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1. Përmbledhje Ekzekutive 

 

Cenim i pavarësisë së Gjyqësorit konsiderohet çdo veprim i Ekzekutivit apo Legjislativit i cili minon 

efikasitetin e punës së gjyqësorit si pasojë e resurseve të mangëta që ndahen për gjyqësorin. (Zyra e 

Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut) Efikasiteti, paanshmëria dhe pavarësia e gjyqësorit nuk 

janë qëllim në vete por paraqesin kusht themelor për të siguruar se të drejtat dhe liritë e individëve 

realizohen, zbatohen dhe mbrohen në kohë të arsyeshme nga gjykata dhe gjykatës të pavarur dhe të 

paanshëm. Mungesa e efikasitetit të pushtetit Gjyqësor në Kosovës ka bërë që pjesa dërrmuese e 

kritikave të bien mbi këtë degë të qeverisjes dhe të kemi shkeljen e të drejtave të njeriut, 

shqetësime këto të ngritura edhe nga Komisioni Evropian në Raportet e Progresit dhe Studimin e 

Fizibilitetit. Kjo analizë është ndërtuar në frymën e adresimit të shqetësimeve rreth mungesës së 

resurseve të ndryshme që ndikojnë në efikasitetin e gjyqësorit dhe shqyrtimin e përmbushjes së 

këtyre kushteve kundrejt kërkesave të shtruara në standarde ndërkombëtare dhe evropiane sikurse 

që janë Parimet Themelore të Kombeve të Bashkuara për Pavarësinë e Gjyqësorit, Rekomandimit të 

Këshillit të Ministrave të Këshillit të Evropës për Gjykatësit, Kartën Evropiane të Statutit të 

Gjykatësve, dhe dokumenteve tjera relevante. 

Përfaqësues të ekzekutivit dhe legjislativit vazhdojnë të fajësojnë bartësit e gjyqësorit për mungesë 

të efikasitetit në kohën kur janë vetë ata që hartojnë ligje dhe politika të cilat përmbajnë mangësi të 

theksuara. Edhe hapat pozitiv të bërë në vitin 2010 që kishin shtyrë përpara pavarësinë e gjyqësorit, 

ishin përcjellë me mungesë të përkrahjes adekuate me resurse financiare, njerëzore dhe resurse 

tjera. Vetë procesi i ri-emërimit dhe emërimit të të gjithë gjykatësve kishte filluar pa pasur ofertë të 

qartë për kandidatët, pasi që rritja e pagave nga mesatarisht 500 Euro në 1,000 Euro në muaj për 

gjykatësit ishte vendosur tek pas përfundimit të këtij procesi. Rrjedhimisht, mungesa e interesimit të 

kandidatëve të kualifikuar dhe me kualitet të lartë ka rezultuar në fund të procesit me 98 pozita të 

gjykatësve të paplotësuara. Sot, gjyqësori ende vazhdon të mos jetë ambient joshës i punës, duke 

pasur parasysh kushtet fizike të punës sikurse që janë hapësirat jo të mjaftueshme të zyrave, 

mungesa e sallave të gjykimit, inventarit, dhe pajisjeve tjera. Tutje, gjykatat kanë numër të vogël dhe 

kualitet të dobët të stafit mbështetës, pasi që mungojnë politikat për të shtyrë qytetarët që të 

ndërtojnë karrierë në gjyqësor. Për shembull, gjyqësori për vite të tëra nuk gëzon as fonde për të 

rekrutuar praktikantë e lëre më të ketë qasje në mekanizmat që i ka Qeveria sikurse që janë: a) rreth 

1 milion Euro në vit të Skemës së Fondit të Trurit që shërben për paga më të mira të njerëzve me 

shkathtësi në pozita deficitare apo b) rreth 250 bursistë të “Young Cells Scheme” të cilët kanë 

studiuar në vende të BE-së. 

Buxheti i vogël i shtetit nuk paraqet problem për financimin e Gjyqësorit, por kjo më shumë 

ndërlidhet me nënvlerësimin që pushteti Ekzekutiv e po ashtu edhe pushteti Legjislativ bëjnë karshi 

pushtetit Gjyqësor. Ndikimi më i madh i ekzekutivit në gjyqësor bëhet përmes përkrahjes së kufizuar 

financiare, gjë që mundësohet falë ligjit dhe praktikës që lejon ndërhyrjen e Qeverisë në propozimin 

e buxhetit për gjyqësorin. Ndarja e buxhetit për gjyqësorin nuk bëhet në bazë të ndonjë modeli më 

të avancuar me indikatorë të qartë por bëhet sipas një kalkulimi të thjeshtë të rritjes së buxhetit për 

një përqindje të caktuar. Përkrahja buxhetore prej 16-18 milionë Euro në vit, ku 89% janë shpenzime 

operative, nuk paraqet ndonjë përkrahje për zhvillim të gjyqësorit por vetëm siguron mbijetesën e 

tij. Në asnjë moment nuk merren parasysh rreth 10 milionë Euro në vit të hyra vetanake të 
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gjyqësorit, ku gjysma e tyre janë taksa gjyqësore. Sa i përket buxhetit, Kuvendi vazhdon të aprovojë 

çfarëdo që vije nga Qeveria duke mos u angazhuar në konsultime më gjithëpërfshirëse apo për t’u 

thelluar në analizë të nevojave reale, sidomos atyre të gjyqësorit. Projektet kapitale thelbësore të 

reformës gjyqësore në mungesë të përkrahjes nga buxheti i Kosovës janë lënë në mëshirën e 

donacioneve të huaja. Ndikimi i Ekzekutivit shtrihet përtej planifikimit të buxhetit, ku gjatë vitit fiskal 

Ministria e Financave/Qeveria bën ndërhyrje arbitrare sikurse në rastet e vitit 2011, kur kishte 

pezulluar nga gjyqësori dy projekte kapitale në vlerë rreth 344 mijë Euro dhe nga kategoritë tjera 

rreth 447 mijë Euro. Këto veprime të Qeverisë paraqesin ndërhyrje të drejtpërdrejtë të Ekzekutivit 

duke ndikuar kështu në ulje të efikasitetit të gjyqësorit.  

Përveç marrëdhënieve të ndërlikuara me pushtetet tjera, Gjyqësori ka edhe sfida të brendshme 

sikurse që është buxheti i centralizuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Gjykatat në raste të caktuara 

përballen me procedura burokratike për të siguruar nevojat e tyre për funksionim efikas. Mungesa e 

aftësive të mirëfillta menaxheriale në stafin administrativ të gjyqësorit ndikon në planifikimin dhe 

menaxhimin e buxhetit. Për shembull, në shumë raste gjykatat nuk i bëjnë formale kërkesat e tyre 

gjë që rezulton në planifikim dhe realizim të kërkesave në nivel jo të kënaqshëm. 

Përveç kushteve institucionale, gjykatësit janë në vazhdimësi të kërcënuar sa i përket sigurisë 

financiare personale të tyre. Në vitin 2012, ende pa u mbushur dy vjet nga nivelizimi i pagave të 

gjykatësve, Qeveria kishte miratuar Projektligjin për Pagat e Funksionarëve Publikë që kishte 

degraduar të ardhurat e përfaqësuesve të gjyqësorit në krahasim me ato të përfaqësuesve të 

pushteteve tjera. Me të drejtë Kuvendi kishte miratuar kthimin prapa të këtij projektligji degradues 

pasi që kishte ngritur shqetësim të madh në mesin e gjykatësve. Aspekt tjetër i sigurisë financiare 

është edhe pensioni prej 112 Eurove në muaj i gjykatësve, i cili ka ndryshim rreth 900 Euro në muaj 

nga paga e gjykatësit. Kjo pasiguri financiare paraqet rrezik të theksuar në ushtrimin e drejtë dhe të 

paanshëm të punës së gjykatësit gjatë mandatit të vet. Rastet e problemeve me pensionimin e 

gjykatësve tashmë janë paraqitur, ku një gjykatës dyshohet se ka rinuar veten për tri vite për të 

shtyrë fazën e pensionimit. 

Përfundimisht, Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ndjen obligim që të ofrojë zgjidhje të 

qëndrueshme dhe të shkojë përtej kërkesës retorike për buxhet më të madh. Andaj, sugjerojmë 

adresimin e menjëhershëm të tri aspekteve në vazhdim: 

1. Të sigurohet pavarësia financiare institucionale – Qasja e deritanishme e Qeverisë, e cila 

është duke anatemuar gjyqësorin përmes ndarjes së resurseve të pamjaftueshme është 

shkas që të kërkohet shkëputje e kësaj ndërhyrje ashtu që propozimi i buxhetit të bëhet nga 

gjyqësori drejtpërdrejt në Kuvend pa ndërhyrje të Qeverisë. Në ndërkohë, Kuvendi duhet të 

sigurohet deri sa të ndodhin këto ndryshime ligjore të ndajë resurse të mjaftueshme 

sidomos sa i përket reformës në sistemin e drejtësisë. 

 

2. Të sigurohet pavarësia financiare individuale – Ekzekutivi duhet të heqë dorë nga politikat 

të cilat kërcënojnë sigurinë financiare të gjykatësve. Rrjedhimisht, duhet të garantohen paga 

të gjykatësve të cilat janë adekuate për profesionin e tyre, të rregullohen me ligj dhe të mos 

ketë ulje të tyre gjatë mandatit të gjykatësve. Tutje, me urgjencë duhet hartuar një sistem 

adekuat pensional për gjykatësit, ku pensioni duhet të jetë sa më i përafërt me pagën e 

fundit të gjykatësit gjatë mandatit. 
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3. Të ketë avokim më të madh për shqetësimet e gjyqësorit – Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

(KGJK) duhet të jetë më i zëshëm për shqetësimet e sistemit gjyqësor në raport me dy 

pushtetet tjera. Sjellja e pushtetarëve te gjyqësori duhet të jetë në pajtueshmëri me 

pushtetin dhe mandatin që ua garanton Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ndërhyrjet 

arbitrare të Ministrisë së Financave të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në uljen e efikasitetit dhe 

pavarësinë e gjyqësorit duhet të përcillen me ngritje të shqetësimit në të gjitha nivelet dhe 

të mos kalohen në heshtje. 
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2. Hyrje 

 

Qeverisja e gjyqësorit është fusha më e kritikuar në Kosovë, ku qytetarët janë më së paku të kënaqur 

me punën e tij, ekziston perceptimi për korrupsion në shkallë të lartë, shkelen të drejtat e njeriut 

dhe në vazhdimësi theksohet mungesa e transparencës në gjyqësor.1 Andaj, mbetet pushteti për të 

cilin ka më së paku njohuri. Shumë faj është hedhur mbi gjyqësorin për mungesë të efikasitetit dhe 

profesionalizmit, edhe atëherë kur ka qenë pikërisht ekzekutivi dhe legjislativi ata të cilët kanë 

bllokuar funksionimin e KGJK-së, nuk kanë ndarë resurse apo kanë stërzgjatur miratimin e ligjeve 

vitale për gjyqësorin.  

Shumë zyrtarë të Qeverisë dhe ligjbërës në Kuvend theksojnë nevojën për mbajtje sa më shumë nën 

kontroll të Gjyqësorit nga pushtetet tjera dhe se përkrahja e tanishme është e mjaftueshme por ka 

mungesë të efikasitetit të brendshëm si rrjedhojë e mungesës së llogaridhënies nga ana e gjykatësve. 

Sistemi gjyqësor në Kosovë ka funksionuar me gjykatës të cilët kanë pasur të ardhura disa herë më të 

ulëta sesa personat me pozita ekuivalente nëpër pushtetet tjera,2 shumë prej tyre pa asnjë 

bashkëpunëtorë profesional, dhe gjykatës të cilët kanë punuar dhe punojnë në kushte të pa 

pranueshme të punës, madje me mungesë të hapësirës për të mbajtur seanca. Rrjedhimisht, 

keqkuptimet rreth burimit të problemeve në sistemin gjyqësor në Kosovë kanë një histori të gjatë.  

Për shkak të varshmërisë së njëanshme dhe të pakushtëzuar, gjymtimi i gjyqësorit në Kosovë nga 

pushtetet tjera ka ndikuar në kualitetin e kuadrove të angazhuara në gjyqësor, në efikasitetin e 

gjyqësorit, dhe në pavarësinë dhe paanshmërinë e gjykatësve. Republika e Kosovës duhet të heqë 

dorë nga thjeshtimi i problemeve që ekzistojnë në gjyqësor dhe nga analiza të cilat bazohen në 

modele të së kaluarës. Politikat shtetërore për gjyqësorin duhet të marrin parasysh konceptin e 

ndarjes së pushteteve dhe kompozimin dhe funksionimin e pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ në 

Kosovë. 

2.1. Në mes të pavarësisë dhe llogaridhënies 

Koncepti i ndarjes së pushteteve sugjeron vendosjen e kontrollit dhe balancit në mes të pushteteve. 

Në këtë rrafsh është e pamundur të mendohet funksionimi i pushteteve plotësisht të shkëputura nga 

njëra-tjetra dhe pa ndërveprim në mes veti. Qeverisja demokratike ngërthen në vete ndërtimin dhe 

mirëmbajtjen e pavarësisë së pushteteve por njëkohësisht edhe ekzistimin e mekanizmave të 

llogaridhënies. 

Në Kosovë, pavarësimi i pushtetit gjyqësor është duke shkuar me ritëm të ngadalshëm kryesisht për 

shkak të frikës së elitës politike, sidomos atij që popullon ekzekutivin, për humbje të kontrollit mbi 

                                                             
1
 Sipas hulumtimit të UNDP-së në Kosovë, niveli i kënaqshmërisë së qytetarëve me punën e gjykatave është 17.8%, që 

është më e ulët sesa për legjislativin apo ekzekutivin. I njëjti hulumtim paraqet se 44.5% e qytetarëve mendojnë se ka 
korrupsion nëpër gjykata. Public Pulse Poll: Fast Facts IV [Anketa e Pulsit Publik: Faktet Kryesore IV] (Prishtinë: UNDP 

Kosovë, maj 2012). Ndërsa, Avokati i Popullit z. Sami Kurteshi cilëson gjyqësorin si shkelësin më të madh të të drejtave të 
njeriut. M. Brajshori, “Ekspertët ligjorë kryesorë të Kosovës kërkojnë përmirësime në sektorin gjyqësor”, Southeast 

European Times, 12 shtator 2012, shih 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/sq/features/setimes/features/2012/09/12/feature-01 (qasur për herë të 

fundit më 20 shtator 2012).  
2
 Deri më 1 janar 2011, kur edhe kanë hyrë në fuqi dispozitat rreth pagave të ligjit për gjykatat, paga më e ultë e gjykatësit 

ka qenë ajo në kundërvajtje 393 Euro për muaj ndërsa më e larta ajo e Kryetarit të Gjykatës Supreme në vlerë prej 667 

Euro. 
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gjyqësorin. Megjithatë, pavarësia e gjyqësorit nuk është qëllim në vete por synon që të garantoj se 

të drejtat dhe liritë e individëve realizohen, zbatohen dhe mbrohen nga gjykatës të pavarur dhe të 

paanshëm.3 Rëndësia e të drejtës për trajtim të barabartë para gjykatës dhe proces gjyqësor të 

drejtë dhe publik nga gjykata kompetente, të pavarura dhe paanshme, shprehet në të gjitha 

dokumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.4 Një gjë e tillë bëhet edhe më e 

rëndësishme në rastet kur palë në proces janë autoritetet shtetërore. Rekomandimi CM/Rec 

2010/12 mbi Gjykatësit i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës thekson qartë se pavarësia e 

gjykatësve mbrohet nga pavarësia e gjyqësorit si tërësi.5 

Pavarësia e gjyqësorit perceptohet në mënyra të ndryshme. Duke pasur parasysh se sa komplekse 

është kjo çështje, teoricienët por edhe mekanizma ndërkombëtarë sikurse Kombet e Bashkuara apo 

Këshilli i Evropës e kanë të vështirë të pajtohen për një model të standardizuar deri në detaje. 

Megjithatë, deri më tani janë vendosur standarde të përgjithshme të cilat shërbejnë për të orientuar 

qëllimet dhe politikat e vendeve sa i përket pavarësimit të pushtetit gjyqësor.6  

Pavarësia e gjyqësorit e siguruar përmes Kushtetutës dhe ligjeve tjera përcjellëse në Republikën e 

Kosovës nuk realizohet si e tillë shpeshherë për shkak të praktikave të mbrapshta të zbatimit dhe 

interpretimit që të tre pushtetet i bëjnë këtyre dokumenteve. Andaj, është e rëndësishme të 

theksohet se pavarësia e gjyqësorit rritet apo zvogëlohet varësisht prej ndryshimeve në kompozimet 

politike në pushtetet tjera të qeverisjes.7 Përkundër ekzistimit të KGJK-së, trup ky që ka rol 

vendimtar në menaxhimin e gjyqësorit, ekzekutivi vazhdon të shihet si pushteti kyç në sigurimin e 

kushteve dhe kërkimin e llogaridhënies së gjyqësorit, duke lënë në hije mekanizmat e gjyqësorit dhe 

anashkaluar plotësisht legjislativin. Për reformuesit e sistemit të drejtësisë një situatë e tillë duhet të 

paraqes shqetësim serioz dhe duhet të tentohet të kalohet nga gjyqësor i dobët dhe politikisht i 

varur në gjyqësor të pavarur i cili ka mekanizma të fuqishëm vetë-rregullues. 

                                                             
3
 G. Neppi Modona, External and Internal Aspects of the Independence of the Judiciary [Aspektet e jashtme dhe të 

brendshme të pavarësisë së gjyqësorit] (Strasburg: Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venedikut, 10 korrik 2012), f. 2.  
4
 Universal Declaration on Human Rights [Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut], Neni 10, Asambleja e Përgjithshme 

rezoluta 217 A (III), Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Paris, 10 dhjetor 1948 (Deklarata 

Universale). Po ashtu, Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, Neni 6 mbi Të 

Drejtën për Gjykim të Drejtë, Këshilli i Evropës, 4 nëntor 1950 (Konventa Evropiane). Po ashtu, International Covenant on 

Civil and Political Rights [Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike], Neni 14, Asambleja e Përgjithshme e 

Kombeve të Bashkuara rezoluta 2200A (XXI), 16 dhjetor 1966, ka hyrë në fuqi me 23 mars 1976 (Pakti Ndërkombëtar). 
5
 Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency 

and responsibilities [Rekomandimi CM/Rec(2010)12 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi gjykatësit: pavarësia, 

efikasiteti dhe përgjegjësitë], takimi i 1098
të

 i Përfaqësuesve të Ministrave, Këshilli i Ministrave të Këshillit të Evropës, 17 
nëntor 2010 (Rekomandimi mbi Gjykatësit i Komitetit të Ministrave). 
6
 Deklarata Universale. Po ashtu, Konventa Evropiane. Po ashtu, Pakti Ndërkombëtar. Po ashtu, Rekomandimi mbi 

Gjykatësit i Komitetit të Ministrave. Po ashtu, Parimet Themelore për Pavarësinë e Gjyqësorit, Kongresi i shtatë i Kombeve 

të Bashkuara për Parandalimin e Krimit dhe Trajtimi i Kryerësve të Veprave, miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e 
Kombeve të Bashkuara, nëntor dhe dhjetor 1985 (Parimet Themelore). Po ashtu, The Bangalore Principles of Judicial 

Conduct [Parimet e Bangalorit për Sjelljen Gjyqësore] (Hagë: Grupi Gjyqësor për Fuqizimin e Integritetit Gjyqësor, nëntor 
2002) (Parimet e Bangalorit). Standardet e paraqitura në këto dokumente janë reflektuar në Kushtetutat e vendeve 

demokratike dhe atyre që synojnë të bëhen të tilla dhe se luajnë rol të rëndësishëm në interpretimet që i bëhen pavarësisë 
së gjyqësorit sikurse në rastin e “Shfuqizimit si të papajtueshëm me Kushtetutën i neneve 37/2; 38/a, b të ligjit nr. 9877, 

datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë””, vendimi numër 20, Gjykata 

Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, 9 korrik 2009. 
7
 McNollgast, Conditions for Judicial Independence [Kushtet për Pavarësi të Gjyqësorit] (San Diego: Universiteti i San Diego-

s, prill 2006), f. 5. 
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Në faza të ndryshme, ndikimet në gjyqësor marrin forma të ndryshme.8 Përkundër përmirësimit të 

sferave të caktuara, kanë mbetur ende fusha sikurse përkrahja e kufizuar financiare që paraqet 

ndërhyrje të tërthortë por mjaftë të fuqishme politike në fushën e gjyqësorit në Kosovë. Rreziku më i 

madh qëndron në atë se në vendet ku gjyqësori është i kontrolluar nga ekzekutivi apo ku korrupsioni 

është sistematik, Këshilli Gjyqësor mund të shndërrohet në një pengesë dhe nuk kontribuon në 

pavarësinë dhe llogaridhënien e gjyqësorit.9 KGJK duhet t’iu prijë reformave të cilat do të qojnë drejt 

një gjyqësori më të pavarur. 

 

2.2. Korniza ligjore 

Propozimi i buxhetit të gjyqësorit bëhet në bazë të Ligjit për KGJK-në, i cili paraqet një model 

ndryshe nga modeli standard i propozimit të buxhetit. Ligji për KGJK-në saktëson se “Në konsultim 

me Kryetarët e Gjykatave, Këshilli propozon buxhetin vjetor operues të Këshillit dhe të gjykatave. 

Këshilli i dërgon buxhetin drejtpërsëdrejti qeverisë siç ceket me ligj. Nëse ministri i Ekonomisë dhe 

Financave dërgon një buxhet për Këshillit dhe gjykatat i cili ndryshon nga ai që është propozuar nga 

Këshilli, ministri i Ekonomisë dhe Financave po ashtu do t’i dërgojë për konsiderim Kuvendit të 

Kosovës buxhetin e rekomanduar në fillim nga Këshilli dhe çfarëdo komenti mbi këtë.”10 Në një 

formë kjo metodë e ndarjes së buxhetit e bën të varur gjyqësorin pasi që i ka lënë një derë të hapur 

Qeverisë që të ketë thënie në buxhetin e gjyqësorit që në praktikë i bie mundësi e madhe për të 

ndikuar. Në nenin 27 të Ligjit të KGJK-së, Sekretariati i KGJK-së përgatitë një buxhet të konsoliduar 

për gjyqësorin dhe administron me personelin dhe të gjitha çështjet tjera sipas udhëzimeve të 

Këshillit dhe të Komisionit të tij për Buxhet, Financa dhe Personel. Sekretariati bazuar në kufizimet 

buxhetore dhe në udhëzimet e Këshillit, sigurohet që gjykatat të kenë furnizim të duhur me 

materialet e nevojshme për funksionimin efikas dhe efektiv të gjykatave. 

Për dallim nga KGJK, i cili detyrohet të kalojë buxhetin në Kuvend, nëpërmes ekzekutivit, Zyra e 

Prokurorit Disiplinor (ZPD), organ i brendshëm i KGJK-së, ka pavarësi më të madhe financiare pasi që 

është paraparë të dorëzoj propozimin e buxhetit drejtpërdrejtë në Kuvend, pa ndërhyrje të 

Ekzekutivit.11 Buxheti për ZPD-në përfshin financimin e pagave të personelit, drejtoritë, këshilltarët 

disiplinorë, inspektorët, personelin administrativ dhe mbështetës si dhe shpenzimet e tjera 

operative të ZPD-së. Tutje, ZPD është e mbrojtur edhe nga ndërhyrjet e KGJK-së, vetëm se Drejtori i 

kësaj zyre raporton në baza vjetore para një seance të përbashkët të KGJK-së dhe Këshillit 

Prokurorial të Kosovës (KPK) mbi veprimtaritë dhe shpenzimet e bëra nga zyra.  

Aspekt tjetër i varësisë ligjore të gjyqësorit ndaj ekzekutivit janë punonjësit e administratës 

gjyqësore. Mbi 1530 punonjës të stafit mbështetës të Sekretariatit të KGJK-së, ZPD-së, Njësisë për 

Shqyrtimin e Performancës së Gjyqësorit (NjShPGj) dhe Dhomës së Veçantë të Gjykatës Supreme të 

Kosovës rekrutohen në bazë të dispozitave juridike të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së 

Kosovës12 dhe në rregulloret e Qeverisë apo të Ministrisë së Administratës Publike (MAP) si reflektim 

                                                             
8
 N. Garoupa, T. Ginsburg, The Comparative Law and Economics of Judicial Councils [Ligji krahasues dhe Ekonomia e 

Këshillave Gjyqësor] (Illinois: Universiteti i Illinoisit Kolegji Juridik, 2008), f. 12. 
9
 V. Autheman and S. Elena, Global Best Practices: Judicial Councils, Lessons Learned from Europe and Latin America 

[Praktikat më të mira Globale: Këshillat Gjyqësor, Mësimet e nxjerra nga Evropa dhe Amerika Latine] (IFES, prill 2004). 
10

 Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Ligji numër 03L/223, Neni 15, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 20 shtator 2010. 
11

 Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Supra note 10, Neni 49 mbi Buxhetin për Zyrën e Prokurorit Disiplinor. 
12

 Ligji për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligji numër 03/L-149, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 25 qershor 

2010. 
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i ligjit. Sekretariati i KGJK-së në secilin hap të tij në kuadër të personelit rreth organizimit dhe 

strukturimit të punonjësve, duhet ta konsultojë MAP-in, si ministri kompetente për shërbyesit civil.  

 

2.3. Metodologjia 

Ky hulumtim është rezultat i nevojës për studim të thellë të problemit të problemit të mungesës së 

efikasitetit në pushtetin gjyqësor ndër vite. Një gjë e tillë përbën shqetësim të madh për shoqërinë 

pasi që janë shkelur të drejtat themelore të njeriut, ndër to për gjykim në kohë të arsyeshme nga një 

gjykatë e pavarur dhe e paanshme. Ndër vite, është diskutuar shumë rreth financimit të dobët të 

gjyqësorit dhe kushteve jo të favorshme të punës. Megjithatë, kanë munguar analizat e thella të këtij 

problemi të cilat do të sjellin edhe zgjidhje të qëndrueshme, duke shkuar përtej thirrjes për buxhet 

më të madh. Pikërisht nga këto pyetje dhe nevoja është ndërtuar edhe struktura e këtij punimi. 

Me qëllim që punimi të jetë sa më gjithëpërfshirës, IKD ka analizuar kërkesat e Komisionit Evropian 

sa i përket rritjes së efikasitetit në gjyqësor, kornizën ligjore në Kosovë rreth çështjeve që ndërlidhen 

me pavarësinë financiare të pushtetit gjyqësor si dhe organizatave tjera buxhetore, është hulumtuar 

literatura juridike vendore dhe e huaj, janë marrë parasysh standarde dhe konventa ndërkombëtare 

që ndërlidhen me pavarësinë financiare dhe resurset e gjyqësorit, raportet vjetore të institucioneve 

relevante, dokumente strategjike të vendit, dokumente tjera relevante të institucioneve të Kosovës, 

si dhe raportime të mediave dhe raporte të organizatave vendore e ndërkombëtare. Dokumentet 

ndërkombëtare të cilat janë marrë parasysh kanë përfshirë dokumente si: Deklarata Universale e të 

Drejtave të Njeriut të Asamblesë së Përgjithshme, Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave 

dhe Lirive Themelore të Njeriut, Parimet Themelore për Pavarësinë e Gjyqësorit të Kombeve të 

Bashkuara, Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike i Kombeve të Bashkuara, 

Rekomandimi CM/REC(2010) 12 i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës për Shtetet Anëtarë 

mbi Gjykatësit: pavarësia, efikasiteti dhe përgjegjësitë, Parimet e Bangalorit për Sjelljen Gjyqësore, 

Karta Universale e Gjykatësve, dhe Karta Evropiane e statutit të gjykatësve. 

Pas analizës preliminare të dokumenteve, IKD ka zhvilluar intervista me mbi 30 zyrtarë të 

institucioneve relevante të tria pushteteve si dhe ekspertë të fushës së drejtësisë. Ky hulumtim ka 

pasur fokus financimin që bëhet nga Buxheti i Republikës së Kosovës, pasi që IKD synon të gjejë 

modelin e qëndrueshëm të financimit të gjyqësorit ku donacionet e huaja do të zinin vend në 

financimin e aktiviteteve dytësore dhe jo në financimin e aktiviteteve thelbësore të gjyqësorit. 
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3. Pavarësia Financiare Institucionale 

 

Modelet e ndarjes së resurseve, financimit dhe menaxhimit të gjyqësorit ndryshojnë nga vendi në 

vend, përfshirë këtu vendet e Bashkimit Evropian. Dokumentet më të rëndësishme për pavarësinë e 

gjyqësorit13 theksojnë se shtetet duhet të ndajnë resurse financiare të mjaftueshme për gjyqësorin 

për të kryer funksionet e veta në mënyrë efikase ashtu që të përmbushin standardet ndërkombëtare 

për respektimin e të drejtave të njeriut.  

Parimet Themelore për Pavarësinë e Gjyqësorit theksojnë në mënyrë të qartë se:  

“Detyrë e secilit shtet anëtarë është që të siguroj resurse adekuate për t’i 

mundësuar gjyqësorit zbatimin e duhur të funksioneve të tij.”14 

Ndërsa, “Rekomandimi i Komitetit të Ministrave [të Këshillit të Evropës] për shtetet anëtare rreth 

gjykatësve: pavarësia, efikasiteti dhe përgjegjësitë,” ka dy nene që ndërlidhen me këtë çështje: 

“Çdo shtet duhet të ndajë resurset adekuate, ndërtesat dhe pajisjet për gjykatat 

ashtu që të mundësojnë funksionimin e tyre në përputhje me standardet të cilat 

janë vendosur në nenin 6 të Konventës dhe të mundësojnë gjykatësit të punojnë në 

mënyrë efikase.”15 

 “Duhet të ndahet numër i mjaftueshëm i gjykatësve dhe staf mbështetës i 

kualifikuar për gjykatat.”16 

Rrjedhimisht, cenim i pavarësisë së Gjyqësorit konsiderohet çdo veprim i Ekzekutivit apo Legjislativit 

i cili minon efikasitetin e punës së gjyqësorit si pasojë e resurseve të mangëta të ndara për 

gjyqësorin.17 Duke pasur parasysh se në shumë vende përfshirë ato të Bashkimit Evropian ka 

mospërputhje në mes të nevojave të gjykatave dhe mundësive të kufizuara buxhetore, buxheti 

konsiderohet një mënyrë shumë efektive për të kontrolluar dhe ndikuar gjyqësorin.18 Në Kosovë, 

buxheti i kufizuar prej rreth 19 milionë Euro në vit paraqet një nga sfidat kryesore për gjyqësorin.19 

Tani për tani, agjencitë e ekzekutivit kanë thënie të madhe në ndarjen e resurseve dhe administrimin 

e gjyqësorit në Kosovë, përfshirë por pa u kufizuar në Qeverinë, përfshi dy agjencitë e saj Ministrinë 

e Financave (MF) dhe MAP. Përkundër nevojave të mëdha financiare për të përkrahur reformën dhe 

aktivitetet zhvillimore të gjyqësorit në Kosovë, buxheti dhe resurset e ndara për këtë pushtet 

vazhdojnë të shërbejnë vetëm për mbijetesë dhe assesi për zhvillim të gjyqësorit. 

 

                                                             
13

 Duke përfshirë këtu Parimet Themelore, Rekomandimin mbi Gjykatësit të Komitetit  të Ministrave, Kartën Evropiane të 

Statutit të Gjykatësve, dhe Karta Universale e Gjykatësit e Asociacionit Ndërkombëtarë të Gjykatësve. 
14

 Parimet Themelore, Neni 7. 
15

 Rekomandimi i Komitetit të Ministrave, Neni 33. 
16

 Rekomandimi i Komitetit të Ministrave, Neni 35. 
17

 Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers [Të 

drejtat e njeriut në administrimin e drejtësisë: Doracak rreth të drejtave të njeriut për Gjykatësit, Prokurorët dhe Avokatët] 

(Nju Jork dhe Gjenevë: Zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut në bashkëpunim me Asociacionin 
Ndërkombëtarë të Avokatisë, 2003), f. 121. 
18

 A. Zalar, Expert opinion on the Draft Law of Ukraine on the Judiciary and on the Draft Law of Ukraine on the Status of 

Judges [Opinioni i Ekspertëve rreth Projekt-Ligjit për Gjyqësorin në Ukrainë dhe Projekt-Ligjit të Ukrainës për Statusin e 

Gjykatësve] (Komisioni Evropian dhe Këshilli i Evropës 16 tetor 2006), f. 17-18. 
19

 Raporti vjetor 2011 (Prishtinë: Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 2012), f. 5. 
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3.1. Tensionet në ndarje të buxhetit 

Buxheti i gjyqësorit përpilohet nga KGJK, dorëzohet tek Qeveria dhe nga aty versioni origjinal dhe 

versioni me ndryshime dhe komente nga ana e Ministrisë së Financave procedohet tek Kuvendi, i cili 

edhe bën ndarjen përfundimtare. Kjo mënyrë e propozimit të buxhetit konsiderohet si “më 

progresive sesa në shumë vende tjera të rajonit.”20 

Buxheti Vjetor i Rishikuar (‘000 Euro) 

 
2009 2010 2011 2012 

Paga dhe Mëditje 6,397  7,163  10,109  11,772 

Mallra dhe Shërbime 4,254  3,793  3,794  4,120 

Shpenzime Komunale 564  584  463  584 

Subvencionet dhe Transferet  -   -    -   250 

Shpenzime Kapitale   2,125  2,069  1,845  1,989 

TOTAL: 13,340  13,608  16,210  18,715 

Pozita 1,782   1,929  1,929  1,929 

Burimi: Departamenti për Buxhet dhe Financa, Sekretariati i KGJK-së dhe MF 

Nga tabela më lartë vërehet se buxheti i Gjyqësorit kryesisht shërben për shpenzimet operative, ku 

në vitin 2012, 89.4% e buxhetit mbulon këtë lloj të shpenzimeve ndërsa vetëm 2 milionë Euro apo 

10.6% shërben për investime kapitale. Një gjë e tillë është mjaftë shqetësuese kur kihet parasysh 

nevoja e madhe për investime kapitale në Gjyqësor për shkak të gjendjes në të cilën ndodhet ky 

sistem, gjë për të cilën do të flitet më poshtë, dhe për shkak të reformës në të cilën është duke 

kaluar sistemi.21 Në këtë situatë, Gjyqësori varet skajshmërisht në mbështetjen e komunitetit 

ndërkombëtarë për të përmirësuar kushtet e punës.22 Reforma e tanishme gjyqësore nuk është 

mbështetur me ndonjë buxhet shtesë, përveç rritjes së buxhetit për paga dhe mëditje në vitin 

2011,23 nuk vërehet ndonjë rritje tjetër. 

Gjyqësori kontribuon në Buxhetin e Kosovës mesatarisht 9 milionë Euro në vit. Po të përjashtohen 

Gjobat e Trafikut dhe Dënimet e Gjykatave, atëherë i bie që Gjyqësori për tre vite (2009-2011) nga 

Taksat Gjyqësore dhe të hyrat e tjera ka siguruar 14,5 milionë Euro, që është rreth 33% e buxhetit 

total të Gjyqësorit për këto tre vite.24  

 

                                                             
20

 Judicial Reform Index for Kosovo [Indeksi Reformës Gjyqësore për Kosovën] (Asociacioni i Juristëve Amerikan Iniciativa për 

Sundim të Ligjit, tetor 2010), f. 52. 
21

 Nevojat më të mëdha në këtë kohë paraqiten për renovim dhe ndërtim të ndërtesave, blerje të pajisjeve apo përmirësim 

të teknologjisë. 
22

 Ka edhe mendime ndryshe, sikurse shprehet z. Behar Selimi se kjo qasje ndaj gjyqësorit ka ndryshuar pas shpalljes së 
pavarësisë dhe se së fundi është shtuar përkrahja vendore. IKD intervistë me z. Behar Selimi, anëtarë i Komisionit 

Parlamentar për Legjislacion nga radhët e PDK-së, shtator 2012. 
23

 Në vitin 2011, kanë hyrë në fuqi dispozita ligjore të cilat kanë nivelizuar pagat e gjykatësve me ato të zyrtarëve të 

pushteteve të tjera. Dokumenti punues i Stafit të Komisionit për Studimin e Fizibilitetit bën thirrje që për zbatim të 
suksesshëm të reformës gjyqësore duhet rritur burimet financiare dhe njerëzore. Dokumenti punues i Stafit të Komisionit 

shoqëron dokumentin Komunikata e Komisionit për Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit mes 

Bashkimit Evropian dhe Kosovës (Bruksel: Komisioni Evropian, 10 tetor 2012). 
24

 Një pjesë e këtyre të të hyrave është shfrytëzuar për të kompensuar të dënuarit pa bazë, mirëpo ajo është shumë e 
vogël. Është mirë që të merret parasysh shembulli i shfrytëzimit të të hyrave vetanake në Komunat e Kosovës. Shpenzimet 

operative të komunave dhe një pjesë e investimeve kapitale mbulohen nga Granti Qeveritar që ndahet nga Buxheti i 

Kosovës. Ndërsa të hyrat vetanake që realizohen nga Komunat, këto të fundit i shfrytëzojnë për investime dhe nevoja tjera. 

Po ashtu, kalkulimet më lartë nuk përfshijnë investimin që është duke u bërë në Pallatin e Drejtësisë, në të cilin janë 

investuar fonde edhe nga Buxheti i Kosovës. 
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Të Hyrat e Gjyqësorit 

2009 2010 2011 

Gjobat e Trafikut 2,382,383 2,290,160 2,495,614 

Dënimet e Gjykatave 1,633,572 1805899 2,134,052 

Taksat gjyqësore 4,697,089 4568669 5,137,193 

Taksat gjyqësore - Oda speciale 0 18,920 21,391 

Të hyrat e pa specifikuara 188 0 0 

Te hyrat nga tenderi 3,950 5,040 1,170 

TOTALI 8,717,183 8,688,689 9,789,420 
Burimi: Departamenti për Buxhet dhe Financa, Sekretariati i KGJK-së dhe MF 

Në Kosovë nuk mund të thuhet se buxheti i vogël i shtetit paraqet problem për financimin e 

Gjyqësorit. Në fakt, financimi i dobët i Gjyqësorit në Kosovë më shumë ndërlidhet me nënvlerësimin 

që pushteti Ekzekutiv e po ashtu edhe pushteti Legjislativ bëjnë karshi pushtetit gjyqësor. 

3.1.1. Marrëdhëniet Gjyqësor - Ekzekutiv 

Përpilimi i buxhetit për Gjyqësorin në praktikë nuk është në linjë me pavarësinë e cila proklamohet 

në dispozitat ligjore, pasi që përpilimi i buxhetit bëhet përmes një metode nga lartë poshtë, me MF-

në në rolin e organit që kontrollon të gjithë procesin. Edhe pse KGJK-së i kërkohet që të përpiloj 

buxhetin, MF që nga fillimi vendos kufizime për buxhetin përmes qarkoreve të cilat saktësojnë se sa 

janë tavanet për secilën kategori të shpenzimeve. Kështu, KGJK-së i pamundësohet që të fus 

projekte apo kërkesa të cilat tejkalojnë këta kufij sepse programi softuerik nuk pranon kërkesat të 

cilat kalojnë kufijtë e paracaktuar.25 Më poshtë mund të vërehet se nga viti 2009 deri në vitin 2013, 

ndryshimi në mes të kërkesave të gjyqësorit dhe ndarjeve të buxhetit (pas rishikimit në mes të vitit) 

është rreth 10 milionë Euro. 

Kërkesat vs. Ndarjet e Buxhetiit (‘000) 

2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Buxheti i kërkuar 15,234 15,459 18,914 20,872 21,948 92,428 

Buxheti i aprovuar 13,421 14,230 17,001 19,465 20,620* 84,736 

Buxheti i rishikuar gjatë vitit 13,340 13,608 16,210 18,715 20,620* 82,493 

Buxheti i kërkuar – i rishikuar 1,895 1,851 2,705 2,157 1,328* 9,935 
Shënim: * Pasi që tanimë jemi në vitin 2012 dhe ende nuk është bërë aprovimi apo rishikimi i buxhetit 
për vitin 2013, kjo shifër bazohet në Qarkoren Buxhetore 2013/01 të lëshuar nga MF dhe Kornizën 
Afatmesme të Shpenzimeve 2013-2015. Burimi: Departamenti për Buxhet dhe Financa, Sekretariati i 
KGJK-së 

Asnjëherë kërkesat e gjyqësorit nuk janë përkrahur dhe gjithnjë kanë ekzistuar vijat e kuqe të MF-së, 

pavarësisht kërkesave minimale dhe nevojave reale për investim më të madh në gjyqësor.26 

Numri i Pozitave të Kërkuara vs. Të Ndara 

 2009 2010 2011 2012 

Të kërkuara 2,001 2,248 2,423 N/A 

Të ndara 1,782 1,929 1,929 1,929 
Burimi: Departamenti për Buxhet dhe Financa, Sekretariati i KGJK-së 

                                                             
25

 IKD intervistë me z. Albert Avdiu, Drejtor i Sekretariatit të KGJK-së, gusht 2012. 
26

 IKD intervistë me z. Enver Peci, Kryesues i KGJK-së, shtator 2012. 
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Në Kosovë, ndarja e buxhetit për gjyqësorin bëhet sipas një kalkulimi të thjeshtë të rritjes së buxhetit 

për një përqindje të caktuar dhe jo në bazë të ndonjë modeli më të avancuar me indikatorë të qartë. 

Në një mënyrë, kjo praktikë ka për qëllim kryesor që Gjyqësori të vazhdoj punën, por nuk 

artikulohen pritjet e sakta se si do të ndikoj buxheti në aspekte të ndryshme të efikasitetit qoftë në 

kohëzgjatje të zgjidhjes së lëndëve, uljen e numrit të lëndëve të pazgjidhura, apo ndonjë aspekt 

tjetër. Ndarjet buxhetore, Ekzekutivi i bazon në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2013-2015 

(KASH) dhe analizat e përditësuara të analistëve të Drejtorisë për Buxhet të MF-së. Analiza 

përshkruese për situatën, nevojat, objektivat dhe projektet e Gjyqësorit e paraqitur në KASH nuk 

është reflektuar edhe me ndarje buxhetore adekuate.27 Financat publike, planifikimi dhe përpilimi i 

analizave financiare janë fushë e ekspertizës së MF-së. Po të vihet në kontekst të problemeve 

“agent-principal”, ekziston asimetri e informatave rreth çështjeve financiare në mes të MF-së dhe 

institucioneve tjera duke përfshirë KGJK-në, gjë e cila është keqpërdorur duke bërë kështu që të ketë 

standarde të ndryshme për organizata të ndryshme buxhetore. Përderisa për Gjyqësorin paraqitet 

problem të ndahen mjete për të angazhuar praktikantë apo për të përmirësuar infrastrukturën fizike, 

në anën tjetër Qeveria nuk paraqet ndonjë problem për të ndarë mjete për agjencitë qeveritare në 

kohë të shpejtë dhe pa komplikuar punët.28 Është shqetësuese çështja e komplikimit të procedurave 

kur është në pyetje Gjyqësori, ndërsa trajtim ndryshe i bëhet agjencive qeveritare. 

Organet qeveritare për zhvillim të politikave, strategjive dhe ligjeve në Kosovë nuk kanë konsistencë 

në analizat e tyre rreth gjyqësorit dhe sundimit të ligjit. KASH thekson qartë se një nga katër shtyllat 

me prioritet për Qeverinë e Kosovës është Qeverisja e mirë dhe fuqizimi i sundimit të ligjit.29 

Megjithatë, Plani i Veprimit i Vizionit Ekonomik të Kosovës, plan strategjik për koalicionin e tanishëm 

qeverisës, është zhvilluar pa konsultim të drejtpërdrejtë me akterët e gjyqësorit dhe nuk ka përfshirë 

çështjen e gjyqësorit si një nga shtyllat kryesore. Rrjedhimisht, fjala sundim i ligjit nuk përmendet në 

asnjë vend, ndërsa në dyzetetetë faqe dokument, gjyqësori përmendet vetëm në një aktivitet.30 

Përkundër asaj se Komisioni Evropian i jep rëndësi të veçantë funksionimit efikas dhe të pavarur të 

gjyqësorit duke e ndërlidhur këtë edhe me ekonominë, ekzekutivi i vendit minimizon rëndësinë e 

gjyqësorit duke mos e futur në kategori me shtyllat të cilat janë vitale për të adresuar sfidat e vendit. 

Për më tepër, Qeveria dështon që të bëjë vlerësim të implikimeve financiare për angazhimet që i 

shtohen Gjyqësorit, sikurse që tregojnë rastet më poshtë. 

Procesi i verifikimit të aplikacioneve të kandidatëve për gjykatës është procesi më i 

rëndësishëm në emërimin e gjykatësve, pasi që këtu përfshihet verifikimi i dosjes së 

kandidatit duke përfshirë të kaluarën, përvojën e mëhershme, pasurinë, dhe 

reputacionin në shoqëri. Për procesin e ri-emërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe 

prokurorëve të zhvilluar në vitet 2009 dhe 2010, ishte themeluar Komisioni i Pavarur 

Gjyqësor dhe Prokurorial (KPGJP), i cili kishte pranuar dhe verifikuar aplikacionet e të 

gjithë kandidatëve në këtë proces. Nga viti 2011, me mbylljen e KPGJP-së, 

aplikacionet për gjykatës dhe prokurorë kanë filluar të verifikohen nga vendorët, 

                                                             
27

 Pesë objektivat e Gjyqësorit të paraqitura në KASH duket të jenë të paarritshme me buxhetin që është paraparë të 

ndahet për këtë pushtet. Duke analizuar dhe krahasuar buxhetin e ndarë dhe atë që planifikohet të ndahet ndër vite, nga 
viti 2010 deri në vitin 2015, vërejmë se rritja e vetme substanciale buxhetore përgjatë kësaj kohe është rritja e pagave të 

gjykatësve që është bërë në vitin 2011. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (Prishtinë: Ministria e Financave, prill 2012), f. 
172. 
28

 Njëri nga vendimet më të fundit është ai i ndarjes/aprovimit të 300 mijë Eurove shtesë për Zyrën dhe Kabinetin e 

Kryeministrit. Vendimi numër 09/94, Qeveria e Republikës së Kosovës, 10 tetor 2012.   
29

 Supra note 27, f. 7. 
30

 Plani i Veprimit i Vizionit Ekonomik të Kosovës 2011-2014 (Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, korrik 2011). 
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përkatësisht Zyra për Vlerësim dhe Verifikim Gjyqësor (ZVVGJ). Për punën e KPGJP-

së, Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin ndarë rreth 5.5 

milionë Euro,31 ndërsa për ZVVGJ-në përkundër kërkesës minimale prej 161 mijë 

Eurove, nuk është ndarë asnjë fond i posaçëm nga Buxheti i Kosovës për të 

funksionalizuar këtë zyrë.32 Kjo ka detyruar KGJK-në që të kërkoj donacion nga 

Ambasada Norvegjeze dhe më vonë të shfrytëzoj mjetet e parapara për paga të 

Gjykatësve të cilët ende nuk ishin emëruar për të paguar pagat e punonjësve të 

ZVVGJ-së. Duke pasur parasysh rëndësinë e procesit, ku asnjë gjykatës nuk mund të 

emërohet pa kaluar nëpër procesin e verifikimit, mungesa e fondeve për ZVVGJ-në 

ka paraqitur rrezik të theksuar, duke ngadalësuar procesin e emërimit të gjykatësve 

dhe duke vonuar drejtësinë në vend. 

Ka raste të caktuara kur kalohen ligje pa e pasur koston financiare.33 Një rast i tillë 

është edhe Dhoma e Posaçme në Gjykatën Supreme, ku vërehet qartë se Qeveria 

harton dhe Kuvendi miraton ligje pa bërë llogaritje të implikimeve financiare. Me 1 

janar 2012, ka hyrë në fuqi Ligji për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës, i cili kërkon që 12 gjykatës të jenë shtetas të Kosovës.34 Megjithatë, në 

buxhetin e vitit 2012 nuk janë ndarë mjete financiare të mjaftueshme pasi që janë 

paraparë paga për vetëm 7 gjykatës. Rrjedhimisht, KGJK është detyruar që të 

shfrytëzoj tjera mjete për të mbuluar kërkesat e Dhomës së Posaçme.  

Mungesa e konsistencës së politikave të Qeverisë ka bërë që të kemi kolizion ligjor në çështjen e 

buxhetit të ZPD-së, i cili është organ i pavarur që i shërben KGJK-së dhe KPK-së. Ligji për KGJK-në dhe 

Ligji për KPK-në, të aprovuara në të njëjtën ditë nga Kuvendi, kanë kërkesa të ndryshme, ku i pari 

thotë se buxheti i ZPD-së duhet dërguar drejtpërdrejt në Kuvend35 ndërsa i dyti thotë se duhet 

dërguar në MF.36  

Për vitin 2012, ZPD kishte kërkuar buxhet prej 292,651 Eurove, duke përfshirë këtu 

28 pozita. Ky buxhet është shkurtuar në 211,833 Euro dhe vetëm 20 pozita nga MF 

dhe si i tillë është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Një ndërhyrje e tillë 

e MF-së është në kundërshtim me Ligjin për KGJK-në. Kjo ndërhyrje e 

kundërligjshme e Ministrisë së Financave ka rezultuar me pozita të pamjaftueshme 

të inspektorëve dhe zyrtarëve ligjor në ZPD, e cila ndikon në efikasitetin dhe 

pavarësinë e këtij institucioni për t’u marrë me procedurat disiplinore ndaj 

prokurorëve e gjykatësve.37  

Përveç trajtimit jo adekuat gjatë përpilimit të buxhetit, MF ndikon në buxhetin e gjyqësorit përgjatë 

tërë vitit. Këto ndikime bëhen në mënyrë arbitrare duke përfshirë këtu propozimet për shkurtim të 

                                                             
31

 Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishin ndarë 5 milionë Euro dhe 880 mijë Dollar Amerikan 
respektivisht, për procesin e verifikimit dhe përzgjedhjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve në Kosovë. T. Baland, K. N. Wood, 

Raport mbi punën e Komisionit (Komisioni i Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë, 29 tetor 2010), f. 4. 
32

 Kërkesa për fonde për ZVVGJ nuk ka kaluar në asnjë dëgjim buxhetor. IKD intervistë me z. Enver Peci, Kryesues i KGJK-së, 

shtator 2012.   
33

 IKD intervistë me z. Ramadan Avdiu, Zv. Ministër i Financave, gusht 2012. 
34

 Ligji numër 04/L-033, për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje në lidhje me Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit, Neni 3 mbi Përbërjen, organizimin dhe emërimin, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 31 gusht 2011. 
35

 Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Supra note 10, Neni 49, “Buxheti për zyrën e Prokurorit Disiplinor”. 
36

 Ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës, Ligji numër 03L/224, Neni 39, “Buxheti për zyrën e Prokurorit Disiplinor”. 

Kuvendi i Republikës së Kosovës. 30 shtator 2010. 
37

 IKD intervistë me z. Zef Prendrecaj, Drejtor i Zyrës së Prokurorit Disiplinor, tetor 2012. 
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fondeve gjatë rishikimit të buxhetit në mes të vitit ose tërheqjen e fondeve pa konsultime të 

mirëfillta me gjyqësorin. Kërkesat e vazhdueshme të MF-së për pezullim të projekteve kapitale si dhe 

reduktimin e mjeteve për mallra e shërbime apo shpenzime komunale paraqesin ndërhyrje të 

drejtpërdrejtë të ekzekutivit në uljen e efikasitetit të gjyqësorit.  

Gjatë vitit 2011, përkundër një buxheti minimal të ndarë për gjyqësorin, “Ministria e 

Financave-Departamenti i Thesarit ka pezulluar (shkurtuar) dy projekte atë për 

Pajisje të Sigurisë dhe Video Vëzhgimit në shumë prej 100 mijë Euro dhe atë për 

Ndërtimin e objektit të Gjykatës në Shtërpcë në shumë prej 244 mijë Euro.”38 Përveç 

ndërprerjes të këtyre investimeve kapitale kyçe, gjyqësorit i ishte kërkuar që të 

reduktoj njëherë 247 mijë Euro e më vonë edhe 200 mijë Euro tjera nga kategoria e 

mallra dhe shërbime dhe shpenzime komunale,39 sipas vendimeve të Qeverisë së 

Republikës së Kosovës.40 Rrjedhimisht, reduktimet qeveritare kanë ulur gjatë vitit 

resurset financiare për investime kapitale diku 15.7% ndërsa për shpenzimet mallra 

dhe shërbime dhe komunale diku 9.5%.  

Shkurtimet e tilla të cilat vijnë në çdo kohë dhe në çdo formë, paraqesin një ndikim negativ që 

ekzekutivi luan mbi sistemin gjyqësor në vend. Pasiguria e vazhdueshme e gjyqësorit sa i përket 

resurseve financiare dhe njerëzore në gjyqësor është një prishje e kontrollit dhe balancit të 

pushteteve në vend, duke e vendosur Ekzekutivin në një pozitë superiore ndaj Gjyqësorit.  

 

3.1.2. Marrëdhëniet Gjyqësor – Legjislativ  

Sa i përket çështjes së buxhetit dhe resurseve për gjyqësorin, Kuvendi i Republikës së Kosovës 

miraton propozimet që përcillen nga Qeveria pa hezitim. Është tepër shqetësuese kur kihet parasysh 

se MF duke përfituar nga asimetria e informatave nuk njofton Kuvendin për të gjitha veprimet me 

saktësi.41 Komisioni për Buxhet dhe Financa në Kuvend, buxhetin e Gjyqësorit e konsideron të 

rëndësisë së njëjtë me buxhetin e mbi 30 Institucioneve të Pavarura. Trajtimi i tillë i Gjyqësorit 

reflekton qasjen jo të duhur dhe mungesën e përkushtimit serioz të trupave të Kuvendit ndaj 

kushteve të degraduara të punës në sistemin gjyqësor në vend. 

Mungesa e njohurive të Kuvendit rreth nevojave reale financiare për realizimin e reformës në 

sistemin e drejtësisë mund të vërehet me çështjen e pozitave të lira në gjyqësor.  

Perceptimi i Komisionit për Buxhet dhe Financa se Gjyqësori bën kërkesa të 

paarsyeshme pasi që nuk shfrytëzon në mënyrë efikase buxhetin ekzistues bazuar në 

mos plotësimin e 180 pozitave të punës42 nuk është argument i qëndrueshëm. Ky 

përfundim i Komisionit për Buxhet dhe Financa dështon të marrë parasysh proceset 

nëpër të cilat po kalon Gjyqësori, duke përfshirë por pa u kufizuar në procesin e 

punësimit të rreth 100 gjykatësve, 25 nga të cilat janë të rezervuara për minoritete 

                                                             
38

 Supra note 19, f. 10 -11. 
39

 Supra note 19, f. 11. 
40

 Njëri nga këto vendime është Vendimi 04/26, Qeveria e Republikës së Kosovës, 27 korrik 2011.  
41

 Ky është një konstatim i IKD-së pasi që Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa në intervistë me IKD-

në ka thënë se Ministria e Financave nuk ka lajmëruar Kuvendin se gjatë vitit 2011 ka kërkuar pezullim të projekteve nga 

ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës apo ndonjë institucioni tjetër. IKD intervistë me znj. Safete Hadërgjonaj, Kryetare e 

Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvend, shtator 2012. 
42

 IKD intervistë me znj. Safete Hadërgjonaj, Kryetare e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvend, shtator 2012. 
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që është e vështirë të gjenden kandidatët, proces ky i cili zgjat më shumë sesa 

proceset tjera të punësimit. Ndërsa së fundi pozitat e shërbyesve civil nuk i ka 

plotësuar duke pritur miratimin përfundimtar të strukturës sipas Ligjit të ri për 

Gjykatat.  

Kuvendi nuk ka arritur që të luaj rolin e duhur në mbikëqyrje të gjyqësorit, duke i krijuar kështu 

hapësirë Qeverisë që të vazhdojë të shihet si organ të cilit Gjyqësori duhet t’i jap llogaridhënie. 

Komisioni për Legjislacion ndodhet në udhëkryq rreth përfshirjes apo jo në mbikëqyrje të çështjeve 

të gjyqësisë. Përkundër aktiviteteve të caktuara, në këtë Komision Parlamentar ka mungesë të 

angazhimeve të cilat do të mundësonin shkëputjen e zinxhirit llogaridhënës së Gjyqësorit nga 

Qeveria tek Kuvendi.43 Në Kuvendin e Kosovës ka mungesë të debatit rreth reformës gjyqësore apo 

financimit të dobët të gjyqësorit. Më poshtë paraqitet një nga rastet e rralla kur është ngritur çështja 

e financimit të gjyqësorit.  

Deputetja Albulena Haxhiu, anëtare e Komisionit për Legjislacion, kishte ngritur 

çështjen e varësisë financiare të gjyqësorit ndaj ekzekutivit, ku buxheti dhe 

ndërhyrjet e Qeverisë nuk lejojnë as funksionim e as reformim të mirëfilltë të 

sistemit të drejtësisë.44 Ministri i Financave, përkundër shkurtimeve arbitrare të 

buxhetit për gjyqësorin që janë zbatuar përgjatë vitit 2011, ka raportuar në Kuvend 

se gjyqësori ka mjete të mjaftueshme. Retorika e tillë e trajtimit të gjyqësorit vetëm 

sa e thellon keqkuptimin që dy pushtetet tjera kanë rreth pushtetit gjyqësor.  

Në momentet kur resurset financiare janë kaq të rëndësishme për funksionim efikas të gjyqësorit, 

ndikimi i ekzekutivit në gjyqësor mund të ushtrohet përmes çështjeve financiare.45 Ekzekuivi dhe 

Legjislativi kanë qasje të gabuar në përpilimin e buxhetit të Gjyqësorit, kryesisht për shkak të 

kushteve të punës të cilat nuk përkojnë as për nga afër me kushtet të cilat ekzistojnë në pushtetet 

tjera.  

 

3.1.3. Marrëdhëniet Gjykata - KGJK 

Planifikimi i buxhetit të gjyqësorit është i centralizuar në Sekretariatin e KGJK-së. Deri vonë, gjykatat 

duke pritur nga Sekretariati i KGJK-së të përkujdeset për të gjitha nevojat, ato kanë bërë planifikim 

vetëm për numrin e punëtorëve dhe disa shpenzime tjera operative duke i rritur ato çdo vit për një 

përqindje të caktuar.46 Një praktikë e tillë e planifikimit vije si rezultat i asaj se Sekretariati i KGJK-së 

menaxhon buxhetin e gjyqësorit. Në planifikimet për vitin 2012 të bëra në vitin paraprak, Kryetarët 

dhe Administratorët e gjykatave kanë shkuar përtej planifikimeve tradicionale duke paraqitur edhe 
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 Nuk ekziston një pasqyrë e qartë në Kuvendin e Kosovës se cila është gjendja në gjyqësorin në Kosovë. IKD intervista me 
znj. Albulena Haxhiu dhe z. Behar Selimi, anëtarë të Komisionit për Legjislacion, gusht-shtator 2012. 
44

 Trankript i mbledhjes plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të mbajtur më 17 nëntor 2011, f. 83-86. 
45

 Sipas znj. Albulena Haxhiu, mënyra e tanishme e përpilimit të buxhetit “nuk garanton as pavarësi e as paanshmëri pra 

vërehet një tendencë për të pasur nën kontroll institucionet e drejtësisë dhe në këtë mes Kuvendi është pothuajse i 
pafuqishëm që të bëjë ndryshimet buxhetore të cilat i propozon Qeveria, për shkak të numrave në Kuvend.” Sipas z. Behar 

Selimi, gjyqësori është pavarësuar në shumë aspekte por ja që aspekti financiar nuk është ndarë ende dhe mund të paraqet 
derë për ndikim. IKD intervista me znj. Albulena Haxhiu dhe z. Behar Selimi, anëtarë të Komisionit Parlamentar për 

Legjislacion, shtator 2012.  
46

 Në të shumtën e rasteve rritja e buxhetit bëhet për 5% në baza vjetore. Planifikimi buxhetor i gjykatave përfshinë këto 

linja: Shpenzime të udhëtimit, Shërbime të komunikimit, Blerje të inventarit, Mallra dhe Shërbime, Derivate, Investime 

Kapitale, etj. IKD intervistë me Administratorë të gjykatave, korrik-shtator 2012. 
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kërkesa për investime kapitale.47 Kërkesa e gjykatave për decentralizim të planifikimit dhe 

menaxhimit të buxhetit sa vjen e shtohet. Tutje, gjatë vitit 2012, Shoqata e Gjyqtarëve me përkrahje 

të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) Kosovë ka organizuar pesë takime 

rajonale me gjykatës ku janë diskutuar edhe nevojat e ndryshme të gjykatësve, përfshirë këtu 

resurset që iu mungojnë.48 Këto iniciativa paraqesin hap pozitiv drejt decentralizimit të financave në 

të ardhmen nga Sekretariati tek gjykatat. 

Gjykatat shpeshherë ndihen të pafuqishme për të fituar përkrahje për kërkesat e tyre për shkak të 

kufizimeve që aplikohen nga Ekzekutivi dhe Legjislativi.49 IKD ka vëzhguar se Administratorët e 

gjykatave gjatë diskutimeve jozyrtare paraqesin nevoja të ndryshme të gjykatave të tyre të cilat do të 

ndihmonin në përmirësimin e kushteve dhe rritjen e efikasitetit.50 Megjithatë, IKD ka mundur të 

siguroj vetëm një numër të kufizuar të kërkesave të cilat janë dorëzuar në formë zyrtare tek 

Sekretariati i KGJK-së. Kjo vije edhe si rezultat i mungesës së aftësive menaxheriale të personelit të 

administratës nëpër gjykata.51 Mungesa e komunikimit zyrtar rreth kërkesave të gjykatave tek 

Sekretariati është një mangësi e cila sigurisht se pengon planifikimin më të mirë dhe komunikimin 

më të shëndosh në mes të gjykatave dhe KGJK-së. 

Aktivitetet e kohëve të fundit të KGJK-së janë duke shtuar besimin e gjykatësve se ky organ është 

duke përfaqësuar në mënyrë të duhur interesat e tyre. Për më tepër, edhe stafi administrativ 

vlerëson punën e KGJK-së, ku së fundi ka përshëndetur angazhimin e këtij organi për mbarëvajtje të 

procesit të transformimit të gjykatave. Sa i përket angazhimit të KGJK-së në ruajtje të pavarësisë së 

gjyqësorit, sidomos aspektit financiar mund të theksohet rasti i Projektligjit për Pagat e 

Funksionarëve. 

Më 17 korrik 2012, KGJK kishte reaguar ndaj Projektligjit për Pagat e Funksionarëve 

Publik, pasi që ky projektligj kishte paraparë kompensim më të ulët për 

përfaqësuesit e pushtetit Gjyqësor në krahasim me përfaqësuesit e pushtetit 

Ekzekutiv dhe Legjislativ. Në po të njëjtën ditë për këtë projektligj kishin reaguar 

edhe Shoqata e Gjyqtarëve dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi.52 Në anën tjetër, KPK 

kishte reaguar dy javë më vonë. Rrjedhimisht, me 11 tetor 2012, gjatë shqyrtimit të 

parë të këtij Projektligji, shumica e deputetëve në Kuvend miratuan kërkesën e 

Qeverisë së Kosovës për ta tërhequr atë projektligj. 

Përkundër shtimit të besueshmërisë në KGJK , për të ardhmen përzgjedhja e anëtarëve të KGJK-së 

shihet si një shqetësim i madh pasi që tetë nga trembëdhjetë anëtarët e KGJK-së zgjidhen nga 

Kuvendi, që është në kundërshtim me standardet evropiane përkatësisht rekomandimet e 

                                                             
47

 Për herë të parë këtë vit një gjykatë ka kërkuar objekt të ri, që paraqet përparim të dukshëm në këtë aspekt. IKD 

intervistë me z. Albert Avdiun, Drejtor i Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, korrik 2012. 
48

 IKD intervistë me znj. Biljana Rexhiq, Kryetare e Gjykatës së Lartë për Kundërvajtje dhe Kryetare e Shoqatës së 

Gjykatësve të Kosovës, gusht 2012. Në të kaluarën, Sekretariati i KGJK-së me përkrahje të USAID ka organizuar tryeza 
rajonale të trajnimit me Kryetarët e gjykatave rreth procesit të buxhetimit. 
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Kjo ndërlidhet po ashtu me dozën e dyshimit se KGJK nuk është duke evokuar sa duhet për gjyqësorin. IKD intervista me 
Administratorë dhe Kryetarë të gjykatave, korrik-shtator 2012. Po ashtu, IKD intervistë me znj. Ariana Qosaj Mustafa, 

Këshilltare Ligjore e Presidentes së Republikës së Kosovës, gusht 2012.  
50

 IKD intervista me Administratorë të gjykatave, korrik-shtator 2012. 
51

 Një nga sfidat e theksuara të stafit të gjykatave është mungesa e njohurive dhe aftësive menaxheriale për hartim dhe 

planifikim të buxhetit. IKD intervistë me znj. Ariana Qosaj Mustafa, Këshilltare Ligjore e Presidentes së Republikës së 

Kosovës, gusht 2012. 
52

 “IKD: Ekzekutivi po e zhvlerëson pushtetin gjyqësor”, Koha Ditore, faqe 6, 18 korrik 2012. 
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Komisionit të Venedikut.53 Rrjedhimisht, vjen nevoja që gjykatësit të zgjedhin vetë pjesën dërrmuese 

të anëtarëve të KGJK-së ashtu që të krijohet përfaqësim më i mirë dhe të evitohen ndikimet që 

mund të rrjedhin nga modeli i tanishëm i përbërjes. 

 

3.2. Nevoja për resurse për të siguruar efikasitet 

Kjo pjesë e raportit do të trajtoj nevojat për resurse të ndryshme duke përfshirë stafin mbështetës, 

ndërtesat, pajisjet e zyrës, teknologjinë informative, dhe sigurinë në gjyqësorin e Kosovës. Gjatë tërë 

pasluftës, ka pasur mungesë të fondeve për gjyqësorin. Në vitin 2011, është shënuar rritje prej 

19.5% të buxhetit por një gjë e tillë është vetëm rezultat i rritjes së pagave të gjykatësve, ndërsa të 

gjitha aspektet tjera vazhdojnë të mbesin me fonde të mangëta.54 Njëjtë ka ndodhur edhe në vitin 

2012, ku buxheti për investime kapitale është ulur për 9% ndërsa buxheti total është rritur për 

14.5%, kryesisht kjo rritje ka shkuar për të mbuluar Paga dhe Mëditje dhe Subvencione.55 Në raportin 

për vitin 2011, Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) përmban një pjesë mbi “Diskriminimin e 

gjyqësorit dhe nga gjyqësori”, duke vendosur si shqetësim të theksuar “kushtet fizike dhe ambientin 

e papërshtatshëm dhe jofunksional” të gjyqësorit.56 Janë pikërisht resurset ato që paraqesin burim 

të problemeve tjera që si pasojë kanë afate kohore të gjata për zgjidhje të rasteve gjyqësore dhe 

mungesë të profesionalizmit në gjyqësor të ndërlidhur me elemente të keqpërdorimit të detyrës. 

 

3.2.1. Ndërtesat, pajisjet dhe teknologjia 

Deri më tani, nuk ka pasur ndonjë hulumtim kuantitativ, të detajuar dhe të mbështetur në shifra 

konkrete, rreth gjendjes ekzistuese dhe nevojave reale për hapësira të punës për gjykatës dhe stafin 

mbështetës. Megjithatë, hapësirat e pamjaftueshme të punës konstatohen nga observimet dhe 

intervistat individuale. Pasqyra e vullnetit të dy pushteteve tjera karshi gjyqësorit sa i përket 

kushteve fizike të punës vërehet më së miri në rastin e KGJK-së. 

KGJK dhe Sekretariati i tij është i vendosur në barakë e cila është dhuratë nga 

Misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), e të cilës barakë 

i ka skaduar afati i shfrytëzimit duke rrezikuar sigurinë e të gjithë personelit të 

vendosur në këtë barakë. KGJK pritet të qëndroj në këto hapësira deri në ndërtimin 

e Pallatit të Drejtësisë, ku punimet parashihet të përfundojnë gjatë vitit 2014.  

Kjo është një çështje shqetësuese duke pasur parasysh miliona investime të ekzekutivit për ndërtim, 

renovim e marrje me qira të hapësirave për zyre për nevojat e veta. Deri në kohët e fundit, mungesa 

e investimeve në renovimin e gjykatave kishte bërë që të kemi një gjendje të mjerueshme të këtyre 

objekteve, duke i shndërruar gjykatat në ambiente tejet dekurajuese për të punuar e lëre më për të 
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 Supra note 23, f. 9. 
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 Supra note 20, f. 3.  Po ashtu, intervistë me znj. Ariana Qosaj Mustafa, Këshilltare Ligjore e Presidentes së Republikës së 

Kosovës, gusht 2012.  
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 Supra note 27. Ndarjet buxhetore nuk përkojnë me qëllimet e gjyqësorit, përfshirë ato të prezantuara në KASH, pasi që 

një nga çështjet kryesore është përmirësimi i infrastrukturës fizike të gjykatave mirëpo për vitin 2012 shihet se ka ulje të 
investimeve kapitale ndërsa ka rritje prej 1.25 milionë Euro për linjën e subvencioneve, për të cilat nuk është i qartë 

destinimi përfundimtar dhe nuk përkon me asnjë qëllim të KGJK-së. 
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 Është e rëndësishme që të vihet re se kur IAP flet për gjyqësorin, fillimisht i vë theks diskriminimit të gjyqësorit duke bërë 

ndërlidhjen e këtij fenomeni me pasojën që është diskriminimi nga gjyqësori në formën e shkeljes të të drejtave të njeriut. 

Raporti i njëmbëdhjetë vjetor 2011 drejtuar Kuvendit të Kosovës (Prishtinë: Institucioni i Avokatit të Popullit, 2012), f. 20. 
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siguruar efikasitet. Për shkak të mungesës së gjykatoreve, shumë gjykime është dashur të mbahen 

dhe vazhdojnë të mbahen në zyra të gjykatësve, përfshirë këtu gjykime të Gjykatës Supreme.57 Një 

gjë e tillë qon drejt shkeljeve të ndryshme procedurale të cilat mund të bëhen në ndarje të drejtësisë 

e deri te keqpërdorimi i pozitës nga ana e gjykatësve. Tutje, vetë arkitektura ekzistuese e ndërtesave 

të gjykatave, që nga dera e hyrjes e deri te zyra e gjykatësve, kanë bërë që të ketë tollovi nëpër këto 

ndërtesa dhe nivel të ultë të sigurisë fizike për gjykatësit dhe personelin tjetër.58 Në vitin 2007, me 

mbështetje të USAID në vlerë prej 3 milionë Dollarë Amerikan59 kishte filluar zbatimin e Programit 

Gjykatat Model i cili ka rezultuar me dhjetë gjykata të renovuara ndërsa programi për Sundim Efektiv 

të Ligjit (EROL) me një financim tjetër shtesë do të bëjë renovimin e 20 gjykatave tjera.60 Ndërsa 

ndërtimi i Pallatit të Drejtësisë për vite me radhë nuk kishte gjetur përkrahjen financiare nga Buxheti 

i Kosovës, deri në kohën kur Komisioni Evropian ka ndarë 25 milionë Euro për ndërtimin e tij dhe 

pastaj është përkrahur një pjesë edhe nga Buxheti i Kosovës.61 Ndërtimi i kësaj ndërtese nuk i është 

besuar KGJK-së por është ngarkuar MAP që të merret me këtë punë.  

Përkundër investimeve të përkrahura nga USAID për renovim të gjykatave, reforma nëpër të cilën po 

kalon gjyqësori do të shtroj nevoja të reja të cilat duhet t’i përshtaten modelit të ri të funksionimit të 

sistemit gjyqësor, duke vendosur kështu në diskutim edhe investimet që janë bërë përgjatë 

programit Gjykatat Model. Për shembull, kushtet pas renovimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren janë 

përmirësuar dukshëm por ja që ky objekt prapë ka mungesë të hapësirave të zyrave dhe sallave të 

gjykimit si dhe të një dhome të veçantë për ruajtjen e dëshmive.62 Në Gjykatën Komunale të 

Prishtinës, e cila është e rinovuar sipas Gjykatave Model, mungesa e hapësirave ka bërë që nga dy 

gjykatës të ndajnë zyrën e përbashkët.63 Në Gjykatën Komunale në Gjilan, për shkak të mungesës së 

hapësirave të mjaftueshme, disa gjykime vazhdojnë të mbahen në zyre.64 Krijimi i Gjykatave 

Themelore të parapara me reformën e tanishme të gjyqësorit paraqet edhe nevojën për hapësira të 

reja dhe të përshtatshme për natyrën e punës, departamentet dhe funksionet tjera të këtyre 

gjykatave. Sekretariati i KGJK-së, për zbatim të mirëfilltë të reformës e sheh si të domosdoshëm 

ndërtimin e pesë Gjykatave Themelore.65 Megjithatë, mungojnë mjetet financiare të cilat do të 

shërbenin për të përmbushur këto nevoja. Duke pasur parasysh nga e kaluara se hapësira e punës 

luan rol të rëndësishëm në funksionim efikas të gjyqësorit, mungesa e përkrahjes financiare për 

krijim të hapësirave adekuate të punës mund të rrezikoj seriozisht investimin në reformë. 

Mbarëvajtja e procesit të punës varet shumë nga pajisjet të cilat i vihen në dispozicion gjykatësve 

dhe pjesës tjetër të gjykatës. Procese të ndryshme përfshirë këtu ekzekutimin e lëndëve, mbajtjen e 

seancës në kohë, përkthimin e nevojshëm, arkivimin e lëndëve, dhe procese tjera shpesh janë 
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 IKD intervista me gjykatës dhe administratorë të gjykatave, korrik-shtator 2012. Po ashtu, Supra note 20, f. 56. 
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zvarritur për arsye të mungesës së kushteve elementare të punës. Për shembull, mungesa e veturave 

shkakton probleme serioze në zbatimin e vendimeve nga ana e ekzekutuesve të gjykatave. Në raste 

të caktuara, ekzekutuesit e gjykatave ndodh të shfrytëzojnë veturat e palëve për të shkuar në vendin 

ku duhet kryer ekzekutimi i një vendimi gjyqësor,66 që përbën shkelje ligjore. Kërkesa për vetura 

është identifikuar në vazhdimësi nga gjyqësori por asnjëherë nuk është përkrahur zgjidhja e këtij 

problemi.67 Tutje, zyrat e gjykatësve përveç që janë të mangëta në numër ato janë të pajisura dobët, 

ku në pjesën më të madhe përbëhen nga një tavolinë dhe kompjuter, ndërsa kanë inventar dhe 

mobilim të vjetër dhe në raste të caktuara ku ka mungesë të inventarit vëren materiale të ndryshme, 

kryesisht lëndë gjyqësore të vendosura nëpër dysheme. Këto dhe shumë kushte tjera duke përfshirë 

mungesën e pajisjeve të incizimit, mungesa e printerëve, apo uniformave për gjykatës krijojnë 

ambient të vështirë për të funksionuar.68 Në anën tjetër, Sistemi për Menaxhim dhe Informim të 

Lëndëve i përkrahur për vite me radhë nga Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë ende 

nuk funksionon dhe tani kërkohen edhe 4.7 milionë Euro për të vendosur këtë sistem në vend.69 

Kushtet e deritanishme flasin për një ambient aspak të favorshëm të punës. Duke pasur parasysh se 

për realizimin e investimeve kapitale, gjyqësori ka varësi të madhe nga donacionet e shteteve tjera 

dhe organizatave ndërkombëtare, vërehet se qëllimet dhe analizat për gjyqësorin assesi nuk janë 

reflektuar në buxhetin e vendit apo dokumentet strategjike që ndërlidhen me investimet. Në 

përgjithësi, ekziston një mentalitet se funksionimi efikas i gjyqësorit është më shumë interes i 

komunitetit ndërkombëtar sesa interes i vendit. Andaj, çështja e krijimit të kushteve për funksionim 

efikas të gjyqësorit shihet si një preokupim të cilin duhet ta kenë shtetet dhe donatorët e huaj dhe jo 

organet vendore të qeverisjes. Tutje, e gjithë kjo situatë ka bërë që të ketë shumë palë të përfshira 

në vendim-marrje dhe zhvillim të projekteve dhe çështje tjera të administrimit të sistemit gjyqësor e 

që shpesh paraqet problem në menaxhimin dhe koordinimin e punëve. 
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 IKD intervistë me z. Ymer Hoxha, Kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prizren, korrik 2012. 
67

 Nëpër gjykata ende hasim vetura të llojit Lada Niva të cilat janë përdorur para vitit 1999, Gjykata Komunale në Rahovec 

ka kohë që ka nevojë për një automjet shtesë, Gjykata Komunale në Klinë ka nevojë për dy makina ndërsa ka vetëm një të 

vjetërsuar, Gjykata Komunale në Podujevë ka vetëm një makinë përkundër shprehjes së nevojës për makinë tjetër shtesë, 

ndërsa Gjykata Komunale në Skënderaj funksionon ende me makinë të vjetër që nuk përmbush nevojat. Po ashtu, kushte 

të ngjashme janë përshkruar edhe në raportin e Shoqatës së Juristëve Amerikan, Indkesi Reformës Gjyqësore për Kosovën 

të publikuar në tetor 2010. IKD intervista me administratorë, gjykatës dhe kryetarë të gjykatave komunale dhe të qarkut, 

korrik-shtator 2012.  
68

IKD ka vëzhguar nga afër mungesën e kushteve themelore të punës. Për të pasqyruar mjerimin e kësaj gjendje, po 

përshkruajmë një rast të një Gjykate të Qarkut në të cilën gjykatësve iu ndahen letra tualeti për shkak të kushteve të këqija 
në tualetin e kësaj gjykate. IKD intervista me administratorë, gjykatës dhe kryetar të gjykatave, korrik-shtator 2012. Po 

ashtu, Shoqata e Gjyqtarëve të Republikës së Kosovës ka organizuar tryeza regjionale me gjykatësit në gusht 2011, ku ndër 
shqetësimet e përmendura janë mungesa e automjeteve, uniformave, mungesa e pajisjeve sikurse që janë kamera digjitale 

për terren, llap-top, monitor për salla të gjykimeve, dhe kërkesa tjera. IKD intervistë me znj. Biljana Rexhiq, Kryetare e 
Gjykatës së Lartë për Kundërvajtje dhe Kryetare e Shoqatës së Gjykatësve të Kosovës, gusht 2012. 
69

 Sipas KASH 2013-2015, për zbatim të Strategjisë për Teknologji Informative për gjyqësorin nevojiten investime prej 4.7 
milionë Euro, ku 3.4 milionë Euro synohet të sigurohen nga donacionet ndërsa 1.3 milionë Euro nga Buxheti i Kosovës. 

Supra note 27, f. 171. Në anën tjetër, Strategjia e KGJK-së për Teknologjinë e Informimit dhe Komunikimit 2012-2015, e 
publikuar rreth pesë muaj pas KASH 2013-2015, nuk përmban analizë të implikimeve financiare rreth kësaj strategjie por 

thekson se buxheti i KGJK-së për pesë vitet e ardhshme nuk do të mjaftojë që të realizohen aktivitetet e parapara në TIK 

2012-2015, duke paraqitur kështu nevojën që legjislativi të ndajë buxhet më të madh ose të shikohet mundësia që të 

sigurohen fondet nga donatorët e huaj. Strategjia e Teknologjisë së Informimit dhe Komunikimit (Prishtinë: Këshilli Gjyqësor 

i Kosovës, shtator 2012), f. 51. 
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3.2.2. Stafi mbështetës dhe zhvillimi i karrierës 

Përveç mungesës së infrastrukturës të hapësirave fizike, pajisjeve dhe teknologjisë informative, 

gjyqësori ballafaqohet po ashtu me kualitet të dobët dhe numër të mangët të stafit mbështetës. 

Gjykatësit e mirë janë produkt i një procesi të gjatë të ndërtimit të karrierës. Shtegu për karrierë70 në 

gjyqësor nuk ekziston tash e sa kohë për shkak të mungesës së njohurive të hisedarëve të ndryshëm 

për natyrën e sistemit gjyqësor dhe mungesës së vullnetit politik, gjë e cila është reflektuar edhe me 

mungesë të fondeve. Stafi mbështetës është pjesë e administratës civile në Kosovë, në të cilën 

thënie vendimtare në caktimin e numrit, strukturës dhe pagës ka MAP. Ndër vite personeli i stafit 

administrativ nëpër gjykata ka mbetur i njëjtë në numër duke paraqitur mungesë të theksuar për 

pozitat sikurse që janë praktikantë, referentë e të tjera.71 Në ndërkohë, shumë gjykata veprojnë pa 

ndonjë bashkëpunëtorë profesional, ku gjykatësit detyrohen të angazhohen personalisht në 

hulumtim ligjor, përgatitje të lëndës e deri te punët më të vogla administrative sa i përket lëndës.72 

Në mungesë të bashkëpunëtorëve, gjykatësi “shpenzon diku 70% të kohës në çështje 

administrative.”73 Për tre vite me radhë KGJK kërkon angazhimin e mbi 70 praktikantëve, gjë e cila 

konsiderohet si kërkesë e pa arsyeshme nga Ekzekutivi për të ndarë fonde dhe pozita për angazhimin 

e tyre, dhe vlerësim të njëjtë bën edhe Legjislativi.74 Në këtë formë, gjyqësori është privuar nga e 

drejta që të bëjë një program të karrierës në gjyqësor, ku përmes rekrutimit dhe ngritjes së kuadrove 

duke filluar nga praktikantët e bashkëpunëtorët profesional do të sigurohej se të njëjtit do të jenë 

kandidatë potencial për gjykatës në të ardhmen duke mundësuar kështu ngritje të konkurrencës, 

profesionalizmit dhe rrjedhimisht ngritje të efikasitetit nëpër gjykata.  

Buxheti për Pagat e Gjyqësorit për vitin 2012   

 Numri i pozitave Buxheti (EUR) 

Gjykatës 392 5,210,856 

Staf administrativ 1,483 5,976,968 

Zyra e Prokurorit Disiplinor 20 149,524 

Njësia për Shqyrtimin e Performancës Gjyqësore 7 70,489 

Dhoma e Posaçme (7 gjykatës) 27 198,466 

TOTAL 1,929 11,606,303 
Burimi: Departamenti për Buxhet dhe Financa, Sekretariati i KGJK-së 
 

Sistemi i tanishëm gjyqësor nuk ka thithur bashkëpunëtorë profesional të kualitetit të lartë.75 

Gjyqësori nuk ka ofertë që do të joshte njerëz me kualifikime të larta. Anatemimi i Gjyqësorit në këtë 

aspekt është bërë pikërisht nga Ekzekutivi, ku Qeveria e Kosovës ka zhvilluar programe të ndryshme 

për ngritje të profesionalizmit në mesin e stafit civil, por një politikë e tillë nuk ka përfshirë edhe 

stafin mbështetës të Gjyqësorit. Për ngritje të profesionalizmit të administratës, Qeveria ka punuar 
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 Shtegu për karrierë në këtë punim nënkupton ndërtimin e karrierës në gjyqësor duke filluar nga edukimi, puna praktike, 

punët tjera profesionale në lëmin juridik (posaçërisht pozita e bashkëpunëtorit profesional nëpër gjykata), dhe gjykatës në 
nivele të ndryshme.  
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 Supra note 19, f. 8-9. 
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 Mungesa e bashkëpunëtorëve profesional më së shumti vërehet nëpër gjykatat komunale, të cilat në të shumtën e 

rasteve nuk kanë asnjë bashkëpunëtorë. IKD intervista me gjykatës, korrik-shtator 2012. 
73

IKD intervistë me z. Enver Peci, Kryesues i KGJK-së, shtator 2012.   
74

 IKD intervistë me z. Enver Peci, Kryesues i KGJK-së, shtator 2012.  Ankesa rreth moslejimit të pozitave të praktikantëve 
janë paraqitur edhe në raportin e Shoqatës së Gjyqtarëve që është përpiluar nga takimi me gjyqtarët nëpër Kosovë gjatë 

vitit 2012. Gjatë kohëve të fundit, Këshilli Gjyqësor nuk është duke plotësuar disa pozita të stafit administrativ për të cilat 

është ndarë buxheti pasi që ekziston frika se pas transformimit të gjykatave në vitin 2013 do të rezultojnë probleme me 

transferimin e stafit administrativ. 
75

 IKD intervistë me gjykatës dhe kryetarë të gjykatave, korrik-shtator 2012. 
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ndër tjera edhe në këto drejtime: a) në sigurim të të ardhurave më të mira, dhe b) edukim i 

kuadrove potenciale.  

Sa i përket të të ardhurave, Kosova nuk ka standardizim të pagave në mesin e shërbyesve civil,76 dhe 

në këtë aspekt vlen vetëm parimi “kush është më i forti”.77 Për të ilustruar një gjë të tillë, do të 

krahasojmë të ardhurat vjetore të zyrtarëve me pozita ekuivalente por nëpër institucione të 

ndryshme, ku në disa raste për një vit ndryshimi arrin në rreth 10 mijë Euro.  

Sekretarja e Përgjithshme e Gjykatës Kushtetuese - 22,476 Euro; Sekretari i Kuvendit 

- 19,126 Euro; Sekretari i Përhershëm i Zyrës së Kryeministrit - 14,060 Euro; Sekretari 

i Zyrës së Presidencës - 13,941 Euro; dhe Drejtori i Sekretariatit të KGJK-së - 12,523 

Euro.78  

Pothuajse në të gjitha nivelet ka ndryshime të theksuara në të ardhura. E në mesin e këtyre ofertave, 

ajo për bashkëpunëtorë profesional në Gjyqësor mbetet jo aq atraktive ku paga bruto është nga 350 

deri në 370 Euro, ndërsa administratorët e gjykatave kanë paga mujore bruto nga 372 deri në 419 

Euro.79 Qeveria e Kosovës me qëllim që të rekrutoj dhe mbajë njerëz me shkathtësi në pozita 

deficitare në shërbimin publik, në dhjetor 2008 ka themeluar Skemën e Fondit të Trurit, ku paga 

mujore për këto pozita është nga 800 deri në 1,800 Euro në muaj.80 Gjyqësori në asnjë moment nuk 

ka qenë përfitues i këtyre skemave përkundër nevojës së madhe për të inkuadruar sa më shumë 

profesionist në këtë sektor. Edhe pse KGJK ka për mandat që të siguroj funksionim të pavarur, të 

paanshëm dhe efikas të gjyqësorit, është e vështirë që të bëhen politika të mirëfillta në këto aspekte 

kur ka mungesë të këshilltarëve apo analistëve të cilët do të kontribuonin në këtë drejtim.81  

Nga viti 2004, me financim të Bashkimit Evropian është zbatuar projekti “Young Cells Scheme” nga i 

cili çdo vit kanë përfituar bursa dhjetëra studentë të cilët kanë studiuar në universitete të ndryshme 

të BE-së dhe janë kthyer për të punuar për Qeverinë e Kosovës, ministritë e linjës, dhe autoritetet e 

pavarura.82 Është mjaftë shqetësuese përjashtimi i Gjyqësorit si mundësi për t’i angazhuar këta 

profesionist të rinj, posaçërisht kur një numër i caktuar i këtyre 250 përfituesve të bursës nuk kanë 

gjetur angazhim në asnjë nga agjencitë qeveritare përkundër obligimit të tyre kontraktual që ata të 

kthehen të punojnë në këto institucione dhe të shpaguajnë investimin. 
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 Për pozita të njëjta ndahen paga të ndryshme pa u bazuar në ndonjë kriter objektiv, por rol të vetëm luan organizata 

buxhetore në të cilën angazhohesh. IKD intervistë me z. Agim Krasniqi, Drejtor i Buxhetit të Kosovës në Ministrinë e 

Financave, 2012. 
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 IKD intervistë me drejtorë të departamenteve të buxhetit nëpër organizata të ndryshme buxhetore, korrik-shtator 2012. 
78

 Edhe më shqetësuese bëhet situata kur të analizohen ndryshimet në të ardhura të udhëheqësve të institucioneve duke 

përfshirë Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese (40,200 Euro), Presidentja (34,478 Euro), Kryetari i Kuvendit (32,400 Euro), 

Kryeministri (17,381 Euro), Kryetari i Gjykatës Supreme (15,848 Euro), dhe Kryetari i KGJK-së (15,867 Euro). Këto të dhëna 
janë marrë nga deklarimet e pasurisë që zyrtarët e lartpërmendur kanë bërë në Agjencinë kundër Korrupsionit në vitin 

2012, ku këtu përfshihen të ardhurat bazë, kompensimet shtesë, mëditjet, dhe të ardhura tjera nga Buxheti i Kosovës që 
ndërlidhen me angazhimet që kanë në pozitat e cekura.  
79

 Ekziston edhe një shtesë prej 30 Eurove në muaj për shërbyesit civil, e cila iu takon edhe bashkëpunëtorëve profesional e 
administratorëve të gjykatave.  
80

 Që nga fillimi i vitit 2009, Ekzekutivi ka shfrytëzuar shuma të caktuara në emër të këtij fondi. Për shembull në vitin 2012, 
Qeveria e Kosovës kishte marrë vendim që 1 milion Euro të shfrytëzohen për këtë fond të kuadrove, ku përfitues do të ishin 

ministritë e ndryshme. Vendimi numër 02/48, Qeveria e Republikës së Kosovës, 24 dhjetor 2008. Po ashtu, Vendimi numër 

11/79, Qeveria e Republikës së Kosovës, 20 qershor 2012. 
81

 Ngritja e një zyre të hulumtimeve deri më tani nuk ka gjetur përkrahjen nga ana e ekzekutivit apo legjislativit. IKD 

intervistë me anëtarë të KGJK-së dhe zyrtarë të Sekretariatit të tij, korrik-shtator 2012. 
82

 Young Cells Scheme, shih http://www.ycskosovo.eu/en/young-cells-scheme.html. Po ashtu, shih 

http://www.ycskosovo.eu/en/call-for-applications-2012--round-ix.html. 
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Filtrimi i kuadrove gjyqësore përmes procesit të ri-emërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe 

prokurorëve nuk ka përfshirë edhe punonjësit e stafit administrativ. Një numër i madh i gjykatësve 

nuk kishte arritur të ri-emërohej dhe një pjesë e tyre tanimë janë të dyshuar se kanë keqpërdorur 

pozitën e tyre në të kaluarën. Në gusht 2011, IKD ka publikuar analizën “Procesi i ri-emërimit, 

pavarësia dhe ndikimet”, e cila ka ngritur shqetësim rreth punonjësve të stafit mbështetës, të cilët 

mund të kenë qenë bashkëpunëtorë të gjykatësve të cilët tanimë janë të dyshuar për 

keqpërdorime.83 Në mungesë të ndonjë procesi të ri-emërimit apo të filtrimit të stafit mbështetës 

nëpër gjykata sikurse që kishte ndodhur me gjykatës dhe prokurorë, është e nevojshme që të ketë 

kontroll të shtuar ndaj tyre gjatë zbatimit të detyrave. 

Përfundimisht, përzierja e kompetencave në mes të Gjyqësorit dhe Ekzekutivit në menaxhimin e 

stafit mbështetës ka rezultuar të jetë negativ për gjyqësorin. Qasja e gabuar e ekzekutivit dhe 

legjislativit sa i përket krijimit të një shtegu të karrierës në gjyqësor duke filluar nga rekrutimi i 

praktikantëve e deri te angazhimi i bashkëpunëtorëve profesional është duke dëmtuar rëndë 

kualitetin dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor, gjë që do të ketë pasoja edhe në të ardhmen. 

Gjykatësit e mirë nuk mund të dalin nga trajnime gjashtë mujore por ata mund të burojnë pikërisht 

nga persona të cilët kanë punuar për një kohë në pozitën e bashkëpunëtorit profesional. Për më 

tepër, në kohën kur Ekzekutivi ka oferta më të mira punësimi, vështirë se gjyqësori me ofertat e 

tanishme për pozitat e stafit mbështetës do të mund të rekrutoj apo mbajë në sistem staf më të 

kualifikuar. 

 

3.2.3. Gjykatësit  

Sa gjykatës i nevojiten sistemit gjyqësor në Kosovë? Si për shumë çështje tjera që ndërlidhen me 

gjyqësorin, në mungesë të analizave të detajuara edhe problemi për numrin e gjykatësve që 

nevojiten në sistemin gjyqësor është thjeshtuar në kërkesën “duhen më shumë gjykatës”. Ky është 

konstatimi i shumë raporteve vendore e ndërkombëtare. Megjithëse në bazë të vëzhgimeve dhe 

intervistave vërehet se numri i tanishëm nuk është i mjaftueshëm, askush nuk ka shkuar përtej kësaj 

retorike, përveç disa raporteve të brendshme. 

Mungesa e këtyre hulumtimeve ka bërë që ndër vite resurset e gjykatave të mos jenë në përputhje 

me nevojat.84 Që nga viti 2008 e këtej, sistemi gjyqësor është përballur me mungesën e plotësimit të 

pozitave të gjykatësve. Në vitin 2008, 296 gjykatës ishin angazhuar përderisa ishin 322 pozita të 

lejuara, ndërsa në vitin 2009 ishin në punë 282 gjykatës ndërsa të lejuara ishin 330 pozita.85 Në 

mosplotësimin e pozitave në këto katër vitet e fundit rol vendimtar ka pasur procesi i reformimit të 

sistemit gjyqësor. Tre fazat e procesit të ri-emërimit dhe emërimit të gjykatësve kanë zgjatur nga 

fillimi i vitit 2009 deri në tetor 2010. Gjatë kësaj kohe për 372 pozita të gjykatësve, puna e KPGJP-së 

ka rezultuar me 274 gjykatës të emëruar nga Presidenti.86 Një nga arsyet e mos plotësimit të 98 

pozitave të gjykatësve ndërlidhet me mungesën e ofertës serioze për kandidatët për gjykatës. 

Zvarritja e ligjeve bazike për gjyqësorin të cilat kanë përfshirë edhe paga më të dinjitetshme për 
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 Procesi i ri-emërimit, pavarësia dhe ndikimet (Prishtinë: Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Forumi për Iniciativa Qytetare, 

2011), f. 15. Po ashtu, IKD intervistë me znj. Makifete Saliuka, UD Kryetare e Gjykatës Komunale në Prishtinë, gusht 2012. 
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 Sipas znj. Makifete Saliuka, për të mbuluar rastet e rajonit të Prishtinës nevojiten dyfish më shumë resurse, përfshirë 

këtu gjykatës dhe staf mbështetës. IKD intervistë me znj. Makifete Saliuka, UD Kryetare e Gjykatës Komunale në Prishtinë, 

gusht 2012. 
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 Supra note 20, f. 85. 
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 Supra note 31, f. 21. 
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gjykatësit janë miratuar tek pas përfundimit të procesit të ri-emërimit. I cilësuar si procesi më i 

rëndësishëm i reformës, ri-emërimi nuk ka rezultuar si ofertë serioze dhe joshëse për kandidatë 

cilësorë që t’i bashkëngjiten sistemit gjyqësor. Plotësimi i pozitave të lira në gjyqësor gjatë viteve në 

vazhdim është udhëhequr nga Zyra për Vlerësim dhe Verifikim Gjyqësor dhe Prokurorial brenda 

KGJK-së. Pas largimit të KPGJP-së deri sot janë rekrutuar edhe 77 gjykatës tjerë, ndërsa kanë mbetur 

të lira edhe 42 pozita tjera, 25 nga to të rezervuara për komunitete. . 

Për kohë të gjatë janë bërë krahasime të ndryshme të numrit të gjykatësve për kokë banori apo 

numër të lëndëve. Megjithatë, IKD duke mos dashur që të margjinalizoj rëndësinë e kësaj çështje 

nuk do të bëjë krahasime të këtyre llojeve dhe identifikon nevojën për një vlerësim shumë më të 

thellë të gjendjes. Ky vlerësim do të bazohej në natyrën dhe peshën e lëndëve që pranohen nga 

gjykatat, ku gjatë vitit pranohen rreth 85 mijë lëndë.  

Ambienti me ndryshime të shumta dhe të shpeshta ligjore e sociale paraqet nevojën për ngritjen e 

vazhdueshme të profesionalizimit në sistemin gjyqësor. Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) është 

institucion i pavarur i cili në vazhdimësi ka zhvilluar programe dhe aktivitete trajnuese për arsimimin 

e vazhdueshëm ligjor të gjykatësve, përgatitjen e kandidatëve për gjykatës, trajnimin e tyre për 

avancim si dhe programe tjera, të cilat ndërlidhen me veprimtari bazike të punës në sistemin 

gjyqësor.87 Gjykatësit, gjithashtu kanë pasur mundësi të zhvillojnë vizita studimore dhe trajnime 

jashtë vendit, nëpër konferenca regjionale e ndërkombëtare në fushën e arsimimit ligjor për 

gjykatës. Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor (PVAL) gjatë vitit 2011  ka realizuar 78 

aktivitete trajnuese, duke përfshirë 992 gjykatës, 115 prokurorë dhe 166 pjesëmarrës tjerë (staf 

administrativ të gjykatave dhe prokurorive, zyrtarë policor, zyrtarë nga shërbimi sprovues dhe 

qendrat për punë sociale).88 Një nga prioritetet e Ministrisë së Drejtësisë (MD) është themelimi i 

Akademisë gjyqësore dhe prokuroriale të Kosovës, e cila do të merret me trajnimin e juristëve të 

Kosovës drejt rrugëtimit të tyre profesional për t’u bërë gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm.89 

Përkundër vlerësimit si iniciativë pozitive nga MD,90 përfaqësuesit e gjyqësorit për shkak të 

mungesës së konsultimeve paraprake e shohin këtë si një iniciativë jo të dobishme pasi që në këtë 

Akademi do të futen disa institucione që merren me trajnimin e bartësve dhe përfaqësuesve të 

funksioneve në sistemin e drejtësisë, duke shkrirë IGJK-në e cila ka mandat më të fokusuar.  

3.3. Menaxhimi i buxhetit të gjyqësorit 

Gjykatat kanë qasje shumë të kufizuar në menaxhimin e buxhetit të Gjyqësorit, pasi që një gjë e tillë 

është e centralizuar në KGJK.91 Sa i përket kësaj qasje të menaxhimit të buxhetit, të intervistuarit nga 

IKD kanë pasur mendime të ndryshme, por pjesa dërrmuese kanë kërkuar decentralizim më të madh 

                                                             
87

  Mandati ligjor i IGJK-së, gjatë vitit 2011 është realizuar përmes programeve dhe aktiviteteve kryesore trajnuese si në 

vijim: Programi i Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor; Provimi Përgatitor/Hyrës për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë; 
Programi Fillestar për Arsimim Ligjor; Programi i Trajnimit për Avancim,Gjyqtarë Porotë dhe Profesionistë në Gjyqësi; 

Programi për Hulumtime dhe Publikime; Programi për Trajnimin e Trajnuesve. Raporti vjetor 2011 (Prishtinë: Instituti 
Gjyqësor i Kosovës, 2012).  
88

 Supra note 87.  
89

 Prioritetet e Ministrisë së Drejtësisë në mandatin 2011-2014 (Ministria e Drejtësisë, prill 2011). 
90

 “Akademia e Drejtësisë, krah i rëndësishëm i drejtësisë në Kosovë”, Koha Net, 17 prill 2012, shih 
http://www.kohaditore.com/?page=1,13,95960 (qasur për herë të fundit me 11 shtator 2012). Po ashtu, IKD intervistë me 

z. Lulzim Aliaj, Drejtor i Departamentit Ligjor në Ministrinë e Drejtësisë, gusht 2012. 
91

 Për gjykatat ndahen vetëm para të imta të cilat shërbejnë për blerje të artikujve, lista e të cilave është mjaft e kufizuar, 

andaj, ky është fond simbolik. IKD intervistë me kryetarë të gjykatave, korrik-shtator 2012. Po ashtu, IKD intervistë me z. 

Lulzim Aliaj, Drejtor i Departamentit Ligjor në Ministrinë e Drejtësisë, gusht 2012. Po ashtu, Supra note 20, f. 51-52.  
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të financave. Mbështetësit e modelit aktual kanë sqaruar se me resurset e kufizuara që ndahen për 

Gjyqësorin nuk mund të bëhet ndonjë menaxhim më i mirë nga gjykatat  në mënyrë individuale. 

Ndërsa, të tjerët kanë sugjeruar se procedurat janë burokratike dhe se merr kohë që kërkesat e tyre 

të plotësohen, sado të thjeshta të jenë ato sikurse që është blerja e inventarit, pajisjeve, 

intervenimet në infrastrukturë të gjykatës, apo materiale tjera.92 Rrjedhimisht, shkaktohen probleme 

të ndryshme të cilat ndikojnë drejtpërsëdrejti në efikasitetin e gjykatave, dhe atë për shkak se kanë 

qasje vetëm në para të imta dhe jo në ndonjë fond tjetër.  

Pas rritjes së pagave të gjykatësve në vitin 2011, rreth 63% e buxhetit të Gjyqësorit shkon për 

kategorinë paga dhe mëditje. Diku 26% e buxhetit ndahet për Mallra dhe Shërbime, Shpenzime 

Komunale dhe Subvencione, dhe mbetet rreth 11% për investime kapitale. Shih tabelën më poshtë 

rreth ndarjeve buxhetore si dhe efikasitetit të gjyqësorit për të shfrytëzuar mjetet. 
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B 16,210 10,109 3,794 463 - 1,845 

C 14,248 9,274 3,449 413 - 1,112 

D 15,351 9,274 3,770 463 - 1,845 

E 9,789 - - - - - 
Shënim: A – Kërkesa; B – Buxheti Vjetor i rishikuar; C – Buxheti i shpenzuar; D – Buxheti i zotuar; E 
– Të hyrat e gjyqësorit 
Burimi: Departamenti për Buxhet dhe Financa, Sekretariati i KGJK-së 

Ndër vite, gjyqësori ka shfrytëzuar 78-94% të buxhetit (të rishikuar). Për shkak të buxhetit të vogël 

dështimi i një projekti mund rezulton me shifra shqetësuese sa i përket shfrytëzimit të buxhetit. Për 

shembull në vitin 2009, problemet pronësore dhe vështirësitë për të nxjerrë lejet e ndërtimit nga 

Kuvendet Komunale kanë quar në dështimin e tri projekteve kapitale sikurse që kanë qenë ndërtimi i 

Gjykatës Komunale në Prishtinë (600,000 Euro), Gjykatës në Gjilan (765,000 Euro), dhe Gjykatës 
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 Raste të ndryshme tregojnë për ngathtësi të shërbimeve të centralizuara të porositjes sa i përket disa pajisjeve apo 

gjësendeve tjera. Për shembull një Gjykatë Komunale tregon se janë bërë pothuajse një vit prej kur kanë porositur një 

printer dhe deri më tani nuk kanë marrë këtë pajisje, apo një gjykatë tjetër e cila thekson se kanë nevojë për një ndarje të 

murit brenda gjykatës problem ky që mund të zgjidhet shumë shpejtë por ja që detyrohen tani të presin me muaj të tërë 

për të bërë atë intervenim. 
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Komunale për Kundërvajtje në Prizren (400,000 Euro).93 Për shkak të dështimit për të ndërtuar këto 

objekte, ka rezultuar edhe me mos shfrytëzim të 30% të buxhetit për Mallra dhe Shërbime. 

Planifikimi i dobët është theksuar edhe nga Auditori i Përgjithshëm, pasi që këto situata kanë 

rezultuar me mosshfrytëzim të fondeve. 

Në vitet e fundit, rol negativ në menaxhimin e mirë të fondeve publike në Gjyqësor ka luajtur MF, 

sidomos përgjatë vitit 2011 për shkak të vendimeve të pa menduara mirë të organeve Qeveritare të 

cilat e kishin futur në probleme të theksuara financiare të gjithë vendin. 

“Në vitin 2011, Ministria e Financave – Departamenti i Thesarit ka pezulluar 

(shkurtuar) dy projekte atë për Pajisje të Sigurisë dhe Video Vëzhgimit në shumën 

prej 100,000 Euro dhe atë për Ndërtimin e objektit të Gjykatës në Shtërpcë në 

shumën prej 244,000 Euro”.94 Mbi të gjitha ky vendim i organeve të Qeverisë 

paraqet ndërhyrje të drejtpërdrejtë në Gjyqësor. Përveç investimeve kapitale, 

përmes vendimeve të ndryshme Qeveria ka shkurtuar 326 mijë Euro nga Mallra dhe 

Shërbime dhe 121 mijë Euro në Shpenzime Komunale.95 Pavarësisht krijimit të 

normave ligjore të cilat proklamojnë pavarësi dhe barazi të gjyqësorit, “nëse ia heq 

kryesoren, nëse buxhetin ia limiton, shkon gjithnjë duke e ngushtuar, gjithnjë duke 

vendosur barriera, kjo është një lloj e tendencës për ta mbajtur të nënshtruar apo të 

ndikueshëm.”96 Është shqetësuese se si Komisioni për Buxhet dhe Financa apo 

ndonjë organ tjetër i Kuvendit nuk ka bërë reagim ndaj kësaj forme të ndërhyrjes së 

Qeverisë në buxhetin, rrjedhimisht në efikasitetin e gjyqësorit. 

Përveç këtyre ndërhyrjeve, Qeveria ka luajtur rol negativ në planifikim të mjeteve për vitin 2012, 

duke shtyrë përpara një propozim i cili edhe ishte aprovuar nga Kuvendi, ku pa nevojë parashiheshin 

1.25 milionë Euro për kategorinë Subvencione.97 Në fakt, këto mjete ishin paraparë të qëndronin 

rezervë në rast se KGJK do të plotësonte të gjitha pozitat e parapara për gjykatës. Në mes të vitit 

2012, gjatë rishikimit të buxhetit, nga kategoria e Subvencioneve janë shkurtuar 1 milion Euro ndërsa 

linja për Paga dhe Mëditje ishte rritur për 250,000 Euro.98 Ky është një tjetër rast i cili paraqet krizën 

e thellë të menaxhimit të financave publike. Bazuar në praktikën e deritashme, Auditori i 

Përgjithshëm por gjithashtu MF dhe Kuvendi vitin e ardhshëm këto lëvizje të mëdha të fondeve 

nëpër linja do i cilësojnë si mungesë të kapaciteteve të Gjyqësorit për të planifikuar dhe shfrytëzuar 

në mënyrë efikase fondet publike. 

KGJK, sikurse çdo organizatë tjetër buxhetore, i është nënshtruar auditimit financiar vjetor nga 

Auditori i Përgjithshëm. Ndër vite, KGJK kishte shënuar progres të dukshëm në adresimin e 

problemeve të paraqitura në raportin e Auditorit të Përgjithshëm, shih tabelën më poshtë.99 

 

 

                                                             
93

 IKD intervista me zyrtarë të Sekretariatit të KGJK-së, shtator 2012. 
94

 Supra note 19, f. 10-11. 
95

 Supra note 19, f. 11. 
96

 IKD intervistë me z. Fejzullah Hasani, Kryetar i Gjykatës Supreme, gusht 2012. 
97

 Është tepër shqetësuese se si një propozim i tillë pa ndonjë argumentim të qëndrueshëm i kalon të gjitha filtrat dhe 

ndahet pa problem nga Kuvendi. IKD intervistë me zyrtarë të Sekretariatit të KGJK-së, shtator 2012. 
98

 Krahasimi i tabelave të Buxhetit dhe Buxhetit të rishikuar të vitit 2012, Ministria e Financave. 
99

 Raportet e Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2009, 2010 dhe 2011. Zyra 

e Auditorit të Përgjithshëm. 
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Performanca e Gjyqësorit sipas Auditorit të Përgjithshëm 

Viti 

Trajtimi i 

rekomandimeve të dala 
në vitet paraprake 

Çështjet më të rëndësishme të ngritura nga Auditori i 

Përgjithshëm për vitin aktual 
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2009 1 5 4 

- Duhet të përmirësohet planifikimi i buxhetit dhe të 

shpjegohen ndryshimet e theksuara 

- Të bëhet regjistrimi i plotë dhe gjithëpërfshirës i 

pasurisë  

- Përmirësim të menaxhimit të resurseve njerëzore 

- Të përmirësohet procesi i planifikimit dhe prokurimit 

për investime kapitale 

- Të përmirësohet auditimi i brendshëm 

- Të ketë përmirësim të menaxhimit të parasë së 

imtë 

2010 4 2 3 

- Të bëhet planifikim i buxhetit përgjatë tërë vitit 

- Të funksionalizohet programi softuerik për regjistrim 

të të hyrave 

- Të ketë komisione më profesionale në vlerësim të 

tenderëve 

- Të barten sa më pak obligime për vitin e ardhshëm 

- Të përmirësohet auditimi i brendshëm 

- Të ketë përmirësim të menaxhimit të parasë së 

imtë 

2011 6 3 0 

- Planifikimi dhe realizimi i buxhetit të jetë në 

përputhje me rrjedhën e parasë, duke shmangur 

shpenzimin e tepërt në fund të vitit 

- Planifikim më i mirë i procesit të prokurimit, dhe 

ekzekutim në përputhje me kushtet e kontratës 

- Të bëhet regjistrim i të gjitha pasurive 
Burimi: Raportet e Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2009, 2010 dhe 2011 

Në vitin 2011, një komision i KGJK-së kishte hartuar raport të detajuar për të gjitha komentet e 

Auditorit të Përgjithshëm të paraqitura për vitin paraprak dhe kishte kërkuar nga Sekretariati që të 

ndërmerren masat ndaj zyrtarëve të cilët kanë bërë shkeljet e konstatuara nga Auditori i 

Përgjithshëm. Ky është një nga rastet e rralla në Kosovë që raporti i auditimit të trajtohet me kaq 

përgjegjësi, dhe kjo qasje e KGJK-së është përmendur si shembull i mirë në takimin e tretë të Këshillit 

Kombëtar Kundër Korrupsionit që si temë ka pasur prokurimin publik, financat publike dhe 

menaxhimin e tyre. 

Gjyqësori nuk ka praktikat më të mira të menaxhimit të resurseve njerëzore pasi që detyrat dhe 

përgjegjësitë e stafit administrativ nëpër gjykata nuk janë të caktuara saktësisht.100 Andaj, ndodh që 

përveç përgjegjësive kryesore, të punësuarit të angazhohen në aktivitete tjera të cilat duhet mbuluar 

në mungesë të numrit të stafit të nevojshëm. Rrjedhimisht këto veprime nuk sigurojnë efikasitet të 

gjykatave dhe vetëm sa e ekspozojnë sistemin drejt rrezikut të mungesës së llogaridhënies.  
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Në mungesë të stafit shpeshherë Administratorët iu caktojnë detyra të ndryshme punonjësve të gjykatave. IKD intervista 

me administratorë të gjykatave, korrik-shtator 2012. 



Pavarësia e Gjyqësorit në Kosovë 30 

 

4. Pavarësia individuale e gjykatësit 

 

Në mënyrë që të ndërtohet një sistem ku gjykatësit kryejnë punën e tyre në mënyrë të pavarur, mbi 

të gjitha duhet të merren parasysh mënyra e përzgjedhjes së gjykatësve, kohëzgjatja e mandatit, dhe 

kompensimi. Presioni mbi gjykatësit mund të ushtrohet në forma të ndryshme, ndër kërcënimet e 

ndryshme hyn edhe kompensimi i tyre, gjë që mund të komprometoj angazhimin e tyre për të 

ushtruar në mënyrë profesionale dhe të pavarur profesionin prej gjykatësi.101 Pagat dhe mundësitë 

për zhvillim të karrierës në sektorin e gjyqësorit përbëjnë faktor shumë të rëndësishëm në ngritjen e 

kualitetit të gjykatësve dhe stafit mbështetës nëpër gjykata.102 Duke pasur parasysh kushtet e 

kompensimit dhe të zhvillimit të karrierës në gjyqësor që ofrohen në Itali, për 200 pozita mbërrijnë 

mbi 10,000 aplikacione.103 Duke pasur një numër kaq të madh të aplikacioneve, sigurisht se edhe 

Gjyqësori mund të përzgjedh nga më të mirët për të shërbyer në sistem dhe për të përmirësuar 

efikasitetin e sistemit. 

Në mungesë të politikave më të mira të Qeverisë se standardet ekzistuese ndërkombëtare, këto të 

fundit duhet të jenë udhërrëfyes për hartimin e politikave të ardhshme. Në vazhdimësi, shteti ynë ka 

dështuar të përmbush kushtet sikurse që janë kompensimi në rast të sëmundjes së gjykatësve apo 

pensionet adekuate pas pensionimit, të cilat paraqiten si kushte themelore në dokumentet në 

vazhdim: 

“Mandati i gjykatësve, pavarësia e tyre, siguria, kompensimi adekuat, kushtet e 

punës, pensionet dhe koha e pensionimit duhet të sigurohen në mënyrë adekuate 

me ligj.” – Parimi 11, Parimet Themelore104 

“Siguria financiare: p.sh. e drejta për pagë dhe pension të cilat vendosen me ligj dhe 

nuk janë subjekt i ndërhyrjeve arbitrare nga ekzekutivi në një mënyrë që do të 

ndikonte në pavarësinë e gjyqësorit. ...” – Komentar mbi Parimet e Bangalorit për 

Sjelljen Gjyqësore105 

“... niveli i saj [kompensimit] duhet të jetë i caktuar ashtu që të mbrojë ata 

[gjykatësit] nga presioni që synon të ndikoj vendimet e tyre dhe veprimet e tyre, duke 

dëmtuar pavarësinë dhe paanshmërinë. [...] [Gjykatësve të cilët dalin në pension] iu 

paguhet pension, niveli i të cilëve duhet të jetë sa më i përafërt që është e 

mundshme me nivelin e pagës së fundit që kanë marrë si gjykatës” – Karta 

Evropiane106  
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 Supra note 17, f. 116. Po ashtu, OSBE Misioni në Kosovë thekson se “Pa financim të mjaftueshëm, gjyqësori jo vetëm që 

nuk mund të tërheqë profesionistë të kualifikuar në gjykata, por edhe mund t’i nënshtrojë aktorët gjyqësorë ndaj 
presioneve të jashtme.”, Pavarësia e gjyqësorit në Kosovë: Dimensionet Institucionale dhe Funksionale (OSBE Misioni në 

Kosovë, janar 2012), f. 20. 
102

 G. Di Federico, Independence and accountability of the judiciary in Italy. The experience of a former transitional country 

in a comperative perspective [Pavarësia dhe Llogaridhënia e gjyqësorit në Itali. Eksperienca e një ish-vendi tranzicional në 

perspektivë krahasuese.] (2004), f. 4. 
103

 Supra note 102, f. 4. 
104

 Parimet Themelore, Parimi 11. 
105

 Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct [Komentar i Parimeve të Bangalorit për Sjelljen Gjyqësore] 

(Grupi për Integritet Gjyqësor, mars 2007), f. 36. 
106

 Karta Evropiane për Statutin e Gjykatësve, Neni 6, alinea 1, aprovuar nga Këshilli i Evropës në Strasburg, 8-10 korrik 

1998. 
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“Gjykatësi duhet të pranojë kompensim adekuat ashtu që të sigurojë pavarësi të 

vërtetë ekonomike. [...] Gjykatësi ka të drejtë për pensionim dhe kompensim vjetor 

financiar deri në vdekje apo pension në përputhje me kategorinë profesionale të 

tij/saj. ...” – Karta Universale107 

“Kompensimi për gjykatësit duhet të jetë në përputhje me profesionin dhe 

përgjegjësitë e tyre, dhe duhet të jetë i mjaftueshëm për t’i mbrojtur ata nga 

veprimet që tentojnë t’i ndikojnë vendimet e tyre. Garancitë duhet të ekzistojnë 

ashtu që të mirëmbajnë kompensim të arsyeshëm në rast të sëmundjes, pushimit të 

lehonisë, dhe po ashtu për pagesën e pensionit i cili duhet të jetë i ndërlidhur me 

nivelin e kompensimit gjatë punës [si gjykatës]. ...” – Rekomandimi i Komitetit të 

Ministrave rreth Gjykatësve108  

Në vazhdim do të paraqiten analizat për çështjet që ndërlidhen me pavarësinë individuale të 

gjykatësve. 

4.1. Kompensimi i gjykatësve dhe trajtimi i pushteteve 

Në pjesën e dytë të vitit 2010, pas një procesi të gjatë të përpilimit, në Kuvend u miratuan Ligji mbi 

Gjykatat dhe Ligji mbi KGJK-në. Edhe pse Ligji për Gjykatat në tërësi do të hyjë në fuqi në janar 2013, 

dispozitat që ndërlidhen me kompensimin e gjykatësve kanë filluar së zbatuari duke filluar nga 1 

janar 2011. Kjo ishte konsideruar një arritje e madhe në sistemin gjyqësor109 pasi që deri atëherë nuk 

ka pasur ndonjë trajtim të barabartë sa i përket të ardhurave në mes të përfaqësuesve të Gjyqësorit 

me ata të Ekzekutivit apo Legjislativit.  

Gjatë vitit 2011 dhe 2012, Qeveria ka shkaktuar shqetësime të vazhdueshme sa i përket 

kompensimit të gjykatësve, që ka pasur efekt negativ duke frikësuar gjykatësit sa i përket sigurisë 

financiare të tyre.  

Gjatë korrikut 2011, KPK kishte marrë vendim që të ndajë fonde shtesë për 

kompensim të prokurorëve në mënyrë retroaktive për katër muaj, duke filluar nga 

150 deri në 950 Euro në muaj për prokurorët.110 Ky vendim ishte marrë në koordinim 

me MF-në dhe kishte ngjallur reagime tek gjykatësit të cilët kanë shprehur 

pakënaqësi me trajtimin jo të barabartë. Përmes këtij veprimi, Qeveria e Kosovës ka 

dërguar një mesazh të gabuar dhe të panevojshëm tek gjykatësit dhe KGJK se 

gjithçka varet nga vullneti i Qeverisë për të shpërndarë më shumë të ardhura. KGJK 

kishte bërë po ashtu kërkesë që fondet e pashpenzuara të transferohen si shpërblim, 
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por një gjë e tillë është refuzuar.111 Pasi që gjykatësit kanë kërcënuar se do të 

ndërmarrin masa për të eliminuar këtë pabarazi dhe është bërë presion nga 

shoqëria civile dhe KGJK, ky vendim është ndaluar përkohësisht. Përveç veprimeve 

të gabuara të KPK-së dhe Qeverisë, në këtë rast edhe kërkesa e KGJK-së për të ri-

alokuar mjetet e pashpenzuara paraqet shqetësim të madh pasi që gjithnjë po 

krijohet varësi nga ekzekutivi për të ardhurat e gjykatësve. 

Vendimet e Qeverisë së Kosovës në vazhdimësi fusin frikën në mesin e gjykatësve sa i përket 

kompensimit të tyre. Çdo vit diskutohet niveli i pagave të gjykatësve duke “shkaktuar pasiguri dhe 

duke rrezikuar që në të ardhmen të mos ketë kuadro të mirëfillta në sistem.”112 Së fundi, MAP kishte 

sponsorizuar një projektligj për pagat e funksionarëve publik, duke shfaqur prapë injorimin e 

Gjyqësorit në hartimin e ligjeve të cilat prekin edhe këtë pushtet. 

Në qershor 2012, Qeveria ka miratuar Projektligjin për Pagat e Funksionarëve 

Publik,113 i cili ka vendosur gjykatësit në pozitë jo të barabartë me përfaqësuesit e 

Ekzekutivit dhe Legjislativit.114 Përveç pabarazisë që ekziston në praktikë, “ky 

projektligj edhe në aspektin formal ka krijuar pabarazi.”115 Është dashur që KGJK, 

Asociacioni i Gjykatësve dhe shoqëria civile, në këtë rast IKD, të reagojnë rreth kësaj 

çështje në mënyrë që të ngritët vetëdija e të gjithë hisedarëve për trajtimin jo 

adekuat të gjyqësorit.116 Të gjithë gjykatësit kanë qenë të shqetësuar pasi që të 

ardhurat e tyre do të uleshin dhe njëkohësisht ata ishin krahasuar me zyrtarë të 

agjencive por jo me homologët e tyre të cilët udhëheqin me dy pushtetet tjera të 

qeverisjes. Me 11 tetor 2012, me kërkesë të Qeverisë, Kuvendi i Kosovës ka kthyer 

prapa Projektligjin për Pagat e Funksionarëve Publik.117 

Përkundër nivelizimit të pagës bazë për gjykatësit, kanë mbetur edhe një sërë standardesh 

ndërkombëtare sikurse që janë sigurimi i kompensimit për raste të sëmundjes së gjykatësve apo 

raste tjera për të cilat Qeveria ka dështuar të prodhojë politika dhe ligje. Tutje, veprimet e Qeverisë 

të cilat po paraqesin kërcënim të vazhdueshëm në lidhje me kompensimin e gjykatësve krijojnë dhe 

mirëmbajnë varësinë ndaj Ekzekutivit, pasigurinë në mesin e gjykatësve dhe krijojnë kanale të lehta 

për ndikim në Gjyqësor.  
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4.2. Për një sistem të mirëfilltë pensional për gjykatësit 

Çështja e të ardhurave të gjykatësve dhe prokurorëve ndërlidhet po ashtu me statusin e tyre të cilin 

do e kenë pas daljes në pension. Duke shërbyer në funksionet gjyqësore, gjykatësit janë mjaftë të 

kufizuar për të zhvilluar aktivitete ekonomike në sektorin privat. Rrjedhimisht, pensioni dhe të 

ardhurat tjera pas daljes në pension janë mjaftë të rëndësishme që të ketë një lloj të sigurisë gjatë 

dhe pas përfundimit të mandatit. Në Kosovë, gjykatësit me t’u pensionuar do të marrin pensione në 

vlerë prej rreth 1,344 Euro në vit,118 që është rreth 11,000 Euro ndryshim në vit nga kompensimi i 

tyre në punën e gjykatësve. Mungesa e një sigurie ekonomike paraqet rrezik për të gjithë sistemin, 

pasi që pas përfundimit të mandatit, gjykatësve do t’iu duhet të luftojnë për mbijetesë.119 Sistemi i 

tanishëm pensional për gjykatësit do të rrezikoj sistemin gjyqësor, pasi që gjykatësit duke mos pasur 

pensione të dinjitetshme mund të komprometojnë sistemin gjyqësor përmes vendimeve që mund të 

marrin.  

Në vitin 2012, një gjykatës në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë, pak para se të arrinte 

moshën e pensionimit, ka ndryshuar vitin e lindjes, në përpjekje që të shtyjë 

pensionimin e tij për tre vite.120 Ky veprim i gjykatësit dyshohet se është bërë duke 

kryer veprime inkriminuese, për të cilat veprime Prokuroria e Shtetit së bashku e 

Policinë e Kosovës kanë ndërmarr veprimet e nevojshme ligjore për zbardhjen e këtij 

rasti. 

Kjo mund të jetë një pasqyrë e asaj se çfarë mund të sjellë mungesa e sigurisë financiare të 

gjykatësve pas daljes në pension. Neni 6.4 i Kartës Evropiane për Statutin e Gjykatësve thekson se 

“Në veçanti statuti siguron gjykatësit të cilët kanë arritur moshën ligjore për pensionim nga 

gjyqësori, pasi që kanë shërbyer në detyra gjyqësore për periudhë të caktuar, ju paguhet pensioni, 

niveli i të cilit duhet të jetë sa më i përafërt i mundshëm me nivelin e pagës së fundit që e kanë 

marrë si gjykatës”.121 Në vendet sikurse Italia, pikërisht çështja e kompensimit në nivel të kënaqshëm 

sikur gjatë mandatit si dhe pas daljes në pension konsiderohen si masa mjaftë të rëndësishme për të 

ofruar sigurinë e duhur që rezulton në pavarësi të konsiderueshme.122 Në vitin 2007, Asociacioni 

Evropian i Gjykatësve kishte shpallur një rezolutë sa i përket sistemit pensional të Gjykatësve në 

Hungari, për të ngritur shqetësimin rreth sistemit të pensioneve për gjykatësit, ku kishte një 

diferencë të madhe në mes të të ardhurave të gjykatësve gjatë mandatit dhe atyre të pensionuar.123 

Kosova mund të marrë mësim nga ky shembull pasi që ka dobësi të ngjashme në sistemin pensional, 

ku ekziston ndryshim rreth 900 Euro në muaj mes të pagës së gjykatësit (mbi 1,000 euro) dhe 

pensionit (112 Euro në muaj). 
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5. Raste studimi 

 

Në këtë pjesë të punimit janë marrë disa shembuj duke përfshirë institucionet vendore të cilat kanë 

pavarësi financiare të caktuar sikurse Gjykata Kushtetuese dhe IAP dhe janë paraqitur rastet e një 

shteti i cili kishte kaluar nëpër rrugë të reformave për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe një shtet 

tjetër demokratik dhe i zhvilluar sikurse Suedia. Këto shembuj tregojnë rëndësinë e çështjes së 

propozimit dhe menaxhimit të buxhetit të gjyqësorit. 

Nga shembujt më poshtë kuptohet se çështjet financiare janë qenësore për pavarësinë e 

institucioneve/pushteteve dhe se pavarësisht modelit të propozimit dhe menaxhimit të buxhetit, 

ndërhyrje apo kërcënim për pushtetin gjyqësor mund të konsiderohet çdo moment kur resurset e 

ndara për këtë pushtet nuk sigurojnë se do të ketë efikasitet në punë. Megjithatë, në rastet sikurse 

ai i Kosovës, një nga format më të mira për të evituar ndikimet e Ekzekutivit në pavarësi të gjyqësorit 

apo institucioneve vitale është që propozimi për buxhet të shkojë drejtpërdrejt në Kuvend. 

 

5.1. Gjykata Kushtetuese dhe Avokati i Popullit 

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës është themeluar në janar 2009, në bazë të ligjit për 

këtë gjykatë.124 Për të siguruar pavarësinë financiare, ligjvënësit kishin evituar çdo ndërhyrje të 

Qeverisë apo ndonjë organi tjetër në propozimin e buxhetit të Gjykatës Kushtetuese duke theksuar 

qartë se “Pavarësisht nga dispozitat e ligjeve tjera, Gjykata Kushtetuese përgatit propozimin e 

buxhetit të saj vjetor dhe i’a dërgon propozimin e tillë për miratim Kuvendit të Republikës së 

Kosovës.”125 MF dhe organet tjera të Qeverisë dhe Legjislativit nuk kishin mundur në fillim t’i 

përshtateshin kërkesave të ligjit, duke tentuar që të ndërhynin në propozimin e kësaj Gjykate, gjë 

edhe të cilën e kishin bërë.126 Megjithatë, këto probleme janë evituar deri në një masë dhe tani 

Gjykata Kushtetuese gëzon përkrahje afër 1.5 milion Euro në vit.127 Sikurse që theksohet në Planin 

Strategjik 2010-2013, shkurtimi i fondeve fillimisht kishte ndikuar në ecurinë e punëve në Gjykatë. 

Megjithatë, përmirësimi i financimit të mëvonshëm sigurisht që ka luajtur rol edhe në cilësimin 

pozitiv që i është bërë nga Komisioni Evropian për ushtrimin e përgjegjësive të veta.128 Ky është një 

shembull i cili tregon qartë për rëndësinë e financimit adekuat e sidomos të modelit të qëndrueshëm 

të financimit për të siguruar efikasitet të sistemit. 

Përkundër dispozitave të ngjashme, IAP ka hasur në vështirësi të mëdha me buxhetin dhe resurset e 

kufizuara. Ligji për Avokatin e Popullit thekson se “Pavarësisht nga dispozitat e ligjeve të tjera, 

Institucioni i Avokatit të Popullit përgatit propozimin e buxhetit të tij vjetor dhe ia dërgon atë për 
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miratim Kuvendit të Republikës së Kosovës.”129 Në praktikë një gjë e tillë nuk është respektuar as nga 

Legjislativi e as nga Ekzekutivi.  

Propozimin e buxhetit për vitin 2011, IAP e kishte përpiluar vetë dhe e kishte 

dorëzuar në Kuvend por nuk ishte ftuar asnjëherë nga Kuvendi apo Komisioni për 

Buxhet dhe Financa për të shqyrtuar këtë propozim.130 Në mungesë të konsultimit, 

buxheti i aprovuar nga Kuvendi nuk ishte në përputhje me nevojat e IAP, shuma e 

përgjithshme ishte më e vogël, ndërsa kishin vendosur shuma të mëdha për 

shpenzime komunale pa pasur nevojë dhe kishin zvogëluar shumën për paga dhe 

mëditje ku ishte më e nevojshme. Përveç planifikimit arbitrar, MF ishte kujdesur që 

edhe gjatë vitit të bënte ndërhyrje arbitrare duke i tërhequr fondet pa konsultim me 

IAP.131 Tensionet arritën kulmin në vitin 2012, kur Ministri i financave i ishte 

kërcënuar IAP-in se do ia bënte buxhetin zero-zero.132 Veprimet e tilla arbitrare të 

MF-së janë skandaloze dhe të papranueshme sepse nuk janë vetëm shkurtim 

arbitrar i fondeve por cenim i drejtpërdrejtë i veprimit të një institucioni kaq të 

rëndësishëm si Avokati i Popullit. 

Çështja e financimit dhe resurseve për IAP janë ngritur edhe në Studimin e Fizibilitetit, duke kërkuar 

që të adresohen sa më parë këto çështje dhe të mos ketë probleme në të ardhmen me propozimin e 

buxhetit drejtpërdrejtë në Kuvend.133 Shembulli i Gjykatës Kushtetuese dhe i IAP paraqesin në 

mënyrë të qartë rëndësinë e madhe që kanë procesi i propozimit dhe menaxhimit të buxhetit për të 

siguruar efikasitet rrjedhimisht pavarësi dhe shmangie të ndikimeve në institucione të pavarura.  

 

5.2. Hungaria 

Pavarësia e pushtetit gjyqësor në Hungari është siguruar me Kushtetutë të Hungarisë, përkatësisht 

në vitin 1997, me qëllim të fuqizimit të pavarësisë së gjyqësorit në Hungari është krijuar Këshilli 

Kombëtar i Drejtësisë, mekanizëm ky i krijuar sipas Kushtetutës së Hungarisë.134  Deri në vitin 2002, 

praktika e përpilimit të buxhetit dhe propozimit të tij në Parlament ka qenë e njëjtë me atë që 

ekziston tani në Kosovë, ku Këshilli Kombëtar i Drejtësisë ka dorëzuar propozimin në Qeveri dhe 

pastaj nëse Qeveria ka pasur ndonjë propozim tjetër, të dyja këto propozime i janë dërguar 

Parlamentit. Ndërsa, tani bëhen një dekadë që Këshilli Kombëtar i Drejtësisë dërgon propozimin e 

buxhetit direkt në Kuvend pa ndërhyrje të Qeverisë, gjë që konsiderohet si një e arritur e madhe në 

pavarësinë e gjyqësorit.135  
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 Raporti i njëmbëdhjetë vjetor 2011 (Prishtinë: Institucioni i Avokatit të Popullit, 2012), f. 134. 
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 Supra note 130, f. 135. 
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 “Avokati i Popullit: Hamza na kërcënoi me buxhet”, Kosova Press, 26 shtator 2012, shih 
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Në raportin e Komisionit Evropian për përgatitjen e Hungarisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian 

është shënuar si pozitive çështja e fuqizimit të pavarësisë financiare të gjyqësorit në tetor 2002 

përmes Ligjit për Buxhet të gjykatave dhe gjykatësve, i cili parasheh që Këshilli Gjyqësor Kombëtar të 

dorëzoj propozimin e buxhetit direkt në Parlament. Për më tepër, Këshilli Gjyqësor Kombëtar në 

vitin 2003 ka marrë 62.3 milionë Euro mbështetje buxhetore shtesë të cilat i janë shtuar buxhetit 

vjetor prej 154 milionë Euro. Ky buxhet shtesë është përdorur për të facilituar vazhdimin e reformës 

gjyqësore, duke përfshirë ngritjen e tri gjykatave të apelit, zhvillimin e teknologjisë informative dhe 

trajnimin e gjykatësve për legjislacionin e Bashkimit Evropian.136 Përmes kësaj forme të re të 

propozimit të buxhetit, përkrahja financiare për gjyqësorin në Hungari ka përjetuar rritje të 

vazhdueshme duke arritur kështu që në vitin 2008 të ketë buxhet vjetor prej 273 milionë Eurove.137  

Tabelë Krahasuese në mes të Hungarisë dhe Kosovës 

  Hungari (2008) Kosovë (2011) 

Gjykatës 2,887  247  

Staf mbështetës 7,999  1,530  

Buxheti vjetor (Euro) 272,938,288  16,298,821  

Raste të pranuara në punë 1,572,166  86,394  

Lëndë për një gjykatës 545  350138  

Lëndë për një staf mbështetës 197  57  

Buxhet për një lëndë (Euro) 173.61  188.66  

Popullsia 9,982,000  1,733,872  

Gjykatës për 100,000 banorë 28.92  14.25139  

Staf mbështetës për 100,000 banorë 80.13  88.24  

Buxhet për kokë banori 27.34  9.40  
Burimet: KGJK, Këshilli Kombëtar për Drejtësi i Hungarisë, Enti Statistikor i Kosovës, Zyra Qendrore e 

Statistikave në Hungari 

 

5.3. Suedia 

Në Suedi, buxheti negociohet në mes të Qeverisë dhe Këshillit Gjyqësor të Suedisë, që njihet si 

Domstolsverket. Buxheti planifikohet për një cikël tre vjeçar dhe se negociatat që zhvillohen në mes 

të Qeverisë dhe Domstolsverket për buxhetin për vitin pasues zgjasin nga 1 mars deri me 20 shtator, 

datë kjo kur propozimi i dorëzohet Parlamentit. Parlamenti merr vendimin përfundimtar deri në 

muajin dhjetor. Rol kyç në vendimin e Parlamentit luajnë planet strategjike të gjyqësorit dhe 

raportet e viteve paraprake të menaxhimit të fondeve nga ana e gjyqësorit. Fondi që ndahet nga 

ligjvënësit për gjyqësorin nuk ka ndonjë destinim të paracaktuar për çfarë shpenzohet.140 
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Domstolsverket pastaj merret me shpërndarjen e buxhetit nëpër gjykata varësisht nga lloji i gjykatës, 

madhësia e saj, ngarkesa me lëndë, si dhe nevojave të veçanta. Duke pasur parasysh ekzistimin e 

ndërtesave dhe infrastrukturës së teknologjisë informative, afër 80% e buxhetit të përgjithshëm prej 

mbi 400 milionë Eurove shpenzohet në paga.141 Duke pasur parasysh buxhetin kaq të madh, edhe 

20% që mbetet për ndërtesa, kompjuterizim apo trajnime është buxhet i mjaftueshëm për një vend 

me mbi 9 milionë banorë. 

Buxheti dhe resurset tjera për gjyqësorin në Suedi ndahen në bazë të planeve strategjike, 

menaxhimit të kualitetit, dhe objektivave të cilat synohen të arrihen, duke përfshirë po ashtu 

objektivat si përshpejtimi i afateve kohore për zgjidhje të lëndëve, apo zvogëlimi i numrit të lëndëve 

të pazgjidhura, apo ndonjë objektive tjetër. Në sistemin gjyqësor të Suedisë janë të angazhuar rreth 

1,039 gjykatës të cilët mbështeten nga stafi jo-gjyqësor i përbërë nga 3,418 persona.142 Numri i 

lëndëve dhe pesha e tyre luajnë rol kyç në përpilimin e planeve strategjike dhe ndarjes së resurseve 

për gjyqësorin. Nga viti 2000 deri në vitin 2010, numri i lëndëve të iniciuara nëpër gjykata është 

rritur për 39% duke arritur kështu në vitin 2010 të shkojnë në 382 mijë lëndë. Së bashku me rritjen e 

numrit të lëndëve është rritur edhe numri i lëndëve të zgjidhura, ku në vitin 2010 janë zgjidhur 370 

mijë lëndë, duke lënë kështu edhe 155 mijë lëndë të pazgjidhura.143 Sistemit gjyqësor në asnjë 

moment nuk i ka munguar përkrahja e duhur me resurse financiare dhe të tjera, pasi që me rritjen e 

volumit të punës është rritur edhe përkrahja për gjyqësorin duke mirëmbajtur kështu efikasitetin e 

gjyqësorit. 

Gjykatat kanë një fleksibilitet shumë të madh në shpenzimin e fondeve, duke përfshirë këtu fondet 

rezervë të cilat ruhen nga gjykatat dhe këto fonde nuk obligohen të i kthehen buxhetit të shtetit. 

Megjithatë, llogaridhënia financiare është përmirësuar ndër vite ku tani gjykatat përmes Agressos, 

një program softuerik i sofistikuar, raportojnë tek Domstolsverket në kohë dhe me arsyetime dhe 

informata të detajuara për shpenzimet, të cilat pastaj raportohen tek Qeveria. Domstolsverke 

rezervon të drejtën për të tërhequr prapa menaxhimin e financave nga gjykatat e caktuara, 

megjithatë përveç kërcënimeve nuk ka përdorur ndonjëherë një sanksionim të tillë. Përkundër 

përkrahjes që gëzon, për nga menaxhimi Domstolsverket/gjyqësori në përgjithësi konsiderohet si 

agjenci e pavarur, të cilat janë me bollëk në Suedi, sesa si pushtet i tretë.144 
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6. Rekomandimet 

 

IKD do të ofroj rekomandimet në vazhdim me qëllim që të adresojë në mënyrë të saktë problemet të 

cilat janë paraqitur më lartë. 

 

Për gjyqësorin, ekzekutivin dhe legjislativin (një pjesë e këtyre rekomandimeve duhet të 

adresohen përmes ndryshimit dhe plotësimit të Ligjeve për KGJK-në dhe për Gjykatat): 

1. Duhet të garantohet pavarësia më e lartë financiare për gjyqësorin ashtu që propozimi i 

buxhetit të shkoj drejtpërdrejtë nga KGJK tek Kuvendi pa ndërhyrje të Qeverisë. Duke parë 

ndër vite se Qeveria ka luajtur rol negativ në ndarje të resurseve për Gjyqësorin, duhet të 

sigurohet pavarësi financiare sikurse që është bërë për Gjykatën Kushtetuese të Republikës 

së Kosovës, Institucionin e Avokatit të Popullit, apo Këshillin Gjyqësor të Hungarisë. Të gjitha 

këto raste kanë dëshmuar se ky është modeli i qëndrueshëm që siguron edhe pavarësinë e 

institucioneve nga aspekti financiar. 

 

2. Reforma dhe iniciativat tjera në gjyqësor duhen të përcillen me fonde shtesë pasi që nuk 

mund të imagjinohet të kemi ndryshime pozitive pa pasur edhe përkrahje financiare për të 

përkrahur këto iniciativa. Për një afat të caktuar kohor duhet që një pjesë e të ardhurave që 

gjenerohen nga gjyqësori të investohen pikërisht në projekte kapitale të cilat do e 

ndihmojnë gjyqësorin, duke përfshirë ndërtimin e gjykatave të nevojshme për gjyqësorin, 

përmirësimin e teknologjisë informative apo ndonjë investimi tjetër të nevojshëm. 

 

3. Për shkak të natyrës së gjyqësorit, duhet të zhvillohen plane tre vjeçare për financimin e 

gjyqësorit. Këto plane duhet të shkojnë përtej Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve, pasi që 

KASH ka arritur të identifikoj sfidat dhe projektet e ardhshme por jo edhe të parashoh fonde 

të mjaftueshme dhe rezultatet që mund të arrihen me ato fonde. 

 

4. Duhet të sigurohet se pagat e gjykatësve janë adekuate me profesionin e tyre, janë të 

caktuara me ligj dhe nuk ka ulje të tyre gjatë mandatit të gjykatësve. Duhet të hiqet dorë 

nga kërcënimi i vazhdueshëm i gjykatësve rreth sigurisë financiare të tyre. 

 

5. Duhet të zhvillohet sistem adekuat pensional për gjykatësit, pasi që pasiguria financiare e 

tyre pas përfundimit të mandatit si gjykatës paraqet rrezik për angazhimin e tyre në sistemin 

gjyqësor, ku mundësitë e angazhimit në veprimtari tjera ekonomike i kanë të kufizuara. 

Kompensimi pensional duhet të jetë sa më i përafërt me pagën e fundit të gjykatësit gjatë 

mandatit. 

 

6. Stafi mbështetës i gjykatave duhet të ndahet nga pjesa tjetër e shërbyesve civil ashtu që 

planifikimi dhe menaxhimi i këtij stafi të kalojë nga Ministria e Administratës Publike tek 

Sekretariati i KGJK-së. Rrjedhimisht, duhet krijuar një ligj për administratën gjyqësore. 
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7. Duhet të shmanget kolizioni ligjor rreth Zyrës së Prokurorit Disiplinor, ku financimi i kësaj 

zyre parashihet ndryshe me Ligjin për KGJK-në dhe ndryshe me Ligjin për KPK-në. Andaj, një 

gjë e tillë duhet adresuar qoftë në ndryshimet e tanishme apo me nxjerrjen e një ligji të 

veçantë. 

 

8. Përzgjedhja e anëtarëve të KGJK-së, ku tetë nga trembëdhjetë anëtarët përzgjidhen me vota 

të Kuvendit, paraqet problem për përfaqësimin e pavarur të gjyqësorit. Rrjedhimisht për të 

siguruar pavarësi në çdo aspekt tjetër, pjesa më e madhe e anëtarëve të KGJK-së duhet të 

përzgjidhen nga vetë gjyqtarët. 

 

Për gjyqësorin: 

9. KGJK duhet të alarmoj të gjithë hisedarët në rast të ndërhyrjes së Ministrisë së Financave 

qoftë në planifikim apo menaxhim të buxhetit. KGJK duhet të tërheq vërejtjen për fondet të 

cilat ndahen në kategori të cilat nuk janë të nevojshme, sikurse ka ndodhur në vitin 2012 me 

kategorinë Subvencione ku janë alokuar mbi 1 milion Euro pa nevojë. Po ashtu, në rast të 

ngrirjes/pezullimit/tërheqjes së fondeve në mënyrë arbitrare nga Ministria e Financave, 

KGJK duhet të reagoj menjëherë pasi që një gjë e tillë është ndërhyrje në efikasitetin e 

gjyqësorit, rrjedhimisht cenim i pavarësisë. 

 

10. KGJK duhet të angazhohet më shumë për të siguruar resurse të mjaftueshme për gjyqësor 

efikas duke e përdorur këtu edhe thirrjen e Komisionit Evropian në Raportin e Fizibilitetit për 

fonde dhe resurse më të mëdha për të përkrahur reformën gjyqësore. 

 

11. KGJK duhet të zhvilloj hulumtim në të gjitha gjykatat për të vlerësuar: numrin dhe peshën e 

lëndëve ekzistuese dhe atyre të cilat vijnë në ndërkohë. Ky hulumtim duhet të shërbej që të 

vlerësohen nevojat reale për numrin e gjykatësve, shpërndarjen e tyre, numrin e stafit 

mbështetës, dhe resurset tjera në mënyrë që gjykatat të kenë efikasitet të plotë gjatë punës. 

 

12. Së bashku me buxhetin e propozuar, KGJK duhet të paraqes edhe indikatorët e qartë se 

çfarë do të arrihet me fondet e kërkuara apo të ndara, përfshirë këtu efikasitetin në 

përshpejtimin e afatit kohor për zgjidhjen e lëndëve dhe zvogëlimin e numrit të lëndëve të 

pazgjidhura.  

 

13. Duhet të ndodhë decentralizimi i buxhetit përbrenda gjyqësorit, por KGJK duhet të vazhdoj 

të mbajë të drejtën që në momente të caktuara të tërheqë prapa planifikimin dhe 

menaxhimin e buxhetit të gjykatave. Fillimisht duhet të bëhet përmes një pilot gjykate dhe 

të angazhohet një auditorë që do të vlerësoj në vazhdimëpërparësitë dhe të metat para se 

të vazhdohet me gjykatat tjera. Ky proces duhet të përcillet me hartimin e procedurave dhe 

standardeve të cilat duhet të përmbushen. 

 

14. KGJK duhet të krijojë një shteg të qartë për karrierën në gjyqësor (career path) ashtu që të 

siguroj ngritjen e kuadrove dhe profesionalizmit për të ardhmen. Duhet të parashihen 

programe të qarta nga niveli i praktikantëve e deri tek bashkëpunëtorët profesional. 
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Për legjislativin: 

15. Kuvendi si trup që aprovon përfundimisht buxhetin dhe kërkon llogaridhënie për zbatimin e 

buxhetit duhet të ketë rol më aktiv që të siguroj se nuk keqpërdoret asimetria e 

informatave në mes të Ministrisë së Financave dhe KGJK-së. Në këtë mënyrë kur pushteti 

gjyqësor ankohet për ndërhyrje arbitrare të Ministrisë së Financave, Kuvendi duhet të marrë 

masa. 

 

16. Kuvendi duhet të ngritë kapacitetet për analizim të planifikimit të buxhetit të 

institucioneve ashtu që të bëhen analiza të thella dhe të mos procedohet vetëm me ato 

materiale që i ofrohen nga Ministria e Financave. Kjo është posaçërisht e nevojshme në këto 

momente kur ligji kërkon që disa institucione të bëjnë propozimin drejtpërdrejtë në Kuvend. 

 

Për ekzekutivin: 

17. Ministria e Financave duhet të jetë konstruktive dhe të heqë dorë nga ndërhyrjet arbitrare 

qoftë në planifikim apo menaxhim të buxhetit të gjyqësorit. Në bazë të përvojës së kaluar, 

MF ka pasur ndikim negativ në planifikim, në kuptimin se kanë sugjeruar buxhet 

jofunksional, ku për kategori të caktuara pa nevojë kanë caktuar fonde shumë më të mëdha 

sesa që ka qenë nevoja (kategoria Subvencione), ndërsa për kategori ku ka pasur nevoja më 

të mëdha kanë lënë mungesë të fondeve.  

 

18. Qeveria duhet të përmirësoj procesin e politikë-bërjes duke zhvilluar politika të 

qëndrueshme dhe konsistente, ashtu që të gjitha strategjitë që kanë fokus të ngjashëm të 

jenë në përputhje me njëra tjetrën dhe të mos ketë raste kur një strategji e vendos fuqizimin 

e Sundimit të Ligjit si prioritet ndërsa tjetra nuk e përmend fare (shih këtu Kornizën 

Afatmesme të Shpenzimeve dhe Planin e Veprimit të Vizionit Ekonomik të Kosovës).  

 

Për donatorët: 

19. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë si zbatues i projektit “Young Cells Scheme” duhet të 

koordinohet me KGJK-në ashtu që përfitues të kësaj burse të cilët kryejnë studimet e 

magjistraturës në Universitete të vendeve të Bashkimit Evropian, të kenë mundësi të 

angazhimit në gjyqësor nëpër pozita të ndryshme. 


