit, etj. Ky plan i veprimit fillon të zbatohet nga janari i viti  
2014 e tutje. 

 

KUADRI NORMATIV 

KGJK duhet që gjatë vitit 2014 të rrumbullaksojë ciklin e miratimi të akteve 
normative të parapara me ligjin për gjykata dhe ligjin për Këshillin Gjyqësor si dhe 
kodet e reja penale, të hyra në fuqi, në janar të vitit 2013. Po ashtu, si sfida që 
dalin nga proceset integrueses në BE, janë edhe rregullimi i kompetencës së 
regjistrit elektronik për evidencë penale si dhe çështja e licencimit të interpretëve 
gjyqësor, e cila do të rregullohet me amandamentimin e ligjit për gjykata.  

 

DECENTRALIZIMI 

Një ndër sfidat e vitit 2014, do të jetë edhe inicimi i delegimit të përgjegjësive nga 
SKGjK tek gjykatat. Ky është një proces i cili kërkon një parapërgatitje 
profesionale, të të gjithë sektorëve të involvuar dhe një planifikim të mirëfilltë.  

 

SMIL-i 

Me donacionin e qeverisë norvegjeze është mundësuar që KGJK të nis projektin e 
vet më të madh në sferën e TIK-ut, e që ka të bëjë më SMIL. Ky projekt do të jetë 
sfidë, jo vetëm për vitin 2014, por do të përcillet edhe në vitet pasuese, por 
elementi qenësor për këtë vit është se faza përgatitore duhet kaluar me sukses në 
mënyrë që të alokohen mjete shtesë për fazat pasuese të projektit.  

 

STRATEGJIA E RE PËR REDUKTIMIN E LËNDËVE TË VJETRA 

KGJK ka miratuar Strategjinë e re Shtetërore për Reduktimin e Lëndëve të Vjetra, 
e cila do të shqyrtojë dhe rekomandojë qasjen e mëtutjeshme të KGJK-së dhe 
gjyqësorit në reduktimin këtyre lëndëve.  Përmes kësaj strategjie, KGJK ka 
vendosur vetëm konturat e veprimit, derisa u ngelet gjykatave që të bëjnë planet e 
tyre të veprimit varësisht ngarkesës dhe specifikave të secilës gjykatë veç e veç.  
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